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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΖ’
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Χανίων, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Γέρακα, το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο “Ευγενίδειο” Νέας Ορεστιάδας Έβρου, ένα Σχολικό
κέντρο Χίου και οι Βρετανοί Βουλευτές κ.κ. Μ. Μπρίτσαρντ
και Μ. Μπίντλεϊ, µέλη του Κοινοβουλίου του Ηνωµένου Βασιλείου, σελ. 11406, 11414, 11419, 11422, 11429, 11435, 11443
2. Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών στην Κέρκυρα, σελ. 11431, 11437, 11438
3. Αναφορά στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ. Πεταλωτή, σελ. 11431, 11433, 11434, 11436, 11438
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 11436, 11437
5. Αναφορά στις συγκεντρώσεις των “Αγανακτισµένων” πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής, σελ. 11415, 11435,
11437, 11438, 11439
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 11387-11388
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
11388-11405
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2011, σελ. 11406
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
i. σχετικά µε την εξαγγελία λειτουργίας της εταιρείας “Υποδοµές Κρήτης Α.Ε.”, σελ. 11407
ii. σχετικά µε τον κόµβο Σκοτίνας στην Πιερία, σελ. 11409
β) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης
νέας διώρυγας παράλληλης προς τα Στενά, σελ. 11411
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
i. σχετικά µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα
πλαίσια του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», σελ. 11413
ii. σχετικά µε τη δηµιουργία νέων διοικητικών δοµών στο
κράτος παρά τις αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες, σελ.
11414
δ) Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας, σελ. 11416
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση και τη
συγχώνευση των σχολείων, σελ. 11420-11444
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. ,
σελ. 11431
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 11438
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 11436
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., σελ. 11438
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. ,
σελ. 11436, 11437
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 11436, 11437
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 11436, 11437
Δ. Επί της αναφοράς στις συγκεντρώσεις των “Αγανακτισµένων” πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής:
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 11438, 11439
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ,
σελ. 11415
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 11435
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., σελ. 11437, 11439
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΖ’
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 3 Ιουνίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.01’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (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 τον κ. Ευτύχιο Δαµιανάκη,
Βουλευτή Χανίων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κώστας Νίγδελης διαµαρτύρεται για τον µη διορισµό των επιτυχόντων του ν. 2643/1998,
ΑΜΕΑ.
7) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών
και Εµπόρων Λακωνίας διαµαρτύρεται για την ανυπαρξία επενδυτικών προγραµµάτων, την επιβολή ΦΠΑ σε υψηλές τιµές σε
συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων κ.λπ.. και
ζητεί από τις τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν οικονοµικά τα τοπικά ελληνικά προϊόντα.

1) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου αιτείται την επίλυση
θέµατος που αφορά στη διακοπή της αναµετάδοσης των προγραµµάτων επτά τηλεοπτικών σταθµών στην περιοχή Πλωµαρίου Λέσβου.

8) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Κοµποτίου Άρτας αιτείται την αντιµετώπιση της καταστροφής αγροτικού δρόµου και την εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων στην θέση
της κοίτης του ποταµού Άννινου του Νοµού Άρτας.

2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων Κέντρου Υγείας
Χάρακα αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Χάρακα και γενικά όλων των κέντρων υγείας του Νοµού Ηρακλείου.

9) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο «Ακρόπολις» από την
Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών ζητεί την έκδοση και διάθεση του δελτίου TIR στην Κατερίνη για το όφελος των αυτοκινητιστών και της µεταφορικής
δραστηριότητας.

3) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Μουσικού Σχολείου Αργολίδας ζητεί όπως προβούν οι αρµόδιοι
φορείς στις απαραίτητες διαδικασίες για την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.
4) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Βρονταµά του Δήµου Ευρώτα αιτείται την προβολή του µνηµείου «Παλιοµονάστηρο» και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, µε εκτεταµένες εργασίες καθαρισµού και αναπαλαίωσης του µνηµείου, ώστε να αποτελέσει σηµείο έλξης επισκεπτών.
5) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ελληνικών Σωληνουργείων πρώην Τσαούσογλου εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση των εγγυητικών επιστολών των τραπεζών προς την εταιρία που εργάζονται, γιατί
αυτό είχε ως αποτέλεσµα να χαθούν θέσεις εργασίας.

10) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Δηµοτικό Συµβούλιο Πρεβέζης αιτείται να µην µεταβληθεί το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιοµηχανίας και η οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αλλαγή να γίνει µε βάση το καταστατικό της
εταιρείας, για µεταβίβαση των µετοχών της στους φυσικούς φορείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις της.
11) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Σύκων και Ξηρών Καρπών «ΣΥΚΙΚΗ» διαµαρτύρεται για την επιβολή, στους συκοπαραγωγούς, υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ που αγγίζει τα 22,70 ευρώ ανά στρέµµα.
12) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Καρκάνης, η
κ. Σταυρούλα Πρασιάδου και άλλοι γονείς παιδιών µε αναπηρία
διαµαρτύρονται για τον αποκλεισµό των παιδιών µε αναπηρία
από τα εργαστήρια ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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13) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λακωνίας εκφράζει την αντίθεσή του για τη δηµιουργία, στη
Λακωνία, κέντρου κράτησης µεταναστών.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας διαµαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού στα αστυνοµικά τµήµατα της περιοχής.

14) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού καταγγέλλει
το Υπουργείο Υγείας για τη µη καταβολή των δεδουλευµένων
υπερωριών, νυκτερινών βαρδιών και λοιπών εξαιρέσιµων αµοιβών από το Δεκέµβρη του 2010 έως και σήµερα.

21) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας εκφράζει την αντίθεσή του για τη
δηµιουργία περιοχής οργανωµένης ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές Σοφικό, Κόρφου και Κατακαλίου.

15) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Προϊστάµενος του τµήµατος Φυτικής Παραγωγής στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα Καλαµάτας διαµαρτύρεται σχετικά µε τη µη εισαγωγή
φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
16) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στρατής Αποστολάκης Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής ζητά τη χορήγηση πλήρους
ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος - Καρδίας στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
17) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ζητά την αποκατάσταση των καταστροφών στις δηµόσιες υποδοµές της Εύβοιας,
των πληγέντων από τις πυρκαγιές και τις πληµµύρες των ετών
2007 και 2009, καθώς και εξηγήσεις για την καθυστέρηση αυτή
έως σήµερα.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αιτείται την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για
την εξαίρεση του επαγγέλµατος του φυσικοθεραπευτή από το
άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, για λόγους διαφύλαξης
της δηµόσιας υγείας.
19) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Κορινθίων, οι κάτοικοι και οι φορείς του Αγίου Βασιλείου εκφράζουν την αντίθεσή τους για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση «Τρίκορφο» της τοπικής κοινότητας Αγίου Βασιλείου.

22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού αιτείται την καταβολή των
δεδουλευµένων υπερωριών, νυκτερινών βαρδιών και λοιπών
εξαιρέσιµων αµοιβών στους νοσηλευτές.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Γεωλογίας της Σχολής
Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερµανία εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την
κατάργηση των ελληνικών προξενείων στο Αννόβερο, την Κολωνία και την Λειψία στην Γερµανία.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
αιτείται την άµεση κατάργηση των ν. 3845/2010 και 3863/2010,
την επαναχορήγηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόµατος αδείας κ.λπ..
26) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείµ αιτείται την ανέγερση του
Δηµοτικού Σχολείου Καρύστου.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 12444/03-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 27206/ΙΗ/1705-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 13552/22-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 35672/ΙΗ/17-
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05-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 14594/08-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κωνσταντινίδη Ευστάθιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1121/17-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 15027/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αναστασιάδη Σάββα δόθηκε µε το υπ αριθµ. Β-1441/17-05-
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2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 15148/18-04-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη), Ροντούλη Αστέριου δόθηκε
µε το υπ’ αριθµ. 48494/ΙΗ/17-05-2011 έγγραφο από την Υφυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 15240/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κωνσταντινίδη Ευστάθιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022
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/11505/2054/17-05-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 15385/28-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-1549/17-
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05-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

11400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 15496/02-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αναστασιάδη Σάββα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13178/17-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 15524/02-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανάσιου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 371/17-05-2011 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 15729/04-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μαρκογιαννάκη Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/
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13213/17-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε το συνάδελφο, κ. Ευτύχιο Δαµιανάκη, Βουλευτή Χανίων.
Μείνετε, σας παρακαλώ, στη θέση σας. Έχω µια ευχάριστη έκπληξη για εσάς.
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, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου
Κουνουπιδιανών Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 6ης Ιουνίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 932/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο
των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα µας.
2. Η µε αριθµό 940/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γεωργίου Βλάχου, προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την παραχώρηση για απλή
χρήση τµηµάτων του αιγιαλού στο Δήµο Σαρωνικού.
3. Η µε αριθµό 947/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σοφίας Καλαντίδου, προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των εργαζοµένων στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.».
4. Η µε αριθµό 943/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τα γήπεδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
5. Η µε αριθµό 939/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Θεοδώρου Δρίτσα, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τον ΟΗΕ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 921/30-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Μιχαήλ Κατρίνη,
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε ανάγκη εξαίρεσης, από τη µείωση κατά 50% των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων, του
τοµέα τουρισµού και πολιτισµού.
2. Η µε αριθµό 941/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών
στο κέντρο της Αθήνας.
3. Η µε αριθµό 948/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Ιωάννη Πρωτούλη,
προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού
χωριού Πεύκης.
4. Η µε αριθµό 944/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη,
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στο
χώρο των καυσίµων.
5. Η µε αριθµό 938/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Ηρούς Διώτη,
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 933/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Ευτύχιου Δαµιανάκη, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την εξαγγελία λειτουργίας της εταιρείας
«Υποδοµές Κρήτης Α.Ε.».
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως στην ερώτηση θα απαντήσει ο
Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ευτύχιος Δαµιανάκης,
να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω,
γιατί πάντα ανταποκρίνεστε θετικά και προσέρχεσθε, προκειµένου να απαντήσετε στις αγωνίες και –αν θέλετε- στα προβλήµατα
που έχουµε όλοι οι Βουλευτές, σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν τον τόπο µας.
Στις 23 Μαρτίου 2010 ο κ. Ρέππας, εσείς και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου, ο κ. Οικονοµίδης, επισκεφθήκατε την
Κρήτη, όπου στο Μεσογειακό Αγροτικό Ινστιτούτο Χανίων ανακοινώσατε την ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας «Υποδοµές
Κρήτης Α.Ε.». Ήταν µία εξαγγελία η οποία έγινε στη βάση προηγηθεισών συζητήσεων. Και εσείς µε πολλή επιµονή και µε πολύ
µεγάλη πίστη είχατε –αν θέλετε- πρωτοστατήσει για τη σύσταση
και λειτουργία της συγκεκριµένης εταιρείας.
Αυτή η εξαγγελία επικυρώθηκε στις 3 Αυγούστου –αν ενθυµούµαι καλώς- στην υπό τον κ. Πάγκαλο Διυπουργική Επιτροπή,
όπου πράγµατι αποφασίστηκε η σύσταση και λειτουργία της συγκεκριµένης εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Δαµιανάκη.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ταυτόχρονα ανακοινώσατε είκοσι παρεµβάσεις στο βόρειο και νότιο οδικό άξονα
της Κρήτης, σε σχέση µε οδικά έργα.
Η εταιρεία αυτή νοµίζω ότι ήταν δική σας πρόταση κατά τα
πρότυπα της Εγνατίας, όπου είδαµε πράγµατι όλοι οι Έλληνες
ένα πολύ ορατό αποτέλεσµα, διότι αν πηγαίναµε στις διαδικασίες
που µέχρι σήµερα ακολουθούνταν, ο βόρειος οδικός άξονας δεν
επρόκειτο να τελείωνε ούτε τα προσεχή εκατό χρόνια. Αυτή είναι
η µεγάλη αλήθεια.
Νοµίζω ότι η Κρήτη δικαιούται και λόγω της συνεισφοράς της
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας, λόγω του τουριστικού προϊόντος της, αλλά και λόγω του ότι θα είναι µεγάλη η ανάπτυξη του νησιού –και είναι καθολικό αίτηµα των Κρητών αυτό
το µεγάλο έργο- νοµίζω ότι θα πρέπει –και γι’ αυτό σας ερωτώνα δούµε πού βρίσκεται αυτή η εταιρεία, να δούµε, σε σχέση µε
τις άλλες παρεµβάσεις στο βόρειο και στο νότιο άξονα, πού βρίσκονται οι σχετικές µελέτες.
Κατά τη δευτερολογία µου θα µου δώσετε την ευκαιρία να σας
αναφέρω και κάποια στοιχεία σε σχέση µε τα θανατηφόρα ατυχήµατα που γίνονται σε αυτόν το δρόµο, τα οποία νοµίζω ότι πρέπει να ακουστούν στη Βουλή, γιατί πραγµατικά είναι ανατριχιαστικά.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ωραία επιµερίζετε το
χρόνο στην πρωτολογία και στη δευτερολογία.
Παρακαλείται ο Υπουργός, ο κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστό το ενδιαφέρον του αγαπητού συναδέλφου για
τα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, όπως και όλων των συναδέλφων όλων των κοµµάτων για κάθε περιφέρεια.
Ειδικά για την Κρήτη, το έλλειµµα των αναπτυξιακών υποδο-
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µών είναι µεγάλο. Όπως σωστά ανέφερε ο συνάδελφος, η Κρήτη
λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που έχει σε σχέση µε
άλλες περιοχές της χώρας προσφέρει στην εθνική οικονοµία και
θα ήθελε την ανάλογη ανταπόδοση. Η ανταπόδοση αναφέρεται
πάντοτε στην υποστήριξη για την κατασκευή ορισµένων βασικών
αναπτυξιακών υποδοµών, για να µπορεί να προσφέρει περισσότερο και στους ανθρώπους της, αλλά και στην εθνική οικονοµία.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Με βάση αυτό, η Κυβέρνησή µας, το ΠΑΣΟΚ είχε ένα σχεδιασµό και πριν από τις εκλογές. Τον είχαµε παρουσιάσει πριν τον
Οκτώβρη του 2009 και στην Κρήτη, όπως θα θυµάται ο κύριος
συνάδελφος.
Στα βασικά του σηµεία ξεκινούσε µε τη δηµιουργία αυτής της
εταιρείας, όπως την ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος, κατά τα
πρότυπα της Εγνατίας. Πρόκειται για ένα πετυχηµένο πρότυπο,
το οποίο υιοθετήθηκε από τη χώρα µας το 1994-1995 µετά από
πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έβλεπε ότι δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες στις ανάγκες ενός τόσο µεγάλου, σύνθετου και πολύπλοκου έργου.
Πράγµατι, το αποτέλεσµα για την Εγνατία είναι µεγάλο και σηµαντικό. Μέσα σε δεκατέσσερα χρόνια, επειδή ακριβώς υπήρξε
βούληση και στήριξη διαχρονικά απ’ όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν έγιναν λάθη ή αν υπήρξαν καθυστερήσεις κάποιες
στιγµές, ολοκληρώθηκε ο πρώτος, ο σύγχρονος, ο µοναδικός
αυτοκινητόδροµος. Υπάρχει, βέβαια, ένα θέµα µε τη γέφυρα στο
Περιστέρι, αλλά πιστεύω ότι πολύ γρήγορα και αυτό θα λυθεί.
Μιλάµε για εξακόσια εβδοµήντα χιλιόµετρα σύγχρονου αυτοκινητρόδροµου. Θέλω εδώ να σηµειώσω ότι αυτός ο αυτοκινητόδροµος ξεκίνησε και για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για τα θέµατα οδικής ασφάλειας. Αρκεί να σηµειώσω ότι πριν κατασκευαστεί αυτός ο άξονας, είχαµε ογδόντα µε
ενενήντα τροχαία δυστυχήµατα θανατηφόρα, ενώ απ’ όταν κατασκευάστηκε, έχουµε τέσσερα µε οκτώ. Οκτώ ζωές είναι πολλές, αλλά µπροστά στις ενενήντα πράγµατι είναι µεγάλη η
µείωση και πρέπει να µηδενιστούν.
Η Κρήτη το έχει ανάγκη ακόµα πιο πολύ και είναι γεγονός. Γι’
αυτό ακριβώς, όπως ανέφερα, ήµασταν έτοιµοι ως Υπουργείο
Υποδοµών και µε το καταστατικό της εταιρείας το Μάρτιο του
2010. Τον Αύγουστο, η διυπουργική επιτροπή, όπως ορίζεται από
το νόµο, µε προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Πάγκαλο και τη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων Υπουργείων,
υιοθέτησε την πρόταση του Υπουργείου Υποδοµών.
Από εκεί και πέρα, όµως, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις.
Λόγω του ανασχηµατισµού έπρεπε να υπογραφεί ξανά η κοινή
υπουργική απόφαση από τους νέους Υπουργούς. Στη συνέχεια,
λόγω και των περιορισµών που έβαζε το µνηµόνιο στη δηµιουργία νέων ανωνύµων εταιρειών, νέων φορέων του δηµοσίου,
υπήρχε ένα θέµα χρηµατοδότησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Όµως, θέλω να σας πω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι λύθηκε αυτό
το θέµα, καθώς πριν από λίγες µέρες υπεγράφη πλέον η νέα
κοινή υπουργική απόφαση, µε φορέα χρηµατοδότησης το
Υπουργείο Οικονοµικών και αυτή τη στιγµήν βρίσκεται στο γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου. Πιστεύω ότι αφού τελειώσει όλες
αυτές τις υποχρεώσεις που έχει αυτές τις µέρες για το µεσοπρόθεσµο σχέδιο, την επόµενη εβδοµάδα θα υπογραφεί και θα γίνει
πραγµατικότητα η διαχείριση της µελέτης και της κατασκευής
αυτού του µεγάλου οδικού δικτύου τόσο στο βόρειο, όσο και στο
νότιο τµήµα, όσο και στις εσωτερικές διασυνδέσεις, µε απόλυτη
επιτυχία.
Στη δευτερολογία µου και εγώ θα αναφερθώ σε ειδικότερα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Δαµιανάκης να λάβει
το λόγο για δευτερολογία.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη θετική σας απάντηση. Εύχοµαι αυτή η καθυστέρηση
η οποία παρατηρήθηκε, πράγµατι να είναι έτσι. Αντιλαµβάνοµαι
και εγώ τις δυσκολίες του Υπουργού Οικονοµικών λόγω των συν-
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θηκών, αλλά νοµίζω ότι είναι θέµα πλέον ολίγων ηµερών, σύµφωνα µε αυτά που µου αναφέρατε, να έχουµε και την τελική υπογραφή.
Μια και αναφερθήκατε στα θέµατα των θανατηφόρων ατυχηµάτων στην Εγνατία πριν και µετά, θέλω µόνο να σας πω τα εξής:
Τη δεκαετία 2000-2009 είχαµε εννιακόσια ενενήντα δύο θύµατα,
νεκρούς, στην Κρήτη, εκ των οποίων διακόσιοι εβδοµήντα τρεις
ήταν θύµατα τροχαίων που σηµειώθηκαν στο βόρειο οδικό
άξονα. Την ίδια περίοδο, οι τραυµατίες ανήλθαν στους δεκαέξι
χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα πέντε, χωρίς να καταγράφεται ο
αριθµός εκείνων που υπέστησαν βαριά αναπηρία, δηλαδή πάνω
από 67%.
Το Μάρτιο του 2000 στην Κρήτη είχαµε τους περισσότερους
νεκρούς ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους στη χώρα, σύµφωνα µε
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από τα οποία
άντλησα τις πληροφορίες. Επιπλέον, σύµφωνα µε πολύ πρόσφατη έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, συνολικά για το έτος
2010, η κατάσταση όσον αφορά τα τροχαία επιδεινώθηκε σηµαντικά.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι ένα έργο για το οποίο πρέπει
να σας πω το εξής: Είµαι βέβαιος ότι οι οικονοµικές συνθήκες
αυτήν τη στιγµή δεν είναι αντίστοιχες µε τις οικονοµικές συνθήκες, όταν έγινε η Εγνατία και λειτούργησε. Άλλωστε, το είπατε
και εσείς. Όµως, αυτό που νοµίζω ότι µπορεί να γίνει κάλλιστα
είναι ότι αυτή η εταιρεία πρέπει να έχει και µελέτες. Εφόσον συσταθεί, πρέπει να έχει και κάποιες µελέτες.
Σ’ αυτό το θέµα θέλω µία απάντηση, διότι έχω µία πληροφόρηση ότι και να συσταθεί η εταιρεία, θα έχει µία αδυναµία ολοκληρωµένων µελετών. Γι’ αυτό, θα σας πρότεινα –και νοµίζω ότι
είναι µία σκέψη η οποία ανταποκρίνεται στις συνθήκες- αν µπορεί
να γίνει πρώτα µία µελέτη, της οποίας το ύψος νοµίζω ότι δεν
µπορεί να είναι µεγάλο, που να αποτυπώσει συνολικά το έργο σε
επίπεδο Κρήτης, από το Λασίθι, µέχρι τον Πλάτανο, όλο αυτό το
κοµµάτι. Στη συνέχεια, µε βάση αυτό, να ζητήσουµε και το δάνειο
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε βάση τις ανάγκες
που θα προκύψουν από τη µελέτη, η οποία πρόκειται να εκπονηθεί.
Γι’ αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να µου προσδιορίσετε το χρόνο που θα υπογράψει και ο Υπουργός Οικονοµικών,
αφού ο κ. Ρέππας και ο κ. Χρυσοχοϊδης ήδη υπέγραψαν.
Επίσης, µε την άδεια του κυρίου Προέδρου της Βουλής, θα
ήθελα επί τη ευκαιρία της αλλαγής της διοικήσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία απέστειλα προχθές επιστολή, προκειµένου να τους ενηµερώσω για το θέµα του
Αερολιµένα Χανίων, αν µπορείτε, να µου πείτε αν πράγµατι τα
χρονοδιαγράµµατα τα οποία εσείς ο ίδιος µου αναφέρατε, βρίσκονται στο σωστό δρόµο και προχωρεί και αυτό το έργο.
Σας ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δαµιανάκη.
Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να λάβει το λόγο για δευτερολογία. Φυσικά, αν έχετε την ετοιµότητα, µπορείτε να απαντήσετε και στα πρόσθετα ερωτήµατα που έθεσε ο κύριος
Βουλευτής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε και για όσα
δεν καλύψω µέσα στο χρόνο, θα ενηµερώσω και γραπτώς τον
αγαπητό συνάδελφο.
Θα ήθελα να πω ότι πράγµατι είναι τραγική η πραγµατικότητα
των προβληµάτων της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα το καλοκαίρι
λόγω της αυξηµένης παρουσίας και τουριστών, αλλά και των διακοπών και ο απολογισµός είναι τραγικός. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει αναγκαιότητα γρήγορης µελέτης και κατασκευής συνολικά
του οδικού δικτύου της Κρήτης, γιατί µέχρι πρόσφατα µόνο εµβαλωµατικές και αποσπασµατικές λύσεις δίνονταν. Ασφαλώς,
έχουν κατασκευαστεί και ορισµένα τµήµατα που θα ενσωµατωθούν στο συνολικό οδικό δίκτυο, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
µπορούµε να πούµε ότι έχουµε οδικό δίκτυο που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της Κρήτης των τελευταίων χρόνων, πολύ περισσότερο της επόµενης δεκαετίας.
Αυτήν ακριβώς τη γενική µελέτη που αναφέρετε θα κάνει η νέα
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εταιρεία. Είναι το πρώτο της καθήκον και υπάρχει από την ειδική
υπηρεσία του Υπουργείου µας µία σχετική προετοιµασία. Δηλαδή, δεν θα ξεκινήσει από το µηδέν. Επειδή ακριβώς ήµασταν
έτοιµοι ως Υπουργείο, κάναµε αυτήν την προετοιµασία.
Δεύτερον, έχουµε συζητήσει ήδη µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, µαζί µε τα κοινοτικά κονδύλια να χρηµατοδοτήσει
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την κατασκευή του οδικού δικτύου της Κρήτης και υπάρχει σύµφωνη γνώµη. Γι’ αυτό
είχαµε µιλήσει και πέρυσι στην Κρήτη για ένα συνολικό προϋπολογισµό πενταετίας περίπου 700 εκατοµµυρίων ευρώ που θα
ήταν από εθνικούς πόρους, κοινοτικούς πόρους και φυσικά την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να σας πω ακόµα ότι, δυστυχώς, δεν υπήρχε µελετητική
ωριµότητα σε σηµαντικά τµήµατα του ΒΟΑΚ ή του ΝΟΑΚ τα
προηγούµενα χρόνια. Αν υπήρξε αυτή η ωριµότητα, όπως και σε
άλλες περιοχές της χώρας, εκεί που υπήρξε, υπήρξε και η δυνατότητα, παρ’ ότι έχουν µείνει λίγοι πόροι στο δικό µας τοµεακό
πρόγραµµα λόγω του ότι οι περισσότεροι έχουν δεσµευτεί στους
πέντε µεγάλους αυτοκινητόδροµους που συµβασιοποιήθηκαν και
στη Βουλή το 2007 και κατασκευάζονται µε το καθεστώς των
συµβάσεων παραχώρησης. Όµως και απ’ αυτούς τους περιορισµένους πόρους, να είστε βέβαιοι ότι σηµαντικό µέρος τους θα
χρηµατοδοτούσε τα έργα της Κρήτης, αν υπήρχε ωριµότητα.
Αυτή η ωριµότητα σε έναν βαθµό έχει επέλθει σε κάποια έργα,
γιατί ακριβώς είτε αναθέσαµε είτε επιταχύναµε µελέτες που
είχαν ανατεθεί πριν τις εκλογές του 2009. Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλω
να πω ότι µελετούνται τα τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου, συνολικού µήκους εκατόν τριάντα πέντε χιλιοµέτρων, διπλού κλάδου.
Αυτό το σηµειώνω και αφορά και το ΒΟΑΚ και το ΝΟΑΚ, αλλά
και τις ενδιάµεσες συνδέσεις. Φυσικά, αφορά και το Νοµό Χανίων, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Θέλω ακόµα να πω ότι αρκετά έργα είναι σε εξέλιξη και θα
ολοκληρωθούν µέσα στο 2011. Εντός του 2011, επίσης, θα δηµοπραττηθούν οκτώ έργα, συνολικού προϋπολογισµού 250 εκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Περιµένουµε τις εγκρίσεις για τους περιβαλλοντικούς όρους
και είµαστε βέβαιοι ότι θα προλάβουµε µέχρι το τέλος του 2011
να φθάσουµε σ’ αυτό το ύψος των δηµοπραττήσεων. Αυτήν την
προετοιµασία έχουµε κάνει µέχρι τώρα και πιστεύω ότι αυτή θα
ενισχυθεί µε τη λειτουργία της εταιρείας.
Θέλω ακόµα να σας πω ότι προχθές υπεγράφη από τον
Υπουργό κ. Ρέππα η κατασκευή του δεύτερου κλάδου του τµήµατος Γούρνες-Χερσόνησος στο Νοµό Ηρακλείου, στον κεντρικό
νοµό της Κρήτης, συνολικού µήκους οκτώ χιλιοµέτρων και προεκτιµώµενου προϋπολογισµού 85 εκατοµµυρίων ευρώ µε τις
απαλλοτριώσεις.
Επίσης υπάρχουν έργα και στο Ρέθυµνο και έργα αναβάθµισης του ΒΟΑΚ στο τµήµα Καλύβες-Άγιοι Πάντες Νοµού Χανίων,
προϋπολογισµού 60 εκατοµµυρίων ευρώ. Έχει εγκριθεί η µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ειδική υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και βρίσκεται εκεί για υπογραφή στα
συναρµόδια Υπουργεία. Πιστεύουµε ότι αυτό το έργο θα προκηρυχθεί µέσα στο 2011.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Δαµιανάκη.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι καθ’
υπέρβαση του Κανονισµού, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω
να µου επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο να κάνω µια ερώτηση
που παρέλειψα στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχετε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Δαµιανάκη.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, σε µία σύσκεψη προχθές κάποιος Υπουργός
της Κυβέρνησης είπε ότι υπάρχει περίπτωση να µην προχωρήσει
αυτή η εταιρεία. Θέλω, λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να µου
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διευκρινίσετε αυτό το θέµα. Για να µην απασχολώ το Κοινοβούλιο, θα σας ενηµερώσω.
Και δεύτερον, θέλω να µου πείτε αν η έδρα αυτής της εταιρείας θα είναι τελικά τα Χανιά, όπως είχαµε συµφωνήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να επιφυλαχθεί ο κύριος Υπουργός, παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Να επιφυλαχθώ ή να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλύτερα να επιφυλαχθείτε να απαντήσετε συστηµατικότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το λέω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω τις απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ωραία, πείτε µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η έδρα θα είναι στα Χανιά. Αυτό υπάρχει στο
καταστατικό και στην κοινή υπουργική απόφαση που βρίσκεται
στον Υπουργό Οικονοµικών για την τελευταία υπογραφή. Ελπίζω
µέσα στην εβδοµάδα να υπογραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 934/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις λατοµικές επιχειρήσεις της Καρυστίας Εύβοιας διαγράφεται λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 945/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου
Χαραλάµπους προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ξενοδοϋπαλλήλων της ξενοδοχειακής µονάδας
«ΑΚΤΗ ΜΕΣΟΓΓΗΣ» στην Κέρκυρα διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 930/31-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον
κόµβο Σκοτίνας στην Πιερία.
Την ερώτηση εκ µέρους της Κυβέρνησης θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Παπαγεωργίου για να
αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη νότια Πιερία και στο ύψος των διοδίων της
Λεπτοκαρυάς η εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ» κατασκευάζει ένα νέο
σταθµό, ένα σταθµό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, ΣΕΑ, όπως λέγεται. Αυτό, κύριε Υπουργέ, έχει ως αποτέλεσµα η έξοδος, αλλά
και η είσοδος, εν γένει η προσπέλαση του χωριού Σκοτίνα στο
εθνικό δίκτυο να καταστεί αδύνατη.
Η προσπάθεια, λοιπόν, προσπέλασης προς αυτό το χωριό όχι
µόνο των κατοίκων, αλλά και των τουριστών –δεδοµένου ότι είναι
ένα από τα πιο τουριστικά χωριά- έχει καταστεί ως ένα σύγχρονο
κυνήγι του θησαυρού.
Θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν εξελιχθεί τραγελαφικά περιστατικά. Η Πυροσβεστική έψαχνε επί πολλά λεπτά
να βρει την έξοδο, ενώ κάποιο σπίτι καιγόταν. Πρόκειται για ένα
τραγικό περιστατικό που συνέβη πριν από λίγο χρονικό διάστηµα.
Μάλιστα, εγώ ο ίδιος την προηγούµενη εβδοµάδα –και αυτό
µε παρακίνησε, κύριε Υπουργέ, να κάνω αυτήν την ερώτηση σήµερα και να σας ταλαιπωρήσω να έρθετε στη Βουλή- προσπαθούσα επί ένα τέταρτο να βρω την έξοδο, κάτι που έχει συµβεί
και σε άλλους συναδέλφους.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσετε άµεση λύση.
Δεν υπάρχει σήµανση, δεν υπάρχει έξοδος προς το χωριό και ειδικά σε µια τουριστική περίοδο, όπου ο τουρισµός αποτελεί την
κύρια πηγή εισοδήµατος σ’ αυτό το χωριό.
Οι δε κάτοικοι και σήµερα το βράδυ έχουν συγκέντρωση και
τους συγκρατούµε µε χίλια µύρια παρακάλια, προκειµένου να
µην κλείσουν το εθνικό δίκτυο.
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Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, σε απόσταση δύο χιλιοµέτρων από
εκεί –και το ξέρετε πάρα πολύ καλά- υπάρχει το Κάστρο του Πλαταµώνα και ο ιστορικός οικισµός του Νέου Παντελεήµονα. Εκεί
υπάρχει µια παράκαµψη και χρόνια οι κάτοικοι ζητούν ένα φανάρι, όπως υπάρχει για παράδειγµα στη Στυλίδα, διότι ο κίνδυνος
είναι µεγάλος και τα τροχαία είναι πολλά. Η δε δυνατότητα του
εµπορικού κόσµου και σ’ αυτό το τουριστικό µέρος, για να απολαύσουν την προσπέλαση των τουριστών ή των διερχοµένων
είναι µηδενική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, επειδή έκανα ερώτηση και ξέρω το ενδιαφέρον σας, αλλά και τη συνεισφορά και τη συµβολή σας ιδιαίτερα
στην υπόθεση της ΠΑΘΕ και των διοδίων στην Πιερία –και ξέρω
ότι η Πιερία σας ευγνωµονεί και το λέω εκ περισσού, αλλά τα
ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να κατατίθενται- θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερα για τα δύο αυτά ζητήµατα, που δεν είναι µείζονος σηµασίας για την ΠΑΘΕ και για την εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ» να
δοθεί λύση, διότι η κατάσταση είναι τριτοκοσµική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο κ. Μαγκριώτης για να απαντήσει στον ερωτώντα
συνάδελφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τα θέµατα του «Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου Α.Ε.»
ο κύριος συνάδελφος, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι από την
Πιερία, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας απ’ όπου διέρχεται ο αυτοκινητόδροµος, έχουν καταθέσει πολλές ερωτήσεις,
γιατί πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, τα προβλήµατα είναι πολλά.
Υπήρξε µεγάλη προχειρότητα στο σχεδιασµό, αλλά και κυρίως
στη δηµοπράτηση της συµβασιοποίησης αυτού του έργου το
2007.
Όλα αυτά τα προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται όταν ξεκίνησε η κατασκευή του έργου το 2008. Υπήρξαν προβλήµατα καθυστερήσεων στις απαλλοτριώσεις, προβλήµατα όσον αφορά τα
πυκνά και ακριβά διόδια ειδικά σε κατοικηµένες περιοχές και εκεί
όπου υπάρχουν πυκνές διελεύσεις, προβλήµατα στα Τέµπη,
όπως τα ζήσαµε και φυσικά τα προβλήµατα στις τοπικές µετακινήσεις της Σκοτίνας στη Λεπτοκαρυά.
Επειδή τις τελευταίες µέρες γράφτηκε στον Τύπο –δεν ξέρω
από ποιες πλευρές διέρρευσε και για ποιες σκοπιµότητες- ότι το
δηµόσιο δεν καταβάλλει τη συµµετοχή του για την κατασκευή
αυτού του αυτοκινητόδροµου και γι’ αυτό οι κατασκευαστές θα
σταµατήσουν ή θα επιβραδύνουν την κατασκευή του, θα ήθελα
να πω στο συνάδελφο γενικά, αλλά και να δηλώσω και από το
Βήµα της Βουλής ότι το δηµόσιο έχει καταβάλει σχεδόν τη συνολική του χρηµατοδότηση, η οποία έγκειται περίπου στα 400
εκατοµµύρια ευρώ, τη δηµόσια δηλαδή συµµετοχή, εθνική και
κοινοτική. Θέλω να είµαι σαφής και καθαρός.
Βέβαια, κατά την πρόοδο του έργου, υπάρχουν πάντοτε τιµολόγια που πρέπει να πληρωθούν, αλλά αυτά είναι πολύ περιορισµένα και είναι στη διαδικασία εκταµίευσης. Σε καµµιά περίπτωση, λοιπόν, δεν υπάρχει ευθύνη σήµερα στο δηµόσιο για την
επιβράδυνση ή και για την παύση των εργασιών.
Τα προβλήµατα που υπήρχαν πριν τις εκλογές, όπως οι απαλλοτριώσεις, τα αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα,
ξεπεράστηκαν. Ασφαλώς κουβαλάνε βάρη, τα οποία όµως στα
πλαίσια των συµβάσεων λύνονται και µπορούν να λυθούν, όπως
και προβλήµατα που δηµιούργησαν οι κατασκευαστές και είναι
γνωστά στην περιοχή, που επίσης µε βάση τις συµβάσεις και
αυτοί υποχρεούνται να τα λύσουν.
Η επιβράδυνση της κατασκευής του έργου, όπως και των
άλλων αυτοκινητοδρόµων οφείλεται στις τράπεζες, οι οποίες
εδώ και έξι, επτά µήνες έχουν σταµατήσει τη χρηµατοδότηση,
γιατί θεωρούν ότι τα έργα δεν είναι βιώσιµα. Δεν έχω το χρόνο
να το αναπτύξω αυτό, αλλά το έχω αναπτύξει πολλές φορές.
Είναι γνωστές οι θέσεις. Έχουν γίνει όλες οι συζητήσεις και µε
τις τράπεζες και µε τους κατασκευαστές. Το δηµόσιο είναι σε
απόλυτη ετοιµότητα να δώσει λύσεις στα πλαίσια των συµβά-
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σεων, κάτι που είναι γνωστό. Μάλιστα, έχει καταθέσει και γραπτές προτάσεις προς την ιδιωτική πλευρά.
Θέλω να πω ότι η πλευρά των κατασκευαστών έχει ανταποκριθεί σε µεγάλο βαθµό, αλλά δυστυχώς, οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται µέχρι σήµερα θετικά για να προχωρήσουν στην
επαναχρηµατοδότηση των έργων, προκειµένου να ολοκληρωθούν και φυσικά να δουλέψει και ο κόσµος και να λύσουµε και
µια σειρά θέµατα ασφάλειας οδικής, αλλά και αυτά που ανέπτυξε
ο συνάδελφος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επίσης, θέλω να πω ότι το έργο έχει περάσει το 63% στο συνολικό φυσικό του αντικείµενο. Προχθές άνοιξε η πρώτη και µεγάλη σήραγγα και πολύ γρήγορα θα ανοίξει και αυτή του
Πλαταµώνα.
Τώρα όσον αφορά το οδικό υποτµήµα από τους Πόρους µέχρι
και τη Λεπτοκαρυά, όπου κατασκευάζονται νέα τµήµατα, είτε σε
διασταυρώσεις είτε σε συνάφεια µε την εθνική οδό, είναι δεδοµένο ότι θα υφίστανται κάποια προσωρινή δυσλειτουργία, αγαπητέ συνάδελφε, εκεί όπου υπάρχει η κατασκευή.
Όµως, καθήκον της πολιτείας και πρωτίστως του παραχωρησιούχου –δεδοµένου ότι έχει συνολικά την ευθύνη λειτουργίας
και ασφάλειας τους δρόµου- είναι να δίνει πάντα λύσεις µε τις
απαιτούµενες συµβάσεις και ρυθµίσεις. Μας έχουν ενηµερώσει
ότι την επόµενη εβδοµάδα θα δώσουν και πάλι αυτές τις λύσεις.
Περιµένουµε και πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί.
Έτσι, λοιπόν, µπορώ να πω ότι θα επαναλειτουργήσει ο κόµβος της Σκοτίνας για τη θερινή περίοδο προς διευκόλυνση των
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, ενώ σε καθηµερινή βάση υπάρχει µέριµνα για τον έλεγχο της υπάρχουσας σύµβασης, αλλά και
για τη διαγράµµιση που απαιτείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννη Μαγκριώτη.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παπαγεωργίου για να
δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι όλα αυτά που είπατε και τις
προσπάθειες που κάνετε. Είµαι απόλυτα γνώστης, διότι και µας
ενηµερώνετε και πάνω απ’ όλα κάνετε συντεταγµένες προσπάθειες εδώ και ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα µε πολύ ευεργετικά
αποτελέσµατα συν το γεγονός ότι στο Αιγίνιο δεν είχαµε την αρνητική επίπτωση λειτουργίας, αλλά και άλλες πάρα πολύ θετικές
ενέργειες. Και γι’ αυτό είπα ότι πρέπει και για ιστορικούς λόγους
να υπάρχει ευγνωµοσύνη. Τουλάχιστον η Πιερία θα πρέπει να
επιχαίρει για τις προσπάθειες.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, είχα κάνει µια ερώτηση –όχι σε σαςπριν από έξι περίπου µήνες για τον κόµβο της Σκοτίνας και, δυστυχώς, από τότε δεν έγινε τίποτα.
Άκουσα τη διαβεβαίωσή σας ότι την άλλη εβδοµάδα θα υπάρξει σήµανση. Όµως, κύριε Υπουργέ, και η έξοδος είναι πολύ σηµαντική. Δεν υπάρχει έξοδος, κύριε Υπουργέ!
Αξίζει τον κόπο να περάσετε κάποια στιγµή. Θα νιώσετε πάρα
πολύ αµήχανα και είµαι σίγουρος, γιατί είστε ευαίσθητος πολιτικός και πολίτης. Θα νιώσετε δηλαδή ότι είστε σε τριτοκοσµική
κατάσταση. Εγώ πήγα και ήρθα γύρω από τα διόδια πέντε
φορές. Δεν είναι δυνατόν. Γι’ αυτό πήρα κι αυτήν την πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ. Ένιωσα τόσο άσχηµα. Διαµαρτύρονται οι άνθρωποι και διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους. Άρα λοιπόν, παρακαλώ
κύριε Υπουργέ και την έξοδο και τη σήµανση να δείτε και ει
δυνατόν το συντοµότερο. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι θέλω να δείτε κύριε Υπουργέ το θέµα του
φαναριού στον Παντελεήµονα. Είναι, όπως αντιλαµβάνεστε τώρα
που σας το περιγράφω, η έξοδος προς την παραλία του
Παντελεήµονα και προς το κάστρο του Πλαταµώνα, αλλά και
προς το χωριό του Αγίου Παντελεήµονα.
Είναι τόσο µικρό το κόστος. Νοµίζω η Εγνατία µπορεί να
επιληφθεί και των δύο αυτών ζητηµάτων. Θα σας παρακαλέσω
κύριε Υπουργέ -γιατί υπάρχει εµπιστοσύνη, ξέρω ότι ο λόγος σας
είναι τιµή- θέλω εσείς να εποπτεύσετε αυτήν την εβδοµάδα για
να λυθεί αυτό το πρόβληµα, διότι ο καιρός είναι κρίσιµος για
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εµάς. Αν χάσουµε τους δύο µήνες τουριστικής περιόδου σ’
αυτήν την περιοχή, των πολλών κάµπινγκ και των ξενοδοχείων η
περιοχή δεν περιµένει από πουθενά και δεν έχει άλλη πηγή
εισοδήµατος.
Το τελευταίο είναι ότι υπάρχουν τρεις απαλλοτριώσεις κύριε
Υπουργέ -το θέτω αυτό επειδή το θίξατε κι εσείς- στην ίδια
περιοχή, µιας και το τούνελ των Τεµπών έχει τελειώσει, σ’ αυτό
το ύψος, δηλαδή Σκοτίνα, Παντελεήµονα και Πλαταµώνα. Θα
παρακαλούσα να εποπτεύσετε και αυτής της λειτουργίας και ει
δυνατόν κάποια στιγµή, όταν θα είστε σε θέση, να µας ενηµερώσετε και γι’ αυτό.
Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό, ευχαριστώ κι εσάς κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Παπαγεωργίου.
Παρακαλείται ο κ. Μαγκριώτης να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Τονίζω και πάλι αγαπητέ συνάδελφε ότι αυτή είναι η δέσµευση
που έχουµε από την πλευρά των αρµοδίων. Τις αµέσως επόµενες
ηµέρες -µάλιστα µας έδωσαν ηµεροµηνία τη Δευτέρα, αλλά δεν
διακινδυνεύω να το πω, γι’ αυτό λέω τις αµέσως επόµενες
ηµέρες- θα επαναλειτουργήσει ο κόµβος της Σκοτίνας για τη
θερινή περίοδο προς διευκόλυνση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Σε καθηµερινή βάση θα υπάρξει και µέριµνα για τον έλεγχο
της υπάρχουσας σήµανσης αλλά και διαγράµµισης που απαιτείται.
Θέλω ακόµα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά επίσης τον κόµβο
του Πλαταµώνα, ο παραχωρησιούχος «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε.» µελετά τη βελτίωση της γεωµετρίας του κόµβου για την
αναβάθµισή του και µετράται επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης
φωτεινών σηµατοδοτών.
Θέλω να σας πω ότι αυτά είναι στα πλαίσια των συµφωνιών
που έχουµε κάνει µαζί τους για να λύσουµε προβλήµατα που δεν
είχαν προβλεφθεί από τις συµβάσεις και τα οποία όπως είπα
προηγούµενα, όταν άρχισε η κατασκευή αναδείχτηκαν και
δηµιουργούν όλα αυτά τα προβλήµατα. Όπως επίσης στη
συµφωνία που έχουµε κάνει µαζί τους, περιλαµβάνεται και η
µελέτη και η κατασκευή και η υποστήριξη του τοπικού δικτύου,
ειδικά στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, που όπως γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά -έχουµε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και εγώ έχω
επισκεφθεί την περιοχή- δηµιουργούνται πάρα πολλά προβλήµατα µε την τοποθέτηση των πλευρικών διοδίων, όπως
προβλέπονται από τις συµβάσεις.
Θέλω να είµαι αισιόδοξος γιατί προσπαθούµε και δουλεύουµε,
σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους κοινοβουλευτικούς και
παραγωγικούς της Πιερίας, ότι θα έρθουµε στα θέµατα αυτά.
Θέλω ακόµα να σας πω, επειδή αναφέρατε τα διόδια του
Αιγινίου, ο λόγος που προβάλλουν ότι θα έχουµε παύση ή
επιβράδυνση των εργασιών στον αυτοκινητόδροµο είναι τα
διαφυγόντα έσοδα από τα διόδια του Αιγινίου, τα οποία η
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ζήτησε να µην εισπράττονται. Θα ήταν πολύ
επιβαρυντικό σε απόσταση δέκα χιλιοµέτρων να σταµατούσε δύο
φορές ο οδηγός και στο Αιγίνιο και στα Μάλγαρα και να πλήρωνε
δύο φορές τα διόδια.
Ασφαλώς και το δηµόσιο θα τηρήσει τις δεσµεύσεις του, αλλά
θα έλεγα και πάλι, µπροστά στη συνολική χρηµατοδότηση ενός
έργου πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και όπου η δηµόσια
συµµετοχή είναι 400 και πλέον εκατοµµύρια και έχει καταβληθεί,
σχεδόν όλα αυτά δεν είναι επιχειρήµατα. Ο βασικός λόγος της
επιβράδυνσης των έργων ή της παύσης και στους άλλους
αυτοκινητόδροµους είναι οι λόγοι που ανέπτυξα προηγούµενα
σε σχέση µε τις τράπεζες.
Πιστεύουµε ότι και τις επόµενες µέρες, όταν θα έχουµε
βεβαίως απαντήσει και σε άλλα θέµατα γενικότερα της
οικονοµίας που αφορά πάλι τις τράπεζες και τη χρηµατοδότηση
του δηµόσιου χρέους της χώρας, ότι οι τράπεζες θα τηρήσουν
τις συµβατικές τους υποχρεώσεις για την επανεκκίνηση των
έργων.
Θα δω τα πρόσθετα θέµατα που θίξατε. Θέλω όµως να
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σηµειώσω ότι το θέµα των απαλλοτριώσεων που έχουν αποµείνει, είναι στην πορεία -ξέρετε τη γραφειοκρατία που υπάρχειεπίλυσης. ‘Εχουµε ζητήσει την επιτάχυνση τους, γιατί θέλουµε
γρήγορα να ολοκληρωθεί και η σήραγγα του Πλαταµώνα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Μαγκριώτη.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 942/31-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης προς τα Στενά.
Την ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Σπυρίδων Κουβέλης.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος, κ. Ιωάννης Κοραντής να
λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ λίγες µόνο εβδοµάδες πριν από τις εκλογές
στην Τουρκία ο Τούρκος Πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα σχετικά
φιλόδοξο έργο το οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στην
Τουρκία, αλλά και εκτός Τουρκίας χαρακτήρισαν από «φαραωνικό» έως «τρελό», µε δεδοµένο µάλιστα ότι ο κ. Ερντογάν φαίνεται και βέβαιος νικητής των προσεχών εκλογών.
Το έργο αυτό αποβλέπει στη διάνοιξη µίας νέας διώρυγας παράλληλης προς τα στενά που θα συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα µε
το Μαρµαρά και το Αιγαίο. Όπως ο κ. Ερντογάν ανακοίνωσε θα
έχει µήκος σαράντα πέντε χιλιόµετρα, βάθος είκοσι πέντε µέτρα
και πλάτος εκατόν πενήντα µέτρα. Θα ολοκληρωθεί σε δέκα έως
δώδεκα χρόνια και θα στοιχίσει γύρω στα 10 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αποσκοπεί, όπως ο ίδιος είπε, στην αποσυµφόρηση της
κίνησης των πλοίων στο Βόσπορο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι σαφές ότι αν το έργο αυτό υλοποιηθεί και όταν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει σε µείζονες γεωστρατηγικές ανατροπές στην
περιοχή µε πολλαπλές επιπτώσεις, µεταξύ άλλων όσον αφορά
την εφαρµογή της Συνθήκης του Μοντρέ, την παγκόσµια
ναυτιλία, τη µεταφορά ενεργειακών πόρων, την κατασκευή
περιφερειακών αγωγών, την περιβαλλοντική και οικονοµική
ασφάλεια της Ελλάδας και ούτω καθ’ εξής. Είναι προφανές
συνεπώς ότι η ενέργεια αυτή θίγει καίρια συµφέροντα της
Ελλάδας.
Άλλωστε η εξαγγελία αυτή του Τούρκου Πρωθυπουργού
ανησύχησε τη Ρωσία. Προφανώς για το λόγο αυτό ο Ρώσος
Πρέσβης στην Άγκυρα έσπευσε να εκφράσει τον έντονο
σκεπτικισµό του για το έργο της σύζευξης της Θάλασσας του
Μαρµαρά µε τη Μαύρη Θάλασσα και προειδοποίησε την Άγκυρα
να σεβαστεί τη Συνθήκη του Μοντρέ που διέπει τον έλεγχο των
στενών του Βοσπόρου και τωνΔαρδανελλίων. Αυτά είναι εντός
εισαγωγικών, όπως τα είπε ο ίδιος.
Συνεπώς τα άµεσα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, που προκύπτουν, για εµάς είναι δύο.
Πρώτον, πώς αποτιµά η Κυβέρνηση το «φαραωνικό» αυτό
σχέδιο του κυρίου Ερντογάν;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να το
αντιµετωπίσει; Συγκεκριµένα έχει ζητήσει και έχει λάβει πληροφόρηση από την Άγκυρα; Άλλωστε νοµίζω ότι και εσείς αλλά και
ο κ. Δρούτσας είχατε επισκεφθεί πρόσφατα την Τουρκία και
συνεπώς είχατε την ευκαιρία ενδεχοµένως να έχετε πληροφορίες.
Επίσης, έχει έλθει η Κυβέρνηση σε επαφή επί του θέµατος
αυτού µε άλλα κράτη-µέλη της Συνθήκης του Μοντρέ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοραντή.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Σπυρίδων Κουβέλης να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον
κ. Κοραντή που θέτει αυτό το ερώτηµα. Διότι και εµένα
προσωπικά και την Κυβέρνηση, µας έχει φυσικά απασχολήσει µία
αναγγελία ενός τέτοιου έργου -όπως το χαρακτηρίζετε κι όχι

11411

µόνο εσείς, πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει «φαραωνικό»- που
όµως σε περίπτωση που θα υλοποιείτο θα µπορούσε πραγµατικά
να δηµιουργήσει σηµαντικά νέα δεδοµένα στην περιοχή.
Καταρχάς να σας πω ότι, όπως και µε τα υπόλοιπα θέµατα
βέβαια και µε τη γείτονα αλλά που αφορούν γενικότερα τη
γεωστρατηγική θέση της χώρας µας, το Υπουργείο Εξωτερικών
και η πολιτική ηγεσία τα παρακολουθεί µε πολύ µεγάλη προσοχή,
µε εγρήγορση αλλά και µε τη δέουσα νηφαλιότητα που εν
προκειµένω έχει σηµασία.
Σε κάθε περίπτωση, ακόµα κι αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο,
όπως το είπατε κι εσείς, το καθεστώς της ελευθερίας της
ναυσιπλοΐας στην περιοχή των στενών κατοχυρώνεται από τη
Διεθνή Σύµβαση του Μοντρέ του 1936 και δεν µπορεί να
επηρεαστεί µονοµερώς από οποιαδήποτε χώρα ή µε οποιονδήποτε τρόπο, παρά µόνο αν άλλαξε η Σύµβαση του Μοντρέ.
Αυτή η σύµβαση βέβαια µπορεί να αλλάξει µε συµφωνία όλων
των συµβαλλόµενων µερών και όχι µε µονοµερή προσπάθεια της
Τουρκίας. Και βέβαια εδώ, να επιβεβαιώσω κι εγώ αυτό που
είπατε, ότι από τη ρωσική πλευρά έχουν υπάρξει σοβαρές
επιφυλάξεις.
Να πω, επίσης, ότι φυσικά για την οποιαδήποτε επιχειρούµενη
αλλαγή της Σύµβασης του Μοντρέ θα έπρεπε να υπάρξει
συµφωνία των υψηλών συµβαλλόµενων µερών στα οποία
συµπεριλαµβάνεται και η δική µας χώρα, η Ελλάδα. Άρα έχουµε
ένα πολύ σηµαντικό µέσο ελέγχου του τι γίνεται εκεί.
Αναφορικά µε το δεύτερο µέρος της ουσίας της ερώτησής
σας, όπως είπατε κι εσείς, πρόκειται για ένα έργο που αν
υλοποιείτο θα έπρεπε να κινητοποιήσει τεράστιες τεχνικές και
οικονοµικές δυνατότητες, πολύ µεγάλες επενδύσεις και εξειδικευµένη τεχνογνωσία. Θεωρούµε ότι οι οικονοµικές παράµετροι
είναι αυτές που θα καθορίσουν την τελική απόφαση για την
τυχόν υλοποίηση αυτού του έργου.
Από τη δική µας πλευρά παρακολουθούµε πάρα πολύ στενά
το θέµα µε κάθε τρόπο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κοιτάζουµε και µία δεύτερη παράµετρο που είναι όχι µόνο τι σκέπτεται
ή τι θα ήθελε να κάνει η Τουρκία, αλλά και πώς εµείς, από τη δική
µας την πλευρά, προωθούµε την ανάπτυξη της χώρας µας και
τις διασυνδέσεις σε αυτές τις περιοχές.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω λίγα περισσότερα πράγµατα
γι’ αυτό, γιατί νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να διεκδικήσουµε και
εµείς το δικό µας ρόλο σε όλα τα δίκτυα παρουσιάζοντας τις
δικές µας αντιπροτάσεις και τα δικά µας σχέδια γι’ αυτήν την περιοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουβέλη.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Ιωάννης Κοραντής να
λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ασφαλώς θα περιµένω τη δευτερολογία σας για τις διευκρινίσεις όσον αφορά στα περιφερειακά δίκτυα και στους αγωγούς.
Θα ήθελα απλώς να σηµειώσω ότι αυτή η ιδέα του κ. Ενρτογάν πολλοί Τούρκοι λένε ότι δεν είναι νέα και ότι ανατρέχει στην
εποχή του Ετζεβίτ το 1994. Άλλοι µάλιστα έχουν αναζητήσει τις
πηγές στα οθωµανικά χρόνια.
Εγώ συγκρατώ ένα πράγµα, ότι η υλοποίησή της θα πραγµατοποιηθεί σε δέκα έως δώδεκα χρόνια από σήµερα, δηλαδή το
2023. Το 2023, ως γνωστόν, είναι τα εκατό χρόνια από τη σύσταση του τουρκικού κράτους. Διερωτώµαι αν είναι σύµπτωση,
κύριε Υπουργέ, ότι έξω από τριώροφο κτήριο της ZIRAAT BANK
στην Κοµοτηνή υπάρχει απλωµένο ένα τεράστιο σεντόνι µε φωτογραφία του κ. Ερντογάν και τη µνεία «Προοπτική 2023» στα
τούρκικα. Το ξέρει αυτό το πράγµα η Κυβέρνηση;
Διερωτώµαι αν έχει ποτέ υπάρξει αντίστοιχη κίνηση από ελληνικής πλευράς, εθνικής ή κοµµατικής, να αναρτηθεί ένα τέτοιο
τεράστιο πανό στην πλατεία Ταξίµ στην Κωνσταντινούπολη. Καταθέτω αυτό το δηµοσίευµα για τα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ,
και θα ήθελα να έχω µια απάντηση, αν θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
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νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι γεγονός ότι η κυκλοφοριακή συµφόρηση πετρελαιοφόρων στα στενά εγκυµονεί πολύ µεγάλους κινδύνους ασφαλείας
τόσο µάλλον που η Τουρκία υπόκειται σε συµβατικές υποχρεώσεις που τις επέβαλε η Συνθήκη του Μοντρέ.
Είπατε πριν ότι και η Ελλάδα είναι ένα από τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη. Άρα, τίποτα δεν µπορεί να αλλάξει χωρίς τη σύµφωνη γνώµη µας. Από την άλλη, όµως, πλευρά είναι γνωστό ότι
η Τουρκία ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 ασκεί πίεση
πολιτική, διπλωµατική, ενίοτε και στρατιωτική σε µία ελάχιστα
αποκρυπτόµενη προσπάθεια να αναθεωρήσει τη Συνθήκη του
Μοντρέ και ειδικότερα να εµπεδώσει την αντίληψη ότι η Λήµνος
είναι αποστρατικοποιηµένη. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
Δεν λέω -προς Θεού- ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα υποχωρήσει,
αλλά, προφανώς, αυτό εντάσσεται σε µια πολιτική δεκαετιών.
Από την άλλη πλευρά αυτή η διώρυγα θέτει σαφέστατα –και
θα περιµένω τα σχόλιά σας- υπό αµφισβήτηση τα περιφερειακά
δίκτυα. Δεν αναφέροµαι µόνο στον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, για τον οποίο, δυστυχώς, διά στόµατος Πρωθυπουργού έχει εκδηλωθεί το ελάχιστο –αν όχι ανύπαρκτο- ελληνικό
ενδιαφέρον, αλλά και άλλα δίκτυα, όπως το Ναµπούκο, το South
Stream. Συνεπώς, διερωτώµαι αν στο µέτρο αυτό δεν αναβαθµίζεται ακόµη περισσότερο η στρατηγική αξία της Τουρκίας για τη
µεταφορά ενεργειακών πόρων από την Κεντρική Ασία, εφόσον
πλέον δεν θα χρειάζεται να µεσολαβήσει, το έδαφος άλλων
χωρών.
Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το εξής:
Δεν σας απασχολεί και εσάς προσωπικά, αλλά και ως Κυβέρνηση
το γεγονός ότι αυτή η αυξηµένη ροή –έστω ύστερα από δέκαδώδεκα χρόνια- σκαφών στο Αιγαίο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται,
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την οικολογία, για το περιβάλλον, µετατρέποντας πλέον το Αιγαίο, κυριολεκτικά σε µία νέα
Μάγχη; Δεν θεωρείτε ότι θα πολλαπλασιαστούν κίνδυνοι ναυτικών ατυχηµάτων µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την οικονοµία µας;
Κύριε Υπουργέ, συνοπτικά θέλησα να θέσω ορισµένα ζητήµατα πάνω σε ένα θέµα, που εσείς ο ίδιος αναγνωρίσατε ότι είναι
τεράστιο και µείζον και ότι θα επιφέρει µεγάλες γεωστρατηγικές
αλλαγές. Θέλουµε, όµως, από τούδε να κρούσουµε τον κώδωνα
του κινδύνου, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, στην Κυβέρνηση γι’ αυτό το οποίο συνεπάγεται για την Ελλάδα στο σύνολό
της, για το Αιγαίο, αλλά και τη Θράκη ειδικότερα αυτή η νέα ή
ανανεωµένη –αν θέλετε- στρατηγική της Τουρκίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κοραντή.
Παρακαλείται ο κ. Κουβέλης να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει, βέβαια, να πω ότι ο κ. Κοραντής προσέθεσε µια σειρά
από πολλά και πολύ κρίσιµα ερωτήµατα. Θα χρειαζόταν αρκετός
χρόνος, για να τα απαντήσουµε µε λεπτοµέρεια. Όµως, θα προσπαθήσω να µπω σε όλα αυτά, γιατί –πολύ σωστά, κύριε Κοραντή- αυτά τα θέµατα συνδέονται µεταξύ τους.
Να πω, βέβαια, ότι το χαρακτήρισα και εγώ σηµαντικό στην περίπτωση που θα υλοποιηθεί ή θα υλοποιείτο ένα τέτοιο έργο.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και εµείς το κοιτάζουµε µε προσοχή.
Διότι δεν µπορούµε να εφησυχάσουµε λόγω της θεωρίας που
λέει ότι είναι «φαραωνικό» και δεν θα υλοποιηθεί. Εµείς πρέπει
να κοιτάξουµε όλες τις συνθήκες, να εξασφαλίσουµε τα συµφέροντα της χώρας µας και αυτό κάνουµε.
Να πω, λοιπόν, ότι µέσα σε αυτόν το σχεδιασµό που παρακολουθούµε, µακριά από φοβίες και µακριά από οποιεσδήποτε ανησυχίες για το πώς θα µπορούσαµε εµείς να βρεθούµε σε
δύσκολη θέση, εµµένουµε ως χώρα στα δεδοµένα που έχουµε,
στη Σύµβαση του Μοντρέ η οποία αποτελεί πραγµατικά ένα πολύ
σηµαντικό διαπραγµατευτικό ατού.
Επίσης, όπως και εσείς αναφέρατε, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι πρόκειται για µια εξαγγελία, η οποία σαφώς εντάσσεται
µέσα στις προεκλογικές εξαγγελίες του κ. Ερντογάν. Ως τέτοια,
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έχετε δίκιο µε το να αναφέρετε ότι αυτό έχει ακουστεί και στο
παρελθόν και δεν έχει υλοποιηθεί.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς θεωρούµε κοµβικό σηµείο τη Σύµβαση
του Μοντρέ. Όµως, όπως είπα στην πρωτολογία µου, προσπαθούµε να δούµε µε ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουµε το δικό µας
ρόλο στην περιοχή. Ο ρόλος αυτός έχει να κάνει µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τη διασύνδεση της χώρας µας και ιδίως της βορειοανατολικής Ελλάδας µε τα βόρεια σύνορά της και τη Μαύρη
Θάλασσα. Μάλιστα, να σας ενηµερώσω ότι µέσα στον προηγούµενο µήνα έχουµε ήδη κάνει δύο σηµαντικές συσκέψεις-συναντήσεις µε τα αρµόδια Υπουργεία, κυρίως µε το Υπουργείο
Μεταφορών και Υποδοµών και µε το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, ακριβώς για να δούµε πώς
η Ελλάδα θα προωθήσει µέσα στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων τα δικά της συµφέροντα –και ενεργειακά και µεταφορικάθεωρώντας ότι οι συνδέσεις προς τη βόρεια και βορειοανατολική
πλευρά έχουν εξαιρετική σηµασία.
Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι η προσπάθεια που κάνουµε
συνολικά για το ρόλο της Ελλάδας στη σύνδεση µε τη Μαύρη
Θάλασσα είναι πολύ µεγάλη. Να σας θυµίσω ότι η ελληνική προεδρία στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) είχε πολύ µεγάλη σηµασία και την αξιοποιούµε
ακόµη, για να «δέσουµε» -αν θέλετε- την οικονοµική σχέση της
χώρας µας µε όλες, ει δυνατόν, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και ακριβώς έτσι να ενισχύσουµε το δικό µας συγκριτικό
ρόλο.
Να σας µιλήσω και για δυο-τρία συγκεκριµένα έργα. Κατ’
αρχάς, για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, να διαβεβαιώσω για άλλη µια φορά ότι η ελληνική πλευρά συνεχίζει και
επιµένει –και πολύ καλά κάνει- στην ανάγκη υλοποίησης αυτού
του έργου. Θυµίζω ότι το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα πρότεινε και σχέδιο
νόµου για τους περιβαλλοντικούς όρους αυτού του έργου. Προσπαθούµε δε να αντιµετωπίσουµε τα θέµατα που έχουν ανακύψει
µε την τρίτη χώρα που εµπλέκεται στο έργο, αυτό τη Βουλγαρία,
η οποία έχει δηµιουργήσει προσκόµµατα, αναφορικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Θα υπάρξουν –νοµίζουµε- θετικές εξελίξεις και σε αυτό το
έργο. Το παρακολουθούµε και το στηρίζουµε µε όλη µας τη δύναµη.
Επίσης, οι εξελίξεις είναι σηµαντικές και ελπίζουµε ότι θα είναι
πολύ θετικές και για τα υπόλοιπα ενεργειακά έργα, όπως είναι ο
Νότιος Διάδροµος, το South Corridor, που περιλαµβάνει τον ITGI
(Interconnector Turkey-Greece-Italy), αγωγό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Εν προκειµένω έχουµε ξεδιπλώσει ένα
πολύ µεγάλο πλαίσιο συνεργασίας όχι µόνο µε την Τουρκία, η
οποία θέλει να παίξει το ρόλο που λέτε, αλλά πηγαίνοντας και
πιο µακριά, δηλαδή συνεργασίες και µε την Ιταλία και µε το Αζερµπαϊτζάν, δηλαδή µε τις χώρες που εµπλέκονται, όπως και µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, και εκεί διεκδικούµε τα δικαιώµατα
και τα συµφέροντα της Ελλάδας και συνολικά, βέβαια, για τα δίκτυα που σας είπα πριν.
Να κλείσω µε µια αναφορά σε αυτό που είπατε, που είναι και
θέµα προσωπικού ενδιαφέροντος, και ευαισθησίας για το περιβάλλον στο Αιγαίο. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη χώρα µας
να διασφαλιστεί η διέλευση από το Αιγαίο είτε γίνεται από το
Βόσπορο είτε γίνεται ως απόληξη επίγειων συνδέσεων. Από εκεί
και πέρα -τα λιµάνια της περιοχής, όπως η Αλεξανδρούπολη για
παράδειγµα, θα µπορούσαν να έχουν αναβαθµισµένο ρόλο. Οι
περιβαλλοντικές συνθήκες και οι προβλέψεις, για να εξασφαλίσουµε οποιοδήποτε ρίσκο για το Αιγαίο είναι πάρα πολύ µεγάλης
σηµασίας και τις λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας, διότι ξέρουµε ότι το
περιβάλλον του Αιγαίου Πελάγους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα µας, για τον τουρισµό, για τη βιοποικιλότητα
και για πολλά ακόµη πράγµατα.
Άρα, δεν σηµαίνει ότι δεν θέλουµε να προχωρήσουµε αυτά τα
έργα. Διότι και ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θα είχε
επιβάρυνση µε την έννοια αυτή, δηλαδή αυξηµένη κίνηση πετρελαιοφόρων στο Αιγαίο. Όµως, σε αυτό µπορεί κανείς πάντα να
προβλέψει τους τρόπους και τις τεχνικές συνθήκες, ώστε να µην
υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι.
Νοµίζω ότι µε αυτά έχω καλύψει, κύριε Πρόεδρε, τα βασικά
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ερωτήµατα που έθεσε ο βασικός συνάδελφος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κουβέλη.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 937/31-5-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, σχετικά µε τους µετατασσόµενους
εργαζόµενους στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Στην επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Παρακαλείται τώρα ο ερωτών συνάδελφος κ. Βασίλειος Μουλόπουλος να λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Μουλόπουλε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι πλέον φανερό ότι η περίφηµη µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είχε ως κύριο στόχο τη σφαγή των
δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτήν τη φορά θύµατα είναι οι περίπου
δύο χιλιάδες εργαζόµενοι των πρώην κρατικών περιφερειών και
ειδικότερα των Διευθύνσεων Δηµοσίων Έργων, Συντήρησης και
Κατασκευής Έργων, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Ταµείου, που µετατάσσονται υποχρεωτικά, όπως γνωρίζετε, από την 1η Ιουλίου στις αιρετές περιφέρειες.
Ένα µήνα πριν ολοκληρωθούν οι µετατάξεις, οι οικονοµικές
υπηρεσίες των φορέων προέλευσης έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διακοπής της µισθοδοσίας αυτών που µετατάσσονται, χωρίς
να έχει γίνει η µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των περιφερειών. Με τη σειρά τους
οι οικονοµικές υπηρεσίες των φορέων υποδοχής µιλούν για ανυπαρξία ενηµέρωσης και συντονισµού από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε ορατό πλέον το ενδεχόµενο το
προσωπικό που µετατάσσεται να µείνει απλήρωτο µετά την 1η
Ιουλίου. Την ίδια στιγµή, στους νέους οργανισµούς των αιρετών
περιφερειών δεν υπάρχει πρόνοια για εξασφάλιση των οργανικών θέσεων του µετατασσόµενου προσωπικού, µε αποτέλεσµα
να τίθεται εν αµφιβόλω η ίδια η εργασιακή υπόστασή τους.
Σας θυµίζω ότι ο κ. Ραγκούσης στην οµιλία του εδώ, στη
Βουλή στο νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είχε
δηλώσει ότι δεν αποκλείονται οι απολύσεις των υπό µετάταξη εργαζοµένων, ενώ είναι γνωστές οι απόψεις του κ. Πάγκαλου. Να
µην τις επαναλάβω.
Σας ερωτώ, λοιπόν, εάν θα καταβληθεί τελικά οµαλά η µισθοδοσία στους µετατασσόµενους εργαζόµενους και αν η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τις οργανικές θέσεις των εργαζόµενων που
µετατάσσονται ή θα προχωρήσει σε απολύσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Ντόλιος, Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω από κάτι που είπε ο κύριος συνάδελφος, ότι ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είχε σαν στόχο τη µείωση –νοµίζω ήταν διαφορετική η έκφρασή του- του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων.
Δεν είχε αυτό σαν στόχο.
Εκείνο που θα πρέπει να κάνουµε είναι να µην υποβαθµίζουµε
µερικά πολιτικά ζητήµατα. Αυτόν το µήνα βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται αθόρυβα και αναίµακτα, θα έλεγα- µια µεγάλη αλλαγή, την οποία ζητούσε για πολλά χρόνια το σύνολο της τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας και των δύο βαθµών, καθώς και το σύνολο, θα έλεγα, των δυνάµεων της ελληνικής περιφέρειας. Ποια
είναι αυτή η µεγάλη αλλαγή; Να κάνουν οι ελληνικές περιφέρειες
τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Να είναι δική τους αρµοδιότητα. Να το πω µε διαφορετικά λόγια για να γίνει κατανοητό: Να
διαχειρίζονται τα προγράµµατα, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης –
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το ΕΣΠΑ στην προκειµένη περίπτωση- και το σύνολο των δηµοσίων επενδύσεων. Αυτός ήταν ένας στόχος, ένα όνειρο, ένα
όραµα. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, η διαχείριση του ΕΣΠΑ, το
σύνολο των δηµοσίων επενδύσεων, περνάει στην αιρετή περιφέρεια και φεύγει από το κράτος.
Γιατί µίλησα για µεγάλο πολιτικό ζήτηµα και γιατί το ισχυρίζοµαι; Γιατί ουσιαστικά το κεντρικό κράτος απεµπολεί ένα εθιµικό
δικαίωµα, µέσω του οποίου καθόριζε όχι τις αναπτυξιακές µόνο,
αλλά τις πολιτικές εξελίξεις στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται
για µια µεγάλη πολιτική αλλαγή, η οποία –επαναλαµβάνω- ολοκληρώνεται αυτόν το µήνα µε έναν τρόπο αθόρυβο και αναίµακτο. Γιατί λέω «αθόρυβο και αναίµακτο»; Γιατί οι υπηρεσίες που
διαχειρίζονται τα θέµατα του ΕΣΠΑ -Περιφερειακό Ταµείο, ΔΥΣΑ,
ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, κ.λπ.- µεταφέρονται και µετατάσσεται το προσωπικό τους από το κράτος στην αιρετή περιφέρεια, όπως ακριβώς
προβλέπει ο νόµος. Οι διαπιστωτικές πράξεις για αυτές τις µετατάξεις έγιναν από τους πρώην κρατικούς περιφερειάρχες µε
την επισήµανση ότι θα υλοποιηθούν από την 1η Ιουλίου. Πέρασε,
λοιπόν, η µεταβατική περίοδος και αυτές οι µετατάξεις υλοποιούνται. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν είχαν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγµατα, πήγαν κατ’ αρχάς σε προσωποπαγείς θέσεις
και βεβαίως τώρα, µετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων, σε οργανικές θέσεις.
Και να απαντήσω και στο ερώτηµά σας: Δεν υπάρχει κανένα
απολύτως ενδεχόµενο να κινδυνεύσει η θέση, η µονιµότητα, η
εργασία αυτών των ανθρώπων. Το ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Το δεύτερο ζήτηµα: Μιλάτε για προσωπικούς και οικογενειακούς σχεδιασµούς. Όπως στο σύνολο των µετατάξεων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», έτσι και σε αυτές τις συγκεκριµένες µετατάξεις
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε η µετάταξή τους να γίνεται εντός της
πόλης, στην οποία εργάζονται. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία
είναι στην έδρα των περιφερειών, αλλά όπου υπάρχουν αποκεντρωµένες υπηρεσίες, µέρη ή τµήµατα αυτών των υπηρεσιών
που ανέφερα, τότε θα πάνε στις πόλεις, στις οποίες εργάζονται
σήµερα.
Στο επόµενο ερώτηµά σας, για το εάν κινδυνεύει η µισθοδοσία
τους, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω µε απόλυτο
τρόπο ότι ήδη πιστώσεις για τη µισθοδοσία αυτών των υπαλλήλων έχουν κατοχυρωθεί µέσω των ΚΑΠ, µέσω των δωδεκατηµορίων. Και έχουµε φροντίσει και µε έγγραφό µας σχετικά
πρόσφατο προς τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες να έχουµε τις
αµοιβές, τις οποίες είχαν στις υπηρεσίες τους αυτές, να κάνουν
τη διακοπή τους και να πληρωθούν από τους ΚΑΠ του Β’ Βαθµού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ακριβώς είχε προβλέψει η νοµοθεσία.
Θα πληρωθούν, λοιπόν, κανονικά και δεν κινδυνεύει να απολυθεί κανείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Ντόλιο.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος, κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, να λάβει το λόγο για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, όλα αυτά
που λέτε είναι πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Οι επιφυλάξεις
µου δεν είναι προς το πρόσωπό σας βεβαίως, αλλά προς την Κυβέρνησή σας, η οποία επανειληµµένως έχει πει πράγµατα, τα
οποία δεν έχει κάνει.
Για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι µια µεγάλη ιστορία. Δεν τη συνεχίζουµε. Κρατώ τις επιφυλάξεις µου. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
και µειώσεις µισθών έχουν γίνει -πολύ καλά το ξέρετε- και πολλά
άλλα.
Εγώ θα ήθελα να σας πω, πρώτον, σε αυτό που µου λέτε: Μακάρι. Αυτό ζητάµε και εµείς, αλλά και οι εργαζόµενοι. Έχω εδώ,
όµως, ένα έγγραφο από το Υπουργείο σας µε ηµεροµηνία 17
Μαΐου και αριθµό πρωτοκόλλου 23778, µε το οποίο ζητάτε να µάθετε πόσοι είναι αυτοί που µετατάσσονται. Αν, δηλαδή, το
Υπουργείο σας δεν γνωρίζει πόσοι µετατάσσονται, δεν καταλαβαίνω πώς θα τους πληρώσετε. Είναι µία απορία δικιά µου αυτή.
Επίσης, για να µη λέω δικές µου απόψεις, θα ήθελα να σας
αναφέρω ανακοινώσεις των οργάνων των εργαζοµένων για εξαπάτηση πενήντα χιλιάδων εργαζοµένων από την Κυβέρνηση,
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τους οποίους, αφού είχε καλέσει να κάνει εθελοντικές µετατάξεις
µε καθεστώς διατήρησης των αποδοχών, αιφνιδιαστικά µε µεταγενέστερο νόµο –ο κ. Σαχινίδης είχε πει σε µένα ότι ο νόµος αλλάζει µε νόµο και αυτό λέει και η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Σωµατείων Εργαζοµένων του ΥΠΕΧΩΔΕ- η Κυβέρνηση το ανακάλεσε.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει ότι σε πολλές κατηγορίες εργαζοµένων που µεταφέρθηκαν στους δήµους δεν χορηγούνται ούτε τα
επιδόµατα που δικαιούνται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, µε αποτέλεσµα ένα διπλό, θα έλεγα, πλήγµα στις αποδοχές τους. Οι περίπου πεντακόσιοι εργαζόµενοι των τεχνικών υπηρεσιών των
πρώην κρατικών περιφερειών µεταφέρθηκαν στους δήµους,
έδρα των νοµών, έµειναν απλήρωτοι για τουλάχιστον τρεις
µήνες, όπως ξέρετε, ενώ οι µικροί δήµοι -και κυρίως οι νησιωτικοί- απέκλεισαν την τεχνική υποστήριξη των πρώην ΤΥΔΚ. Η Κυβέρνηση, αντί να προβεί σε συνολική και οµοιόµορφη λύση του
προβλήµατος, επέλεξε την πελατειακή -για εµάς- αντιµετώπιση
του θέµατος, ρυθµίζοντας µεροληπτικά το ζήτηµα µόνο στην Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου και στον Πειραιά.
Οι εργαζόµενοι του καταργηθέντος Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που µετατάχθηκαν στην αποκεντρωµένη διοίκηση Αττικής το Δεκέµβριο του 2010, δεν έχουν έως σήµερα
πληρωθεί. Και επαναλαµβάνω την κυνική –νοµίζω- θέση της Κυβέρνησης πως, όταν η οργανική θέση του εργαζόµενου καταργείται µε οποιονδήποτε τρόπο, τότε ανοίγει ο δρόµος για
απολύσεις. Δεν είναι µια δική µου εφεύρεση. Έχει επανειληµµένα
εκφραστεί από την Κυβέρνησή σας, όχι από εσάς, αλλά από άλλους Υπουργούς.
Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχουν οργανογράµµατα στις νέες περιφέρειες, δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις για την κατανοµή του
προσωπικού που µετατάσσεται, πολύ φοβάµαι ότι παρά τις διαβεβαιώσεις σας –εγώ τις λαµβάνω υπ’όψιν, αλλά µπορεί να είναι
βαριά η λέξη, όµως δεν φοβάµαι να την πω- υπάρχει ένα πογκρόµ απολύσεων. Με άλλα λόγια τους µετατάσσετε, τους κόβετε τις αποδοχές τους, τους αφήνετε απλήρωτους. Σας ερωτώ
ξανά για άλλη µία φορά να µου πείτε εάν ετοιµάζεστε ή όχι να
τους απολύσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλόπουλο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος, να λάβει το
λόγο για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω να
θυµίσω στον κύριο συνάδελφο ότι οι διαβεβαιώσεις µας εδώ
κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όσες έχουν
υπάρξει, πραγµατικά υλοποιούνται σε απόλυτο βαθµό.
Να θυµίσω ότι και όταν ακόµα δεν υπάρχουν απόλυτες
διαβεβαιώσεις, παραδείγµατος χάριν σε ερώτηση που κάνατε
εσείς πριν από λίγες εβδοµάδες για θέµα που αφορούσε τη λήψη
υπ’ όψιν της προϋπηρεσίας σε ανθρώπους που δούλευαν σε
νοµικά πρόσωπα των δήµων για τη βαθµολογική τους εξέλιξη,
όπως ξέρετε –υποθέτω- έγινε διάταξη στο νοµοσχέδιο και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λαµβάνεται υπ’ όψιν. Τότε δεν
είχαµε αναλάβει σαφή διαβεβαίωση, αλλά είπαµε ότι είναι ένα
θέµα το οποίο το βλέπουµε. Ήδη έχει ρυθµιστεί. Το αναφέρω για
να δείξω ότι όταν βρισκόµαστε εδώ και λέµε κάποια πράγµατα,
ισχύουν όπως ακριβώς τα λέµε.
Να επαναλάβω, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόµενο
όχι µόνο να γίνει απόλυση, αλλά να υπάρξει υπόνοια απόλυσης,
λόγω των µετατάξεων που έγιναν ή γίνονται µέσω του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Οι οργανικές θέσεις είναι εξασφαλισµένες και
αν κάποιες δεν προβλέφθηκαν, που θα µετριούνται σε κάθε
περιφέρεια το πολύ στα δάχτυλα του ενός όχι των δύο χεριών –
εάν υπάρξει τέτοιο ενδεχόµενο- τότε υπάρχει η δυνατότητα,
όπως προβλέπει ο νόµος µε απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου να συσταθούν οι οργανικές θέσεις αυτές, για να
µεταφερθούν εκεί οι υπάλληλοι που εντάχθηκαν κατ’ αρχήν σε
προσωποπαγείς θέσεις.
Όσον αφορά τώρα τα επιδόµατα και τις κάθε είδους αµοιβές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των θέσεων στις οποίες πηγαίνουν οι υπάλληλοι, µόλις πριν δέκα
µέρες, µετά από επικοινωνία που είχαµε µε το Υπουργείο
Οικονοµικών, εξεδόθη εγκύκλιος ερµηνεύοντας το δικό τους
νόµο, το νόµο τον οποίο είχε ψηφίσει το Υπουργείο Οικονοµικών,
που λέει ότι όλα τα επιδόµατα και οι πάσης φύσης αποδοχές των
µεταταγέντων στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως Α’ Βαθµού –
αυτούς αφορά- και φυσικά και τους ΟΤΑ Β’ Βαθµού, θα
αποδίδονται κανονικά και αναδροµικά από 1/1/2011.
Θα επαναλάβω για µια ακόµη φορά ότι δεν υπάρχει κανένα
θέµα µε τη µισθοδοσία των υλοποιούµενων µετατάξεων αυτόν
το µήνα, γιατί περί αυτού πρόκειται, εφόσον οι διαπιστωτικές
πράξεις έχουν γίνει και αφορούν τις υπηρεσίες που
διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ. Τα χρήµατα είναι εξασφαλισµένα από
την ΚΑΠ και το έγγραφο που πήγε στις αποκεντρωµένες
περιφέρειες είναι για να δούµε πόσοι ακριβώς µετατάσσονται
από κάθε υπηρεσία, για να µπορέσουµε να κάνουµε τις
απαραίτητες πράξεις ως οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Ντόλιο.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη επίκαιρη ερώτηση είναι η τέταρτη µε αριθµό 931/315-2011 δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων
διοικητικών δοµών στο κράτος παρά τις αρνητικές οικονοµικές
συγκυρίες.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Βασίλειος Οικονόµου,
προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
τον τελευταίο χρόνο είναι γεγονός ότι οι περικοπές µισθών και
συντάξεων και αυτό που λέµε κοινωνικό κράτος βρίσκονται σε
πρωτοφανή επίπεδα. Η εκτίµηση είναι για -25% µε 30%. Φέρνετε
το µεσοπρόθεσµο τις επόµενες ηµέρες και θα ολοκληρωθεί αυτή
η σφαγή των µισθωτών και των συνταξιούχων, των µεσαίων και
λαϊκών εισοδηµάτων και όλα αυτά στο όνοµα του περιµαζέµατος
και της καταστολής της σπατάλης του κράτους και µίας πολιτικής, η οποία θα µπορούσαµε να πούµε ότι θα είχε ένα νόηµα
και µία αξία αν ήταν αληθινή και πραγµατική.
Εγώ, λοιπόν, φέρνω εδώ σήµερα στη Βουλή ενώπιον του
Σώµατος και ενώπιον του ελληνικού λαού τα εξής δεδοµένα:
Μέσα σε αυτόν το χρόνο, την ώρα που εσείς, ο κ. Ραγκούσης
και ο κ. Παπανδρέου λέτε αυτά τα πράγµατα, έχετε ιδρύσει –
µέσα από τα ΦΕΚ µόνο αυτά φαίνονται- σαράντα µία γενικές και
ειδικές γραµµατείες, νοµικά πρόσωπα και αυτοτελείς υπηρεσίες,
τριακόσιες ογδόντα έξι γενικές διευθύνσεις και τµήµατα, έντεκα
αυτοτελή γραφεία, δύο ανεξάρτητες αρχές, τρία ινστιτούτα,
επτακόσια ένα συµβούλια, τα περισσότερα στο πλαίσιο του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» βέβαια, εκατόν εξήντα πέντε Συµπαραστάτες του
Δηµότη και δεκατρείς Συµπαραστάτες στην Περιφέρεια, χίλιες
τριακόσιες είκοσι έξι αµειβόµενες επιτροπές, επτά εκτελεστικούς
γραµµατείς περιφερειών, τριακόσια είκοσι πέντε Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης και το «κλου» της ιστορίας οκτώ χιλιάδες νέες θέσεις,
οι οποίες δεν περνάνε µέσα από το ΑΣΕΠ.
Την ώρα που λέτε αυτά, λοιπόν, ως εξαγγελίες, κάνετε αυτήν
την πολιτική. Η πρώτη σελίδα είναι περικοπές και µόλις γυρίσουµε τη σελίδα «φτιάχνουµε ένα νέο κράτος» την ώρα της
καταστροφής!
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Λέω, λοιπόν, είναι αυτή πολιτική την οποία µπορείτε να
δικαιολογήσετε στον ελληνικό λαό; Έρχεστε σήµερα και
κοροϊδεύετε τους πάντες, τον εαυτό σας πρώτα απ’ όλα γιατί
λέτε αυτά, ενώ κάνετε άλλα, τα φιλαράκια σας στην τρόικα στους
οποίους δείχνετε την πρώτη σελίδα, που είναι οι περικοπές του
κράτους, δηλαδή οι οριζόντιες περικοπές των µισθών και
ταυτόχρονα ιδρύετε τους χιλιάδες στρατιώτες-καµικάζι του
κοµµατικού σας στρατού. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό όταν
του λέτε, περιστολή του κράτους και συµµάζεµα του κράτους
και έχετε ιδρύσει µέσα σε ένα χρόνο όλα αυτά.
Και ξέρετε γιατί τα λέω αυτά και γιατί την έφερα εγώ αυτήν
την ερώτηση; Γιατί ήµουν από τους ερωτώντες Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ πριν από δύο χρόνια, κύριε Πρόεδρε, που τα λέγαµε τα
ίδια στον κ. Καραµανλή. Ο κ. Καραµανλής µας είχε τρελάνει µε
το συµµάζεµα και την επανίδρυση του κράτους και άλλες
εκατοντάδες επιτροπές, άλλες γενικές διευθύνσεις, άλλο το ένα
άλλο το άλλο και σήµερα διαπιστώνουµε τα ίδια και τα αυτά.
Περιµένω µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Οικονόµου.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Ντόλιος, να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Νοµίζω ότι µου
δίνει την ευκαιρία ο κύριος συνάδελφος για να υπενθυµίσω και
να επαναλάβω µία σειρά πραγµάτων.
Θα ξεκινήσω µε το εξής: Το κράτος συµµαζεύεται, ειδικά στο
δικό µας το Υπουργείο, µε τρόπο -θα έλεγα- συστηµατικό και µε
αποτελέσµατα µετρήσιµα.
Επειδή µιλάτε για ίδρυση νέων γενικών διευθύνσεων,
διευθύνσεων κ.λπ. θέλω να σας πω ότι πράγµατι έχουν
δηµιουργηθεί νέες γενικές διευθύνσεις στις περιφέρειες µε
προεδρικά διατάγµατα, αλλά θέλω να σας αναφέρω το εξής και
να το σηµειώσετε –και υποθέτω, κύριε Οικονόµου, ότι θα το
σηµειώσετε- µε χαρά, ότι οι οργανικές µονάδες, δηλαδή οι
γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τµήµατα των παλιών
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων οι οποίες µετατράπηκαν σε
περιφερειακές αυτοδιοικήσεις έχουν µειωθεί κατά 51,5%,
δηλαδή έχουν περικοπεί πάνω από το µισό οι οργανικές µονάδες
στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Στις αποκεντρωµένες διοικήσεις θέλω να σηµειώσω ότι οι
οργανικές µονάδες έχουν µειωθεί, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τµήµατα, σε ποσοστό µεταξύ του 12% και 13%.
Θέλω, δε, να σας υπενθυµίσω, επειδή µιλάτε για γενικές γραµµατείες, ότι, πράγµατι, ιδρύθηκαν επτά γενικές γραµµατείες, παραδείγµατος χάριν, στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Δεν
λαµβάνετε όµως υπ’ όψιν ότι έχουν καταργηθεί δεκατρείς γενικές γραµµατείες στις παλιές κρατικές περιφέρειες της χώρας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σαράντα µία είναι οι γενικές και ειδικές γραµµατείες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας είπα ένα παράδειγµα, το πιο γνωστό παράδειγµα στο πανελλήνιο, για να
σας δείξω ότι αναφέρετε αριθµούς γραµµατειών που ιδρύθηκαν,
αλλά δεν αναφέρεστε σ’ αυτές οι οποίες καταργήθηκαν.
Θέλω επίσης να σας πω ότι είναι γνωστοί οι περιορισµοί οι
οποίοι έγιναν µέσω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Από χίλιους τριάντα τέσσερις δήµους πήγαµε σε τριακόσιους είκοσι πέντε. Έχουµε 70%
µείωση. Από έξι χιλιάδες νοµικά πρόσωπα -ολοκληρώνεται η διαδικασία εντός των αµέσως επόµενων εβδοµάδων- πάµε σε χίλια
πεντακόσια. Είχαµε 75% µείωση. Από πενήντα επτά οργανισµούς
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και δεκαεννέα επαρχεία πήγαµε σε
δεκατρείς αιρετές περιφέρειες. Είχαµε 83% µείωση. Επίσης
έχουµε περιορισµό των δεκατριών περιφερειών σε επτά αποκεντρωµένες. Ποσοστό µείωσης 46%. Από οκτώµισι χιλιάδες περίπου σχολικές επιτροπές πήγαµε σε κάτω από χίλιες, όπως
ακριβώς είχε προβλέψει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Όλα αυτά είναι περιορισµός του κράτους. Αποτυπώνονται
αυτά σε εξοικονοµήσεις πόρων; Μόλις πριν από µερικές ηµέρες
σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφερθήκαµε
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στην επιστολή που στείλαµε στους Αρχηγούς των κοµµάτων και
αναφερθήκαµε µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο στις εξοικονοµήσεις που έγιναν µέσω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» απ’ αυτούς τους περιορισµούς που σας προανέφερα και όχι από περικοπές σε
µισθούς κ.λπ., που φθάνουν για τον προϋπολογισµό της χώρας
το ύψος του 1.200.000.000.
Θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή µου σ’ αυτήν τη φάση λέγοντας ότι ο στόχος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που είχε αποφασιστεί
πολύ πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας και είχε
εξαγγελθεί µόλις αναλάβαµε, µε τον πιο καθαρό τρόπο, δεν ήταν
η εξοικονόµηση πόρων εξαιτίας του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά είχαµε
πει και στη Βουλή ότι καµµία ενοχή δεν νιώθουµε που µέσω του
περιορισµού των δαπανών, που έγιναν µέσω της σπατάλης
αυτού του τύπου κι αυτού του χαρακτήρα, καταφέραµε σ’ αυτήν
τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα να εξοικονοµήσουµε πόρους
ήδη για τον προϋπολογισµό του 2011 της τάξης του
1.200.000.000.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντόλιο.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος, κ. Βασίλειος Οικονόµου,
προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευφυώς, επειδή
είναι και ικανός πολιτικός, ο κ. Ντόλιος µας λέει τη µία πλευρά
του φεγγαριού. Δηλαδή τι; Αυτές τις περικοπές κι αυτό το συµµάζεµα που έγινε µέσω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Είναι γνωστά αυτά
και η επανάληψη είναι η αρχή της µαθήσεως, κύριε Υπουργέ,
αλλά αρχίζει και µας βαριέται κι ο κόσµος. Και παρ’ όλο που σας
ανησυχεί ο λαός που βγαίνει στις πλατείες και που δηλώνει
παρών κι έχει φύγει από τον καναπέ, θα πρέπει να µάθετε να
ζείτε και µε την παρουσία του δίπλα σας, µε την καυτή του ανάσα
δίπλα σας.
Σήµερα, µ’ αυτήν την ευκαιρία, έχω να σας στείλω κι ένα µήνυµα. Κάτω τα χέρια από την πλατεία, κύριε Υπουργέ! Αφήστε
αυτά τα παιχνίδια που κάνετε µε τα µεγάλα κανάλια και µην
εκβιάζετε και µην απειλείτε το λαό. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση
και ουδείς θα νουθετηθεί από τις δικές σας κραυγούλες και µε
αυτούς που βάζετε τώρα, κάτι «καλλιτέχνες» και κάτι γνωστές
προσωπικότητες του Έθνους, να πιέσουν το λαό. Κανείς δεν θα
συγκινηθεί.
Μου λέτε ότι κάνατε 1 δισεκατοµµύριο εξοικονόµηση στο κράτος, δηλαδή από το λαό. Αυτή είναι η µία πλευρά, η πρώτη σελίδα. Ας γυρίσουµε τη δεύτερη σελίδα. Σας λέω: σαράντα µία
γενικές γραµµατείες! Εσείς µου µιλάτε µόνο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Εγώ σας λέω για σαράντα µία γενικές γραµµατείες. Χίλιες τριακόσιες είκοσι έξι επιτροπές φτιάξατε. Έλεος! Πόσους
συγγενείς και φίλους έχετε να βάλετε; Πόσα παλικάρια και καλόπαιδα έχετε να βάλετε εκεί; Γιατί δεν τους περάσατε από το
ΑΣΕΠ;
Κι επειδή µε προκαλείτε, θα σας πω ότι καταργήσατε τις περιφέρειες, κύριε Υπουργέ και φτιάξατε τους επτά γενικούς γραµµατείς. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
είχατε πει τότε, όταν είχατε φέρει το νόµο, ότι το κόστος των
επτά γενικών γραµµατέων θα είναι 740.000. Ξέρετε πού καταλήξαµε, κύριε Πρόεδρε; Καταλήξαµε στα 13 εκατοµµύρια! Και ξέρετε γιατί καταλήξαµε στα 13 εκατοµµύρια; Γιατί βάλαµε
εξακόσιους ογδόντα «φιλαράκους» σας χωρίς ΑΣΕΠ. Και θα το
πω έτσι, γιατί πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είναι πελατειακό το
κράτος που στήνετε ξανά. Αυτό, βέβαια, πρέπει να το δείξει
πρώτα απ’ όλα ο κύριος Πρωθυπουργός ξεκινώντας από την Κυβέρνησή του. Όµως να πάµε και στο κράτος. Και λέω: 12 εκατοµµύρια απόκλιση µόνο σ’ έναν κωδικό; Κι έρχεστε µετά και µας
λέτε να κόψουµε σχολεία, να κόψουµε το σχολικό αθλητισµό; Θα
κάνετε περικοπές από εκεί και την ίδια στιγµή µόνο σ’ έναν κωδικό έχουµε 12 εκατοµµύρια απόκλιση; Γιατί; Για να φτιάξουµε
τους επτά Γκαουλάιντερ στη χώρα, ενώ φτιάχνετε και δεκατρείς
περιφερειάρχες. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν πείθετε κανέναν.
Άλλο κοµµάτι φαυλότητας. Η κ. Μπιρµπίλη µας φτιάχνει την
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας. Φτιάχνει θέσεις για
εβδοµήντα εννιά υπαλλήλους και τους «βαφτίζει» όλους τµηµατάρχες, κύριε Υπουργέ! Εβδοµήντα εννέα τµηµατάρχες; Δηλαδή

11416

όλοι είναι σε θέσεις ευθύνης µέσα σε µια υπηρεσία που υποτίθεται ότι θα προστατεύσει το περιβάλλον, για να πάρουν όλοι το
επίδοµα του τµηµατάρχη; Αυτή είναι η περιστολή του κράτους
και των σπαταλών;
Μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγµατα. Αυτό όµως µε
το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω –επειδή τελείωσε κι ο χρόνος
µου- είναι το εξής, ότι η προσπάθεια να παραπλανηθεί ο κόσµος
ή να αποκρύψουµε αυτό που στήνουµε αυτήν τη στιγµή δεν µπορεί να περάσει. Ναι στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Κι εγώ είπα «ναι» κι ο
Γιάννης Δηµαράς είπε «ναι» και πιστεύουµε σε µια προσπάθεια
ενός νέου αυτοδιοικητικού κινήµατος. Όµως, δεν θα το βάλετε
µπροστά αυτό, για να κρύψετε τα ανοµήµατά σας «στον ενάµιση
χρόνο να φτιάξετε χίλιες τριακόσιες είκοσι έξι αµειβόµενες επιτροπές». Θέλω να µας πείτε ποιοι είναι όλοι αυτοί που µπήκαν
εκεί. Πρόκειται για νέες επιτροπές! Από τα ΦΕΚ το βλέπω. Εγώ
δεν σας έφερα αυτά που «θα» κάνετε. Τα αφήνω αυτά. Σας τα
λέω από τα ΦΕΚ.
Σαράντα µία γενικές γραµµατείες. Έλεος! Πόσες ακόµη θα
φτιάξετε σε εποχή διάλυσης του κράτους, σε εποχή που δεν
υπάρχει σάλιο, όπως λέει κι ο άλλος Υπουργός σας, σε εποχή
που καταργείτε το σχολικό αθλητισµό, τα κοινωνικά επιδόµατα
και κλείνετε σχολεία; Και µου φτιάχνετε χίλιες τριακόσιες είκοσι
έξι επιτροπές και θα κρυφθείτε πίσω από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»;
Εγώ θέλω µια απάντηση ουσιαστική, πραγµατική, γιατί τη χρειάζεται και τη θέλει κι ο ελληνικός λαός και θέλει να µάθει, γιατί
φτιάξατε οκτώ χιλιάδες θέσεις δηµοσίων υπαλλήλων χωρίς ΑΣΕΠ
σ’ αυτόν τον ενάµιση χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος, προκειµένου
να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πραγµατικά υπάρχουν µερικοί αριθµοί στους οποίους αναφέρεται ο κ.
Οικονόµου, οι οποίοι νοµίζω ότι είναι εντελώς αυθαίρετοι, όπως
παραδείγµατος χάριν, οι αµειβόµενες επιτροπές κ.λπ..
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Από τα ΦΕΚ τα πήρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω να κάνω την
εξής πολιτική τοποθέτηση. Μια στοιχειώδης πολιτική γενναιότητα επιβάλλει να επαινεθεί αυτή η Κυβέρνηση για το ότι από την
πρώτη στιγµή σε πρώτο χρόνο άνοιξε µέτωπο κατά του πελατειακού κράτους και της παλαιοκοµµατικής λειτουργίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολύ ωραία. Για τα ΦΕΚ θα µας
πείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Παραδείγµατος
χάριν, µε το ν. 3812 εντάξαµε όλες τις περιοχές του δηµοσίου,
µη εξαιρουµένης της Βουλής και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, µη εξαιρουµένων και των ανεξάρτητων αρχών, στη διαδικασία του ΑΣΕΠ όσον αφορά τις προσλήψεις και µόνιµου
προσωπικού και συµβασιούχων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα εξακόσια ογδόντα άτοµα στις
γενικές γραµµατείες τα πήρατε µέσω ΑΣΕΠ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω, λοιπόν, να
σας πω ότι δεν έχει γίνει καµµία πρόσληψη µόνιµου υπαλλήλου
και καµµία πρόσληψη συµβασιούχου ορισµένου χρόνου ή έργου
εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, σας το καταγγέλλω τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θέλω να σηµειώσω επίσης ότι αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν σε πρώτο χρόνο,
γι’ αυτό έχουν και µεγάλη πολιτική αξία. Ουσιαστικά αυτή η Κυβέρνηση απεµπόλησε µια δυνατότητα που είχε µετατραπεί σε
εθιµικό δίκαιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας λέω για τα ΦΕΚ…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επιπλέον, θέλω
να σηµειώσω ότι οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης, οι διοικη-
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τές και οι πρόεδροι διαφόρων οργανισµών είναι η πρώτη φορά
από τη Μεταπολίτευση και µετά που δεν έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές τους,
λόγω της ψήφισης του νέου νόµου, που αφορά την εξέλιξη στο
δηµόσιο, µέσω του οποίου µε απολύτως αντικειµενικά κριτήρια
γίνονται οι προϊστάµενοι στο δηµόσιο.
Υποθέτω ότι οι θέσεις στις οποίες αναφέρεστε θα είναι κάποιοι
µετακλητοί υπάλληλοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα διοικητικά συµβούλια δεν τα
έχω βάλει µέσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν υπάρχουν µετακλητοί υπάλληλοι στους γενικούς γραµµατείς των αποκεντρωµένων υπηρεσιών.
Θέλω να σηµειώσω επειδή µιλήσατε για αυτοτελείς υπηρεσίες
ότι οι αυτοτελείς υπηρεσίες στις οποίες θα προΐσταται ο ελεγκτής νοµιµότητας στελεχώνονται µόνο µε δηµοσίους υπαλλήλους και µέσω της διαδικασίας µετατάξεων, η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο -δεν γίνεται ούτε µία πρόσληψη –
και θέλω να σηµειώσω …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στο π.δ. 134, κύριε Υπουργέ, προβλέπονται δαπάνες 13 εκατοµµυρίων για τους γενικούς γραµµατείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόµενο, είναι προφανές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, σας το λέω συγκεκριµένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα το δούµε το
π.δ. 134, θα δούµε και αυτήν τη διαφοροποίηση που λέτε. Είναι
προφανές ότι σκοπίµως συγχέεται το εξής, ότι άλλες είναι οι δαπάνες στις οποίες αναφερόταν η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και άλλου είδους δαπάνες είναι οι δαπάνες τις
οποίες αναφέρετε εσείς και οι οποίες αθροίζονται στα 13 εκατοµµύρια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για τους γενικούς γραµµατείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, θα έχετε µία συγκεκριµένη απάντηση. Εγώ
αναλαµβάνω την ευθύνη για να δούµε µε απόλυτη βεβαιότητα τι
γίνεται. Εγώ προβλέπω τη διαφορά που υπάρχει στην άθροιση
των ποσών.
Θέλω να σας πω, κύριε Οικονόµου, κλείνοντας την τοποθέτησή µου, ότι γίνεται µία µεθοδική δουλειά στην προσπάθεια περιορισµού του κράτους, χωρίς να υπάρξει η αίσθηση, ούτε κατά
διάνοια, ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται µέσω πονηρών διατάξεων, µέσω διατάξεων που µπορούν να δηµιουργούν αµφιβολίες
για το πόσο αντικειµενικά και δίκαια γίνονται αυτά τα πράγµατα.
Γιατί εάν δηµιουργηθούν τέτοιες υποψίες, τότε η µεγάλη αυτή
προσπάθεια δεν θα έχει τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι υποψίες, τα καταγγέλλω.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Ντόλιο.
Η τρίτη µε αριθµό 946/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Λιάνας Κανέλλη προς τους Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επίσκεψη κλιµακίου του κόµµατος του ΚΚΕ στο καζίνο της Πάρνηθας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος συντρέχοντος στο
πρόσωπο των Υπουργών και διαγράφεται.
Τώρα θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 935/31-5-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαργαρίτη Τζίµα προς την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση
του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας.
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει η Υφυπουργός, κ.
Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Παρακαλείται τώρα ο ερωτών συνάδελφος, κ. Μαργαρίτης Τζίµας, να λάβει το λόγο προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την
επίκαιρη ερώτησή του.
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Ορίστε, κύριε Τζίµα, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, εκτιµώ βαθύτατα την παρισταµένη Υφυπουργό, αλλά περίµενα στην ερώτησή µου να έρθει να απαντήσει
ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Πανάρετος. Εν πάση περιπτώσει,
η Κυβέρνηση εκφράζεται ενιαία.
Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση προκάλεσε για µία ακόµη φορά
το κοινό αίσθηµα των Δραµινών µε την πρόσφατη απόφασή της
να καταργήσει στην ουσία το ΤΕΙ Οινολογίας, το οποίο συµπλήρωσε µόλις δύο χρόνια λειτουργίας. Είναι ένα Τµήµα Οινολογίας
τοποθετηµένο στην περιοχή της Δράµας, που είναι πανελληνίως
γνωστό πως αυτός ο νοµός και η γύρω περιοχή φιλοξενεί περίπου δέκα οινοποιητικές µονάδες. Τι το καλύτερο, λοιπόν, ένα
τµήµα πανεπιστηµιακού επιπέδου δεµένο άριστα µε την τοπική
οικονοµία να συνέχιζε τη λειτουργία του!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αψυχολόγητα το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 10 Μαΐου ότι φέτος δεν θα µπουν εισακτέοι στο ΤΕΙ
Οινολογίας στη Δράµα.
Πρώτον, δεν ρώτησε κανέναν απολύτως φορέα, ούτε το ΤΕΙ
Καβάλας στο οποίο υπάγεται το ΤΕΙ Δράµας, ούτε κανέναν
εκλεγµένο τοπικό φορέα, ούτε και έκανε καµµία διαβούλευση µε
τους Βουλευτές του νοµού και τους τρεις. Και γεννιέται µείζον
πολιτικό θέµα πώς η Κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση
ουσιαστικά ενός τµήµατος ΤΕΙ χωρίς αυτό να λειτουργήσει µία
τετραετία, να βγάλει τον πρώτο απόφοιτο, ούτως ώστε να µπορέσει να γίνει αξιολόγηση εάν, πράγµατι, αυτό το τµήµα καλώς
δηµιουργήθηκε ή κακώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά τα εκπαιδευτικά και ιδιαίτερα,
κυρία Υπουργέ, στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να κλείνει πανεπιστηµιακό τµήµα, χωρίς αυτό να υφίσταται αξιολόγηση.
Και για να υποστεί, όπως ξέρετε κι εσείς κι εγώ και όλοι µας, ένα
πανεπιστηµιακό τµήµα αξιολόγηση, πρέπει να βγάλει τον πρώτο
φοιτητή του. Εδώ του κόψατε τα φτερά. Το τµήµα αυτό ήταν
έτοιµο να απογειωθεί.
Το Υπουργείο Παιδείας πριν λίγο καιρό έστειλε βεβαίωση στο
ΤΕΙ Καβάλας λέγοντας ότι το ΤΕΙ Οινολογίας δεν πρόκειται να
κλείσει και µε το χαρτί αυτό το ΤΕΙ Καβάλας πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρε 500 χιλιάδες ευρώ, προκήρυξε το έργο, για
να ενισχύσει τα έργα υποδοµής του ΤΕΙ στη Δράµα. Και αυτοµάτως ασυνεπές στη βεβαίωση συνέχισης λειτουργίας του ΤΕΙ στη
Δράµα το Υπουργείο Παιδείας έρχεται και αναστέλλει τη λειτουργία του. Στην ουσία το καταργεί επικαλούµενο λόγους οικονοµίας. Θα µιλήσω στη δευτερολογία µου εάν πραγµατικά είναι
λόγοι οικονοµίας. Ογδόντα τρεις φοιτητές είναι στο ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας από τους οποίους µόνο οι δεκατέσσερις είναι
Δραµινοί, κύριε Πρόεδρε, που σηµαίνει ότι αυτό το τµήµα επιλέγεται από ανθρώπους που έχουν µεράκι στην οινοποιία και την
οινολογία από όλη την Ελλάδα. Και µε βάσεις όχι ευκαταφρόνητες. Ο τελευταίος µπήκε στο ΤΕΙ Οινολογίας µε 8,5 και ο πρώτος
µε 15,2, που αυτό το 15,2 του έδινε τη δυνατότητα να περάσει
ακόµα και στο Φυσικό και Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και όµως επέλεξε το ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας.
Και ήρθε η Κυβέρνηση και το κατήργησε, δίνοντας ακόµη ένα
χτύπηµα στην ελληνική περιφέρεια. Πολύ καλά κάνατε, κυρία
Υπουργέ, και κρατήσατε το ΤΕΙ Οινολογίας στην Αθήνα, αλλά
γιατί πετσοκόβετε έτσι την ελληνική περιφέρεια; Δεν χρειάζεται
η Ελλάδα δύο τµήµατα Οινολογίας, µία χώρα που τα ελληνικά
κρασιά µεσουρανούν σε ολόκληρο τον κόσµο; Και ιδιαίτερα τα
δραµινά κρασιά και στην Αµερική και στην Ευρώπη είναι διαφήµιση για την Ελλάδα, διαφήµιση για τους εργαζόµενους, τους οινοποιούς, τους οινολόγους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αψυχολόγητη είναι η ενέργειά σας. Γι’ αυτό σας ερωτώ, κυρία
Υπουργέ, στο µηχανογραφικό δελτίο που θα δώσετε τώρα στους
υποψήφιους φοιτητές θα υπάρχει ΤΕΙ Οινολογίας στη Δράµα;
Πρέπει να δώσετε µια σαφή απάντηση.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζίµα.
Παρακαλείται η Υφυπουργός Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, να λάβει το λόγο,
προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εγώ θα ξεκινήσω στο πού συµφωνώ µε όσα
είπατε.
Βεβαίως συµφωνώ -και συµφωνεί συνολικά η ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας- ότι όχι µόνο τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα ή και τα πανεπιστήµια, αλλά συνολικότερα και άλλου
τύπου εκπαιδευτικές µονάδες, που αφορούν επαγγελµατική κατάρτιση ή και αυτά καθ’ αυτά τα τεχνολογικά λύκεια, τα οποία
ξεκινούνε µε νέα µεταρρύθµιση, θα πρέπει να συνδέονται, βεβαίως, µε τις παραγωγικές δυνάµεις αυτού του τόπου, µε τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες. Και άρα, πράγµατι, όσον αφορά
τη χωροθέτηση ενός τµήµατος οινολογίας έχετε απόλυτο δίκιο
ότι η Δράµα είναι ένας κατ’ εξοχήν νοµός που θα µπορούσε και
έγινε η χωροθέτηση αυτή.
Ωστόσο, υπάρχει και µία άλλη µέριµνα και µία άλλη φροντίδα:
Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα να έχουν δυνατότητες
προσέλκυσης φοιτητών, να έχουν φοιτητές ει δυνατόν και από
την περιοχή που να ενδιαφέρονται για τις σπουδές αυτές και βεβαίως τα ΤΕΙ να έχουν και καθηγητές. Δυστυχώς δύο χρόνια που
λειτουργεί το ΤΕΙ λειτουργεί µε µηδέν καθηγητές. Έχουµε τους
εκτάκτους -έχουµε αυτήν τη στιγµή δεκαπέντε εκτάκτους- οι
οποίοι συνδράµουν το τµήµα αυτό, αλλά εξ όσων ενηµερώθηκα
και από την Υπουργό, την κ. Διαµαντοπούλου, η οποία γνωρίζω
ότι έκανε τη συνάντηση µε εσάς και µε τους άλλους Βουλευτές
του νοµού, µε παράγοντες του ΤΕΙ, δεν υπάρχει κανένας καθηγητής Οινολογίας. Άρα το ΤΕΙ αυτό, το τµήµα αυτό έχει κάποια
σηµαντικά αδύνατα χαρακτηριστικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Μαζί µε άλλα είκοσι τέσσερα ΤΕΙ επελέγη, όχι για να κλείσει και αυτό θέλω να το πω, πραγµατικά, µε κάθε δυνατό τρόπο. Το
Τµήµα Οινολογίας δεν κλείνει ούτε καν αναστέλλεται η λειτουργία του, γι’ αυτό, πολύ σωστά υπήρξε το έγγραφο και υπήρξε η
δυνατότητα να πάρει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα.
Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Γι’ αυτά τα είκοσι τέσσερα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δηλαδή δεν κλείνει;
Αυτό είναι σοβαρό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Όχι βεβαίως, κύριε
Πρόεδρε. Δεν κλείνει και δεν αναστέλλεται η λειτουργία του. Το
Υπουργείο Παιδείας θέλει να χτυπήσει αυτό το «καµπανάκι» –
όπως έχουµε στους δρόµους αντοχής το καµπανάκι- µε αυτήν
του την αιφνιδιαστική απόφαση. Εγώ δεν θέλω ούτε να δικαιολογηθώ, ούτε να ωραιοποιήσω, είναι µια αιφνιδιαστική απόφασηγια είκοσι τέσσερα ΤΕΙ. Τα υποψήφια για «καµπανάκι» ΤΕΙ ήταν
ογδόντα, επελέγησαν τα είκοσι τέσσερα µε τις περισσότερες
αδυναµίες, όπως η δυνατότητα αυτού του τµήµατος ΤΕΙ να προσελκύσει φοιτητές και βεβαίως η δυνατότητα να στελεχωθεί.
Άρα, λοιπόν, η µη ύπαρξη διαλόγου, την οποία καταγγείλατε,
οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ δεν πρόκειται για µια απόφαση
κλεισίµατος ούτε καν αναστολής λειτουργίας κατ’ αρχάς πρόκειται για µια απόφαση, η οποία λέει ότι φέτος δεν θα έχω εισακτέους στο συγκεκριµένο τµήµα, µέχρις ότου δω τι µορφή πρέπει
να πάρει, πώς πρέπει ενδεχοµένως να επανασχεδιάσω τα προγράµµατα σπουδών και τι διάρκεια θα έχουν, τι θέλουν οι τοπικοί
οινοπαραγωγοί βορείου Ελλάδος, πώς θα µπορούσαµε αυτό το
Τµήµα του ΤΕΙ Καβάλας στη Δράµα να το κάνουµε πραγµατικά
συνδεδεµένο µε τις ανάγκες, τις οποίες εσείς γνωρίζετε πολύ
καλά και ήδη αρχίσατε να περιγράφετε στην πρωτοµιλία σας.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η διάθεση και η πρόθεσή µας και ήδη
ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Παιδείας και µετά το
«καµπανάκι», αυτές θα συνεχιστούν. Και θα δείτε ότι µετά το
νόµο για την τριτοβάθµια θα υπάρξουν εκτεταµένες τέτοιες δια-

11418

βουλεύσεις για το πώς θα σχεδιάσουµε µαζί το µέλλον της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που να συνδέεται όµως µε τις αναπτυξιακές προκλήσεις που οι περιφέρειες της Ελλάδος αντιµετωπίζουν. Εδώ νοµίζω, κύριε συνάδελφε, ότι µπορούµε να βρούµε
κοινό βήµα διαλόγου και αποφάσεων.
Θα συνεχίσω µε τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
Υπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Μαργαρίτης Τζίµας να
λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι µε την
πρωτοµιλία σας η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εµπαίζει το λαό
της Δράµας. Όταν υποστηρίζετε µέσα στο Κοινοβούλιο ότι το
ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας δεν κλείνει και φέτος δεν εισάγετε
φοιτητές και φέτος µέσα στο µηχανογραφικό δελτίο δεν θα
υπάρχει το ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας, ε, αυτό παραείναι κοροϊδία και δεν µπορώ να το δεχθώ, κυρία Υπουργέ!
Να αναλάβετε το θάρρος και την πολιτική δέσµευση ότι στην
ουσία το αποτέλεσµα έχει σηµασία στην πολιτική. Το κλείνετε το
ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας. Ένα τµήµα που δεν βάζει φοιτητές
µια πανεπιστηµιακή περίοδο, στην ουσία είναι κλειστό! Γιατί δεν
έχετε το θάρρος να το πείτε απέναντι στους πολίτες του νοµού;
Εγώ τι θα πάω να πω το βράδυ στους Δραµινούς; Ότι µου είπε η
Υπουργός πως το ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας δεν κλείνει, αλλά,
κοιτάξτε, στο µηχανογραφικό δεν θα είναι; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
Έρχοµαι στο θέµα των καθηγητών. Ξέρετε πότε λειτούργησε,
κυρία Υπουργέ, το Τµήµα Οινολογίας; Το Σεπτέµβριο του 2009
επί προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Το 20092010 ήταν το πρώτο ακαδηµαϊκό έτος, το 2010-2011 το δεύτερο
και τώρα το κλείνετε.
Τον Οκτώβριο γίνατε Κυβέρνηση. Γιατί δεν διορίσατε εκπαιδευτικό προσωπικό; Δεκαεννιά µήνες στην ουσία διαχειριστήκατε
εσείς το ΤΕΙ Οινολογίας και δεν διορίσατε ούτε έναν εκπαιδευτικό και λειτουργούσε µε τους εκτάκτους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Και µήπως είναι το µοναδικό ΤΕΙ στην Ελλάδα που
λειτουργεί µε έκτακτο προσωπικό; Δεν είναι το µοναδικό. Ή σας
πείραξε η λειτουργία του ΤΕΙ Οινολογίας στη Δράµα γιατί είχε
υπέρογκο κόστος; Για προσέξτε λίγο.
Σας αναφέρω το σύστηµα «Εύδοξος». Τι είναι το σύστηµα «Εύδοξος»; Μια τράπεζα που τραβάµε βιβλία. Αντί, λοιπόν, οι φοιτητές του ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας να µπαίνουν µέσα στο
Σύστηµα «Εύδοξος» και να λένε «θέλουµε εκείνο το βιβλίο και
εκείνο» και να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τι κάνουν οι έκτακτοι καθηγητές του ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας; Τους δίνουν δωρεάν συγγράµµατα.
Γι’ αυτό το κόστος λειτουργίας για τα βιβλία του ΤΕΙ Οινολογίας της Δράµας ήταν µόνο 3.500 ευρώ την προηγούµενη πανεπιστηµιακή χρονιά. Κλείνετε, λοιπόν, ένα τέτοιο τµήµα που
κόστιζε στο ελληνικό κράτος 3.500 ευρώ για βιβλία, όταν άλλα
ΤΕΙ που τα κρατάτε σε λειτουργία έχουν έξοδα µόνο για βιβλία
από το «Εύδοξος» 57.000 ευρώ και 60.000 ευρώ!
Ξέρετε ποιο εξόργισε εµένα πιο πολύ; Κρατάτε τµήµατα –και
καλά κάνετε, στην εκλογική περιφέρεια της Υπουργού είναι, στην
Κοζάνη- στα οποία ο τελευταίος µπήκε µε βαθµό 0,9! Αναφέρω
ενδεικτικά, σύνολο µορίων: 975, 868. Όµως, τα κρατάτε και κλείνετε το ΤΕΙ Δράµας, στο οποίο ο τελευταίος µπήκε µε 7.500
µόρια!
Για πείτε µου κάτι άλλο. Στο τµήµα του ΤΕΙ Οινολογίας των
Αθηνών που κρατάτε –που και η Αθήνα έχει µια παράδοση- πού
θα κάνουν οι φοιτητές εκπαίδευση; Στη Σταδίου ή στην Πανεπιστηµίου; Υπάρχουν τόσα πολλά οινοποιεία όσα υπάρχουν στην
περιοχή της Μακεδονίας; Και εν πάση περιπτώσει, πού είναι το
πνεύµα της αποκέντρωσης, για το οποίο κόπτεται η Κυβέρνηση;
Θέλω, λοιπόν –όχι να παρακαλέσω- να απαιτήσω από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτήν την απόφαση, η οποία θίγει τα
συµφέροντα της πανεπιστηµιακής κοινότητας του ΤΕΙ Καβάλας
µε έδρα τη Δράµα και κυρίως το αίσθηµα των Δραµινών!
Η διασπορά της πανεπιστηµιακής γνώσης, κυρία Υπουργέ,
στην ελληνική περιφέρεια δεν έχει ως αποτέλεσµα µόνο οικονο-
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µικά γεγονότα, αλλά κυρίως συµβάλλει στην ανύψωση του πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου της ελληνικής περιφέρειας και
έτσι πρέπει να το δει η ελληνική Κυβέρνηση. Δεν µπορεί να συγκεντρώνονται όλα τα πανεπιστήµια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και να µαραζώνει η ελληνική περιφέρεια! Δεν µπορεί να
πειραµατίζεται σήµερα η Κυβέρνηση πάνω στα κεφάλια των Δραµινών και πάνω στο ΤΕΙ Οινολογίας!
Να µη µιλήσω δε και για το Τµήµα Βιοτεχνολογίας που έχετε
προεδρικό διάταγµα και ούτε καν το εντάξατε στο µηχανογραφικό δελτίο. Δυο ΤΕΙ µε προεδρικό διάταγµα σας παρέδωσε η
Νέα Δηµοκρατία –το Οινολογίας και το Βιοτεχνολογίας- και δεν
σεβαστήκατε την υπογραφή των προκατόχων σας.
Γι’ αυτό ο λαός της Δράµας είναι εξοργισµένος µε την απόφασή σας. Με κόπους και αγώνες κατακτήσαµε και αυτό το ΤΕΙ
και έρχεστε σε µια νύχτα και το καταργείτε! Είναι απαράδεκτο,
κύριε Πρόεδρε, αυτό που γίνεται µε την κατάργηση του ΤΕΙ Οινολογίας στη Δράµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαργαρίτη Τζίµα.
Παρακαλείται η Υπουργός κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου να λάβει
το λόγο προκειµένου να δευτερολογήσει.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, προσπαθώ να χαρακτηρίζοµαι από ακρίβεια στο λόγο µου και όταν
σας είπα «δεν κλείνει και δεν αναστέλλεται η λειτουργία του», το
εννοούσα. Επειδή προέρχοµαι από τον πανεπιστηµιακό χώρο –
και ίσως το γνωρίζετε- εφόσον λειτουργεί το ΤΕΙ, δεν µπορούµε
να πούµε ότι κλείνει.
Όµως, αυτό που δεν θα ωραιοποιήσω είναι ότι το τµήµα αυτό
του ΤΕΙ Καβάλας δεν θα έχει εισακτέους για φέτος. Αυτό τι σηµαίνει, ότι κλείνει; Όχι. Σηµαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα να ανασχεδιάσουµε, να δούµε το ρόλο του, όπως είπα και πριν, σε
συνδυασµό µε τις πραγµατικές ανάγκες και του τοπικού δυναµικού και των οινοπαραγωγών της περιοχής, γιατί κυρίως θέλουµε
να έχουµε πτυχία µε αντίκρισµα και πτυχία που να δίνουν προοπτική εργασίας.
Ξέρετε τι µας λέει ο Σύνδεσµος Οινοπαραγωγών βορείου Ελλάδος; Μας λέει ότι του λείπουν άρτια καταρτισµένοι τεχνικοί και
δεν του λείπουν καθόλου υψηλού επιπέδου οινολόγοι, οι θέσεις
εργασίας των οποίων είναι ελάχιστες, σε σχέση µε εκείνες των
άριστα εξειδικευµένων τεχνικών που χρειάζονται τα οινοποιεία
µας σήµερα και που εισάγουν πολλές φορές από χώρες που
έχουν και εκείνες παράδοση, όπως η Γαλλία.
Άρα, αυτό που πρέπει να δούµε για το συγκεκριµένο Τµήµα –
αλλά και αντίστοιχα για άλλα Τµήµατα- είναι το πώς θα το καταστήσουµε βιώσιµο και συνδεδεµένο µε τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της περιοχής και να έχει τη δυνατότητα να προσελκύει φοιτητές.
Όµως, πριν αναφερθώ στο πόσους φοιτητές έχει και πώς θα
του δώσουµε τη δυνατότητα να προσελκύσει και άλλους, θέλω
λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε για το πού θα κάνουν εκπαίδευση οι φοιτητές στην Αθήνα. Μα, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε
ότι η Αττική –γιατί εγώ είµαι εξ Αττικής προερχόµενη Βουλευτήςέχει, δόξα τω Θεώ, πολλά και πολύ καλά οινοποιεία και στα Μεσόγεια και υπάρχουν και προς τη Δυτική Αττική, στη Μεγαρίδα.
Αλλά πρέπει να σας πω ότι πέραν των δυνατοτήτων που δίνει
η Αττική µε τα δικά της οινοποιεία, έχουµε και σε άλλα µέρη της
χώρας, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στα νησιά µας. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το επιχείρηµα. Το νέο θεσµικό πλαίσιο θα
δώσει, τη δυνατότητα -γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η κ. Διαµαντοπούλου ήδη έχει προαναγγείλει τη δυνατότητα που έχουν τα καλύτερα πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα στην Ευρώπη και
στον κόσµο να παρέχουν πολύ µικρά ουσιαστικά εξειδικευµένα
προγράµµατα σπουδών- όχι απλώς να προσελκύει φοιτητές του
τόπου, αλλά να µπορεί αυτή η τριτοβάθµια εκπαιδευτική µονάδα
να προσελκύσει φοιτητές από τη Βουλγαρία, φοιτητές από τις
άλλες χώρες, όχι µόνο της Βαλκανικής, αλλά και από άλλες
χώρες που ενδιαφέρονται.
Άρα, θέλουµε όχι να το κλείσουµε, αλλά να το επανασχεδιάσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Υφυπουργού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε µε µόνο να
δώσω το κλίµα των συναντήσεων που γίνονται.
Θα ήθελα να σας µεταφέρω, κύριε συνάδελφε, τη συζήτηση
που είχα σχετικά µε µια άλλη περιοχή της χώρας, όπου πάλι
έχουµε αναστολή εισακτέων –και όχι αναστολή λειτουργίας- για
φέτος και µόνο και θα δούµε σε δύο τµήµατα στην Ηγουµενίτσα.
Εκεί, λοιπόν, συζητήσαµε µε τους δηµάρχους, µε τους εκπροσώπους του ΤΕΙ, µε τον αντιπεριφερειάρχη για το Τµήµα του ΤΕΙ
της Ηπείρου, για το οποίο αναστέλλονται οι εισαγωγές. Πρέπει
να σας πω ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, διότι,
ακριβώς το Υπουργείο µε την εκάστοτε πολιτική του ηγεσία και
οι τοπικοί φορείς, µαζί µε τις διοικήσεις των ΤΕΙ, συζητάµε το
πώς θα ενώσουµε τις δυνάµεις, και το πώς θα δούµε το µέλλον.
Εκεί έχουν άλλο µέλλον, είναι άλλη σχολή. Αλλά και η Εγνατία
Οδός δίνει άλλες δυνατότητες προσέλκυσης φοιτητών και απ’
έξω και κυρίως από το ντόπιο, το δικό µας δυναµικό. Τα παιδιά
της περιοχής πρέπει να µένουν εκεί και να φοιτούν εκεί µε ουσιαστικές όµως σπουδές, και σπουδές µε προοπτική.
Κύριε συνάδελφε, κατανοώ πάρα πολύ καλά -γιατί και εγώ
Βουλευτής είµαι- αυτό που λέτε για την οργή του λαού της Δράµας. Θέλω, όµως, να διαβεβαιώσω ότι δεν είναι στις προθέσεις
µας να το καταργήσουµε. Είδαµε ότι έχει µόνο τριάντα ένα φοιτητές. Έχω εδώ τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Μπορείτε
να µου δώσετε, βέβαια, άλλα στοιχεία. Αλλά από τους εκατό εισαχθέντες το 2010, οι τριάντα ένας έφυγαν µε µετεγγραφή και
από τους εξήντα εννιά που απέµειναν µόνο οι τριάντα ένας
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πήραν σύγγραµµα. Αν µπορείτε, παρακαλώ να µου δώσετε τα
στοιχεία που µου λέτε, για να τα εξετάσω. Θα τα πάρουµε στο
Υπουργείο και θα τα δούµε µε τον κ. Πανάρετο, και µε την κ. Διαµαντοπούλου.
Πραγµατικά, όµως, ο στόχος είναι αν είναι να διατηρηθεί κάτι,
αυτό να έχει µια δυναµική και ως προς το φοιτητικό του δυναµικό
και ως προς τις ερευνητικές και καινοτοµικές του δυνατότητες
και, όπως είπα πριν -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- και ως
προς τη δυνατότητα να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της
κάθε περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Χριστοφιλοπούλου.
Σηµειώνω και εγώ, κυρία Υπουργέ, ότι είναι άριστη επιλογή να
υπάρχει το ΤΕΙ Οινολογίας Δράµας για λόγους που και αναπτύξατε και που µιλάει ο τόπος και η παράδοση. Χειριστείτε όµως,
τα υπόλοιπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Γέρακα Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 37/22/18-3-2011 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου, Σπυρίδωνος Ταλιαδούρου, Ανδρέα Λυκουρέντζου,
Ιωάννη Πλακιωτάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Νικολάου Νικολόπουλου, Ιωάννη Ιωαννίδη, Μάξιµου Χαρακόπουλου, Κωνσταντίνου Καραγκούνη, Νικολάου Παναγιωτόπουλου, Σταύρου
Καλογιάννη, Ελίζας Βόζενµπεργκ, Σωτηρίου Χατζηγάκη, Μιχαήλ
Γιαννάκη, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Χρήστου Σταϊκούρα, Νικόλαου
Λέγκα, Δηµητρίου Τσουµάνη, Χρήστου Ζώη και Κωνσταντίνου
Τσούλα, προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση
των σχολείων.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος.
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέες κοινωνικοοικονοµικές
συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην ελληνική κοινωνία µετά την
υπογραφή του µνηµονίου προκάλεσαν δυστυχώς, και αρνητικές
επιδράσεις στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και µάλιστα,
σε µια εποχή που η χώρα µας διέρχεται µια κρίσιµη κοινωνικοπολιτική και οικονοµική, αλλά πάνω απ’ όλα θεσµική κρίση.
Παράλληλα, την ίδια στιγµή την ίδια κρίση βιώνει και ο τοµέας
της παιδείας. Γι’ αυτό δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαµε ότι η παιδεία σήµερα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Αυτό γίνεται
τη στιγµή που, δυστυχώς, διαπιστώνεται ένα έλλειµµα σοβαρού
σχεδιασµού στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, το οποίο φυσικά δεν
είναι σηµερινό. Αυτή είναι η παθογένεια -και µάλιστα, θα έλεγα,
διαχρονική- της ελλαδικής πολιτικής και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Αλλά, ποτέ άλλοτε δεν είχε παρουσιαστεί τόσο µεγάλη
υποτίµηση και υποβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος
και κυρίως των σχολείων.
Αυτό το λέω γιατί, ακόµα και σε αυτό που συζητάµε, η ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε, µε πρωτοφανείς για τα εκπαιδευτικά δεδοµένα κινήσεις και διαδικασίες, µε ένα πρωτοφανή
κυνισµό, θα έλεγα, και αγνοώντας τις έντονες και αιτιολογηµένες
αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αλλάξει τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας µόλις
σε ένα σαββατοκύριακο. Μάλιστα, έβαλε σε ένα σαββατοκύριακο
λουκέτο σε χίλια πενήντα έξι σχολεία στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δείχνει το βιαστικό τρόπο
µε τον οποίο επιχείρησε να λειτουργήσει. Με αυτό τον τρόπο,
δυστυχώς, έβαλε σε απίστευτη σύγχυση και αµηχανία γονείς και
µαθητές, αλλά και χιλιάδες διορισµένους, αλλά και αδιόριστους
εκπαιδευτικούς, που ζουν πλέον και κάτω από αυτή την πρωτοφανή οικονοµική κρίση, σε συνθήκες οικονοµικής, κοινωνικής
ανασφάλειας και αβεβαιότητας.
Με αυτό τον τρόπο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε
να προκαλέσει µια, θα έλεγα, ένταση, µια αστάθεια σε όλο τον
εκπαιδευτικό κόσµο.
Καθ’ όλο το διάστηµα που διέρρεε τις προθέσεις της γι’ αυτές
τις συγχωνεύσεις, έφταναν ψηφίσµατα και στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και σε όλα τα πολιτικά γραφεία µε κείµενα, µε αποφάσεις περιφερειακών και κεντρικών οργάνων, ψηφίσµατα που
από απλούς πολίτες, από φορείς όπου διαµαρτύρονταν και προέβαλαν προφανώς συγκεκριµένα και συγκροτηµένα επιχειρήµατα.
Το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να προβάλει ως άλλοθι, δήθεν
παιδαγωγικούς λόγους και ότι δήθεν µε αυτούς τους λόγους θα
επιχειρούσε να δηµιουργήσει µια εξοικονόµηση πόρων και να
συγχωνεύσει σχολεία, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δήθεν για
την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υπολειτουργούσαν σε όλη
την Ελλάδα.
Η ηγεσία, όµως, του Υπουργείου Παιδείας έπρεπε να γνωρίζει
δυο πράγµατα. Πρώτον, οι όποιες αλλαγές στο χώρο της παιδείας ήταν, είναι και θα είναι πάντα αποδεκτές από την ελληνική

κοινωνία, όταν είναι απόρροια ενός ουσιαστικού και εξαντλητικού
διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Αυτό κάναµε
διαχρονικά, αυτό το παράδειγµα κληροδοτήσαµε, αυτό το παράδειγµα κληρονόµησε από εµάς, όταν µας διαδέχτηκε στην Κυβέρνηση, όταν παρέλαβε τα πορίσµατα ενός εξαντλητικού
εθνικού διαλόγου για το σχολειό της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Αυτά τα αποτελέσµατα προτίµησε να τα κλείσει ερµητικά σε
ένα συρτάρι και ουδέποτε, παρά τις προεκλογικές δεσµεύσεις
να τα αξιοποιήσει, πολλώ δε µάλλον, που είχε την εκπληκτική
προνοµία, αυτά τα αποτελέσµατα του διαλόγου να αποτελούν
κοινό τόπο, να αποτελούν σύνθεση απόψεων όλων µας και µάλιστα, µε τη δέσµευση ότι όποιος και να εκλεγεί στην Κυβέρνηση
αυτά τα αποτελέσµατα θα εφαρµόσουµε.
Και όχι µόνο δεν εφάρµοσε τα αποτελέσµατα, όπως είχε δεσµευτεί, αλλά δεν έκανε καν τον εξαντλητικό διάλογο που όφειλε
να κάνει, έτσι ώστε να προετοιµάσει την ελληνική κοινωνία γι’
αυτές τις αλλαγές.
Δεύτερο, εκείνο το οποίο ξεχνάει, είναι ότι δεν είναι δυνατόν
να υπάρχουν µικροπολιτικές λογικές στο χώρο της εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι κάτω από συνθήκες οικονοµικής
κρίσης πρέπει να γίνει εξαντλητική οικονοµία πόρων. Αλλά, άλλο
είναι εξαντλητική οικονοµία πόρων και άλλο είναι να καταργούµε
σχολειά σε όλη την Ελλάδα, µόνο και µόνο για οικονοµίστικους
λόγους, παραγνωρίζοντας τα παιδαγωγικά κριτήρια, παραγνωρίζοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, θέτοντας τους δηµάρχους στο περιθώριο, βάζοντας γονείς και µαθητές, σαν να
µην είναι οι βασικότεροι παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως περίπου άβουλους θεατές ενός σχεδίου συγχώνευσης,
όπου δήθεν µε αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται τα πράγµατα στην
παιδεία.
Κεντρικό σύνθηµα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν
«πρώτα οι µαθητές». Όµως, στην πραγµατικότητα, στην πράξη
ήταν πρώτα το φθηνό σχολείο, πρώτα το τεράστιο φθηνό σχολείο-«µαµούθ». Τελικά, η ίδια η Υπουργός αναγκάστηκε να «οµολογήσει» κάποια στιγµή ότι «οι συγχωνεύσεις…» –είπε η
Υπουργός- «…δεν είναι µόνο για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά
και για οικονοµικούς». Και συµπλήρωσε ότι «στο χώρο της παιδείας πρέπει να κάνουµε οικονοµία στους πόρους που έχουµε».
Δεν έχετε ακόµη συνειδητοποιήσει ότι αν τα προβλήµατα της
παιδείας δεν αντιµετωπιστούν µε εκπαιδευτική λογική και παιδαγωγικό τρόπο, ουσιαστικά οδηγούν στην απαξίωση του ίδιου του
σχολείου. Μας γυρίζουν έτσι πίσω στα µεταπολεµικά πολιτικά
χρόνια και κυρίως στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όπου
εκεί είχαµε τη µεγαλύτερη σε έκταση και ένταση αστυφιλία. Θα
έλεγα ότι τότε, αν µη τι άλλο, υπήρχε ένα κοινωνικό αγαθό: το
αγαθό της ελεύθερης, απρόσκοπτης, ισότιµης, δωρεάν πρόσβασης στην παιδεία από όλους τους πολίτες, από όλα τα παιδιά, το
δικαίωµα, δηλαδή, στη γνώση.
Όµως, ακόµα και αυτό σήµερα στα χωριά που δεν θα έχουν
την πρόσβαση, τίθεται κάτω από µεγάλη αµφισβήτηση, διότι δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο µαθητές δύο ταχυτήτων: οι µαθητές που θα έχουν την εύκολη πρόσβαση στα αστικά κέντρα
και οι µαθητές εκείνοι που θα είναι όµηροι των καιρικών συνθηκών, γιατί ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες θα περιµένουν το
αν θα πάνε κάποια χιλιόµετρα, για να µπορούν να έχουν και αυτά
το δικαίωµα στη γνώση, το δικαίωµα στην εκπαίδευση.
Την ίδια χρονική στιγµή, κάτω από µία πρωτοφανή οικονοµική
κρίση, που θα έπρεπε να κάνουµε τα πάντα για να κρατήσουµε
τον πληθυσµό στην περιφέρεια, κάτω από µία λογική, που ακόµη
και στην Ευρώπη επικρατεί, της στόχευσης της περιφερειακής
ανάπτυξης, εµείς σε αυτούς τους γονείς, που αντιµετωπίζουν την
οικονοµική κρίση, τους δίδουµε ένα ακόµη κίνητρο να αφήσουν
την περιφέρεια και να εισρεύσουν στα αστικά κέντρα, ελπίζοντας
ότι ίσως µε αυτόν τον τρόπο δώσουν µία καλύτερη µοίρα στα
παιδιά τους, δώσουν, δηλαδή, το δικαίωµα της ελεύθερης, της
εύκολης πρόσβασης στη γνώση και στην εκπαίδευση. Άρα, µε
αυτόν τον τρόπο θα τα εκπαιδεύσουν για να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις του αύριο καλύτερα.
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Αντί, λοιπόν, να κρατάµε τον κόσµο στην περιφέρεια, κάνουµε
τα πάντα να τον σπρώξουµε στα αστικά κέντρα κι εσείς αυτό το
βαφτίζετε ως καλύτερη παιδεία, καλύτερο αύριο και ότι προετοιµάζετε τη νέα γενιά για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.
Δυστυχώς, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει πείσει
απολύτως κανέναν, αλλά κυρίως δεν έχει πείσει την ελληνική κοινωνία ότι τα πολυπληθή σχολεία ευνοούν τους µαθητές και το
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θα έλεγα ότι µόνο στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
του µνηµονίου µπορεί κανείς να δει τέτοια απρόσωπα σχολεία,
µεγάλα, µαζικά, «τούβλα» σε αστικά κέντρα. Και, κυρίως, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει πείσει ότι µε τα κριτήρια
των συγχωνεύσεων που έγιναν, δηλαδή τα, όχι παιδαγωγικά,
αλλά οικονοµίστικα λογιστικά, µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να επιβάλει µία παιδαγωγική λογική, που δηµιουργεί την καλύτερη παιδεία, αφού επιβάλλει την αύξηση των µαθητών ανά τµήµα µε
συγχωνεύσεις και τα σχολεία αρχίζουν και γίνονται προβληµατικές επιχειρήσεις.
Με άλλα λόγια, επικρατεί η λογική των οικονοµικών δεικτών
του κέρδους και τη ζηµίας. Αλλά για εµάς ζηµιά είναι κάθε σχολείο που κλείνει, κάθε σχολείο που απορρίπτει, ζηµιά για εµάς
είναι το σχολείο που διώχνει τους µαθητές, το σχολείο που απαξιώνει τους δασκάλους, το σχολείο που κονιορτοποιεί τη γνώση
και τη µέθοδο.
Η δική µας αίσθηση είναι ότι µε αυτά που κάνατε, για άλλη µια
φορά θα δηµιουργήσετε σηµαντικά προβλήµατα, ακόµα και στις
δραστικές µειώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, γιατί θα χαθούν
πάνω από τριάντα πέντε χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών τα επόµενα χρόνια. Μάλιστα, αφού σαράντα πέντε χιλιάδες αναµένεται
να φύγουν µε σύνταξη και θα αναπληρωθούν µόνο από εννέα χιλιάδες εκπαιδευτικούς, αντιλαµβανόµαστε έτσι πόσα κενά θα δηµιουργηθούν στην εκπαίδευση, µαζί µε το 30% των διοικητικών
υπαλλήλων, καθαριστριών και υπαλλήλων φύλαξης, που θα αναγκαστούν να βγουν στην ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, δώστε µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε
την καλοσύνη.
Το να κλείσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σχολείο δεν
είναι δείγµα προόδου. Για εµάς το να κλείνεις ένα σχολείο στην
περιφέρεια είναι δείγµα οπισθοδρόµησης, γιατί τα σχολεία στις
κοινωνίες της περιφέρειας δεν είναι ούτε αριθµοί ούτε κτήρια,
αλλά είναι ζωντανές µονάδες που βοηθούν την ανάπτυξη της περιφέρειας, που βοηθούν στο να δηµιουργούνται καλοί µαθητές
και καλοί πολίτες. Έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ότι τα σχολεία
στην περιφέρεια ευνοούν τις αντιπαρεµβατικές συµπεριφορές,
ενώ αντίθετα παρεµβατικές συµπεριφορές σηµειώνονται όπου
ανθούν τα µεγάλα, τεράστια, άψυχα, µαζικά σχολικά συγκροτήµατα στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Θα έλεγα, επίσης, ότι έχει αποδειχθεί πως οι µαθητές που δεν
κατοικούν σε αστικά κέντρα, δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά
φροντιστήρια, που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και,
κυρίως, από αγρότες, υποαντιπροσωπεύονται στα πανεπιστήµια
σε ποσοστό ένα προς δώδεκα. Αντί, λοιπόν, αυτό το ποσοστό
υποαντιπροσώπευσης, το ένα προς δώδεκα, να το συρρικνώσουµε για να δηµιουργήσουµε κοινωνική δικαιοσύνη, εµείς, καταργώντας τα σχολεία στις τοπικές κοινωνίες, διευρύνουµε
αυτές τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και δίνουµε την
αφορµή για ακόµη µεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες, δηµιουργούµε κοινωνικές και ταξικές ανισότητες, µαθητές δύο ταχυτήτων και κυρίως, βάζουµε τέλος στα όνειρα πολλών παιδιών, που
θα ήθελαν να µείνουν και να προκόψουν στην ελληνική περιφέρεια κι όχι να συρρεύσουν και αυτά στα αστικά κέντρα.
Το έχω πει από την πρώτη στιγµή και θα το πω για άλλη µια
φορά: Εµείς είµαστε και καλοπροαίρετοι και ανοιχτοί. Από την
πρώτη στιγµή τείναµε χείρα βοηθείας και συνεργασίας. Μας
αντιµετωπίσατε µε αδιαλλαξία και χειριστήκατε τα θέµατα της
παιδείας µε τέτοιες διαδικασίες, µε αποκορύφωµα το «µπάχαλο»,
το οποίο κάνατε µε τις πανελλαδικές εξετάσεις, που καταφέρατε
ακόµη κι αυτό το θεσµό να του βάλετε σειρά από ερωτηµατικά
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κατά πόσο µπορεί να παραµείνει αξιόπιστος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, παρ’ όλα αυτά,
θα σας πω για µία ακόµη φορά: Αφήστε τις ιδεοληψίες τα πείσµατα, το µονόλογο. Μπορούµε να συνεννοηθούµε για πολλά
και για σηµαντικά, γιατί πιστεύουµε –και νοµίζω θέλουµε να πιστεύουµε, το λέτε κι εσείς αυτό κι εξακολουθείτε να το λέτε- ότι
η παιδεία είναι πάνω και πέρα από κόµµατα, από ιδεολογικές και
πολιτικές αφετηρίες. Μπορούµε να επενδύσουµε στο µέλλον,
αρκεί να έχουµε τη διάθεση να συνεννοηθούµε, να αφήσουµε
τους πειραµατισµούς και τους «ετσιθελισµούς» οριστικά στο παρελθόν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σπηλιωτόπουλο.
Πρώτος οµιλητής επί της επερώτησης της Νέας Δηµοκρατίας
για την παιδεία είναι ο κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Βουλευτής
Καρδίτσας, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος αρχίζει τις
πεντάλεπτες τέσσερις οµιλίες συναδέλφων.
Κύριε Ταλιαδούρο, έχετε το λόγο για ακριβώς πέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφαση της Κυβέρνησης για κατάργηση και συγχώνευση σχεδόν δύο χιλιάδων σχολικών µονάδων
έγινε πρόχειρα, ατεκµηρίωτα και χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος ή διαβούλευση µε την εκπαιδευτική κοινότητα, µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους γονέων
και κηδεµόνων. Η πολιτική αυτή πλήττει ανεπανόρθωτα την ποιότητα της ζωής των µαθητών και των οικογενειών τους, κυρίως
στην ελληνική περιφέρεια και την ελληνική ύπαιθρο, αλλά πλήττει
και το µέλλον της εκπαίδευσης στον τόπο µας.
Οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, ουσιαστικά στοχεύουν αποκλειστικά στην εξοικονόµηση πόρων µέσω της µείωσης των εκπαιδευτικών και των λειτουργικών δαπανών. Ελήφθησαν αποφάσεις, χωρίς πρόταση του Περιφερειακού Συµβουλίου
και της Οικονοµικής Επιτροπής ή του Δηµοτικού Συµβουλίου,
όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία, χωρίς να υπάρχει η κτηριακή υποδοµή σε όλα τα σχολεία που συνενώνονται.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη συγχώνευσης σχολείων, όταν
αυτά συστεγάζονται ή αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη κατάργησης
σχολείων –έγινε και στο παρελθόν- που έχουν µικρό αριθµό µαθητών. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, κατά την περίοδο
2004 έως 2009, το Υπουργείο Παιδείας είχε προβεί σε συγχωνεύσεις σχολείων, τηρώντας όµως την προβλεπόµενη νοµοθεσία
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των αρµοδίων διευθύνσεων και συµβουλίων και του νοµαρχιακού συµβουλίου.
Τις σχετικές αποφάσεις τις καταθέτω στα Πρακτικά, προκειµένου να υπάρξει πλήρης ενηµέρωση των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, όµως, γίνονται αυτές οι συγχωνεύσεις, χωρίς να τηρείται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια και κυρίως, χωρίς να
έχει δηµιουργηθεί η κατάλληλη υποδοµή στους καλλικρατικούς
δήµους για τη µεταφορά των µαθητών και χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούµενοι πόροι. Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής είναι, το κόστος της µεταφοράς να το επιβαρυνθούν οι
οικογένειες των µαθητών και τίθεται και σε κίνδυνο η ασφαλής
µετακίνηση των µικρών µαθητών που θα διανύουν καθηµερινά
πολλά χιλιόµετρα. Είναι δύσκολη η µετακίνηση από χωριό σε
χωριό, όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συγκοινωνίες.
Αποδεικνύεται έτσι ότι το δήθεν όραµα για ένα νέο ποιοτικό
σχολείο, όχι µόνο δεν υφίσταται, αλλά το σχολείο υποβαθµίζεται
και µετατρέπεται σε φθηνό σχολείο. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση
ξεχνάει πως η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί την ατµοµηχανή της
ανάπτυξης. Η ενίσχυση, η οικονοµική και ηθική, της εκπαίδευσης
και των λειτουργών της εγγυάται την ποιότητα της παρεχόµενης
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γνώσης και τον εξοπλισµό της νέας γενιάς της πατρίδας µας µε
τα απαραίτητα εφόδια. Αυτή, θα έλεγα, η αντιαναπτυξιακή πολιτική πλήττει µε το χειρότερο τρόπο την εκπαίδευση στη χώρα
µας, καθώς στο όνοµα της εξοικονόµησης πόρων περικόπτονται
αδιακρίτως χρηµατοδοτήσεις, διοικητικές δοµές και διορισµοί
εκπαιδευτικών, χωρίς σχέδιο και πλαίσιο.
Αυτές οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις θα έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία σχολικών µονάδων-µαµούθ, το σχηµατισµό
πληθωρικών τµηµάτων και τελικά, την υποβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Το κλείσιµο σχολικών µονάδων αποτελεί την
απαρχή για την εγκατάλειψη και την ερηµοποίηση της ελληνικής
περιφέρειας. Καταργούνται δηµοτικά σχολεία σε χωριά που
έχουν τριάντα, τριάντα πέντε, σαράντα πέντε µαθητές, χωρίς να
λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι ακόµα και το µονοθέσιο σχολείο των δεκαπέντε µαθητών είναι το κύτταρο, η ψυχή της µικρής κοινωνίας,
όπως έλεγε ο Ευάγγελος Παπανούτσος και ότι η κατάργησή του
αποτελεί τη χαριστική βολή για το χωριό και την ελληνική ύπαιθρο.
Η λειτουργία σχολείου στο χωριό αποτελούσε πάντα ένα κίνητρο, για να µείνουν οι πολίτες της περιφέρειας στον τόπο τους.
«Καλύτερα, αδελφέ µου, να έχεις σχολεία στη χώρα σου παρά
να έχεις βρύσες και ποτάµια», έλεγε ο Κοσµάς ο Αιτωλός.
Σήµερα µας γυρνάει η Κυβέρνηση στην εποχή του ’50 και του
’60, όπου η αστυφιλία είχε πάρει διαστάσεις. Ακόµη καταργούνται οι λυκειακές τάξεις που έχουν άριστες υποδοµές, µεταφέρονται σε άλλα σχολεία που δεν έχουν επαρκείς υποδοµές. Δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι το δηµοτικό σχολείο δεν µπορεί να λειτουργεί µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους λειτουργεί ένα
γυµνάσιο ή λύκειο. Πρέπει να στηριχθεί η παιδικότητα, η γνωριµία των παιδιών µέσα στον ίδιο χώρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακριβώς, σας παρακαλώ.
Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα µονοθέσια και τα
διθέσια σχολεία στην ελληνική περιφέρεια αποδίδουν, κάνουν
καλό έργο και έχουν επιτυχίες.
Νοµίζω ότι είναι µία δύσκολη εποχή για την παιδεία στην πατρίδα µας. Τα πραγµατικά προβλήµατα είναι άλλα. Είναι οι µειωµένες λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, που δεν έχουν να
πληρώσουν τα έξοδά τους, το πετρέλαιο. Είναι οι ελλείψεις σε
υλικοτεχνική υποδοµή, η µείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Έτσι, µε το να διατίθενται λιγότερα χρήµατα στην εκπαίδευση
δεν καλύπτονται οι ανάγκες της, δεν καλύπτονται οι ανάγκες των
µαθητών, των εκπαιδευτικών. Γίνονται δραστικές περικοπές στην
εκπαίδευση, που απευθύνεται σε παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Τα τµήµατα υποδοχής, που έχουν ανάγκη οι αλλοδαποί
µαθητές, δεν λειτουργούν. Δυστυχώς, το νέο σχολείο, όχι µόνο
δεν καλύπτει τις ανάγκες των µαθητών, αλλά υποβαθµίζει τη
γνώση και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, είµαστε υπέρ της ανάπτυξης και
της βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, είµαστε υπέρ
συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, εκεί, όµως, όπου υπάρχουν αντικειµενικά και ουσιαστικά κριτήρια και λόγοι και είµαστε υπέρ
ενός συγχρόνου σχολείου, που θα παρέχει ποιοτική και ουσιαστική γνώση, θα εξοπλίζει τους µαθητές µε όλα τα απαραίτητα
εφόδια, θα ενισχύει την κριτική σκέψη και θα βοηθάει τους µαθητές να αναπτύσσουν τις κλίσεις και το ταλέντο τους.
Χρειάζεται -και κλείνω µε αυτό- κύριοι συνάδελφοι, σύστηµα,
µελέτη, συζήτηση, διαβούλευση, συνεννόηση µε όλους, για να
στηριχθεί η παιδεία στην πατρίδα µας και να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Η επένδυση στην παιδεία είναι ο
µόνος σίγουρος δρόµος για την ανάπτυξη και την έξοδο της πατρίδας µας από τα σηµερινά αδιέξοδα, ώστε να γίνει πραγµατικότητα ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ταλιαδούρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και συγκεκριµένα, ο εκπρόσωπός της
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κ. Σπύρος Χαλβατζής, κατά την συζήτηση αυτής της επερώτησης
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ. Παπακωνσταντίνου
Νικόλαο.
Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά τα παιδιά από την Φλώρινα.
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 και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο συνάδελφος Βουλευτής Νοµού
Αρκαδίας της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Κύριε Λυκουρέντζο, έχετε πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
έχασε µια ιστορική ευκαιρία και ταυτοχρόνως, δηµιούργησε µια
ιστορική αποτυχία για τη χώρα.
Έχασε την ευκαιρία να συνεγείρει το λαό σε µία εργώδη προσπάθεια για την ανασύνταξη της οικονοµικής µας ζωής και την
έξοδο από την κρίση και να διεκδικήσει τότε τη συναίνεση των
πολιτικών δυνάµεων, αλλά και τη συγκατάθεση των κοινωνικών
εταίρων στην επίπονη, επώδυνη, σκληρή, αλλά αναγκαία προσπάθεια αντιµετώπισης των δυσχερών συνθηκών της οικονοµίας.
Προτίµησε η Κυβέρνηση τη σπίλωση των αντιπάλων της, την
έκφραση κοµµατικής εµπάθειας, τη διαπόµπευση της χώρας, το
διασυρµό του ελληνικού λαού µε φράσεις περί «Τιτανικού» και
«διεφθαρµένης χώρας».
Η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι σε χειρότερη κατάσταση από
εκείνη στην οποία την παρέλαβε η σηµερινή Κυβέρνηση τον
Οκτώβριο του 2009. Επαναλαµβάνω: Δυστυχώς.
Για σας, η πολιτική µας ήταν νεοφιλελευθερισµός. Πιο άστοχη
επιστηµονικά και πολιτικά αξιολόγηση δεν µπορεί να γίνει. Απαντούσατε: Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα. Εµείς βαρβαρότητα και
εσείς, βέβαια, σοσιαλισµός. Τώρα µπορείτε να επαναλάβετε το
ίδιο σύνθηµα;
Τώρα ο λαός, εθισµένος στην ασφάλεια του υπέρογκου κράτους, στην κρατικοδίαιτη αγορά του προστατευτισµού και των
µειωµένων ευθυνών, κατεδαφίζει το αξιακό πλαίσιο πάνω στο
οποίο στηρίζεται η ίδια η λειτουργία της δηµοκρατίας, ένας λαός
πεπεισµένος για την αξία των σοσιαλιστικών δογµάτων του κρατισµού, ωθούµενος από εµπόρους ελπίδας, φθάνει στο επίπεδο
αποδοκιµασίας της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Και δυστυχώς, λυπούµαι, αλλά υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι υποκινούν, επιδοκιµάζουν και επιχαίρουν.
Επιτέλους, αυτήν την κρίσιµη ώρα είναι καιρός να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα της χώρας, χωρίς δογµατισµούς και
προκαταλήψεις. Αποδεχθείτε ότι ακολουθήσατε εσφαλµένες πολιτικές. Δεχθείτε την πρότασή µας στην οποία επιµένει ο Αντώνης Σαµαράς: Ανάπτυξη, µείωση φορολογικών συντελεστών,
φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας, ιδιωτικοποιήσεις. Εµείς αναλαµβάνουµε ευθύνες και κυρίως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δυσανάλογο πολιτικό κόστος. Ευχάριστες απαντήσεις και λύσεις
δεν υπάρχουν. Να µιλήσουµε στο λαό µε τη γλώσσα της αλήθειας.
Είναι ώρα για δουλειά, σκληρή δουλειά για όλους, διότι απέναντί µας αντιπαρατίθεται, αντί του λόγου της αλήθειας, η εύκολη και ισοπεδωτικού χαρακτήρα σπίλωση του πολιτικού
κόσµου, η οποία ένα στόχο και µόνο εξυπηρετεί: Να µην γνωρίζουν οι Έλληνες την αλήθεια και να µην αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους.
Δεν δέχοµαι την ισοπέδωση και τον ευτελισµό. Δεν χρειάζεται
ανοχή και κολακεία απέναντι σε κάθε συµπεριφορά, η οποία στο
όνοµα της νοµιµοποιηµένης ελεύθερης έκφρασης εκ του Συντάγµατος, του σεβασµού των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων εκδηλώνεται ως ύβρις. Επιτέλους, άλλο είναι ελεύθερη
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έκφραση, άλλο νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας, της βίας, του αυταρχισµού.
Ως Βουλευτής της υπερήφανης Αρκαδίας οφείλω να δηλώσω
ότι δεν δέχοµαι τη νοµιµοποίηση νοσηρών φαινοµένων για τη δηµοκρατία. Δεν δέχοµαι, κυρία Υπουργέ, την ισχύ των υλικών σκοπών σε βάρος των ηθικών αρχών, της πολιτικής, της δηµοκρατίας, της συντεταγµένης πολιτείας. Νοµίζω ότι απέναντι σε
αυτήν την πρόκληση οφείλουµε το σύνολο του πολιτικού κόσµου
να αντιδράσουµε, να µετατρέψουµε σε δράση το ήθος, την ηθική
και πολιτική ακεραιότητα.
Έρχοµαι στα ζητήµατα της επερώτησης, αφού θεώρησα αναγκαίο να κάνω αυτές τις αναφορές για τις περιστάσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Και ως Γραµµατέας,
βέβαια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Σας λέγω, λοιπόν, σε συνέχεια των όσων ανέπτυξαν ο κ. Σπηλιωτόπουλος και ο κ. Ταλιαδούρος και οι άλλοι συνάδελφοι οι
οποίοι θα ακολουθήσουν ότι θα µπορούσε το ζήτηµα των υποβαθµίσεων, των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων σχολείων
να έχει αντιµετωπιστεί µέσα σε κλίµα διαλόγου, όπως ορίζει και
ο σχετικός νόµος. Το αποφύγατε. Προτιµήσατε τη συνεργασία
µε τις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου, στις οποίες δώσατε συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Αναφέροµαι –για να µη λέτε ότι µιλάω πάντοτε για την Αρκαδία- στη Φλώρινα. Κλείνει το σχολείο του Βαρικού, ένα σχολείο
το οποίο πρέπει να µείνει ανοικτό για λόγους κλιµατικούς, εθνικούς, κοινωνικούς. Θα έπρεπε να το έχετε συζητήσει. Θα έπρεπε
να έχετε συζητήσει µε τα δηµοτικά συµβούλια.
Θα σας καταθέσω την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
της Δηµητσάνας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν σας λένε να µην υπάρξουν κάποιες συγχωνεύσεις στην
περιοχή. Σας λένε να αφήσετε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει πού, κατά τη γνώµη του, πρέπει να υπάρχει σχολείο.
Θα ήθελα, επίσης, να σας καταθέσω τις αντιδράσεις των γονέων του Δηµοτικού Σχολείου Δολιανών, πάλι Αρκαδίας, ένα σχολείο µε πολύ µεγάλο αριθµό µαθητών. Δεν λάβατε υπ’ όψιν
συζητήσεις οι οποίες έγιναν µε τους γονείς, µε την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι µπορούν να σας εκφέρουν µία έγκυρη γνώµη.
Σας ελέγχουµε για αυτές τις παραλείψεις. Θα µπορούσατε να είχατε αποφύγει πολύ µεγάλο αριθµό αντιδράσεων.
Έπειτα, στο Υπουργείο Παιδείας από όλα όσα υποσχεθήκατε
προεκλογικά –και δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτήν την ώρα, δεν
θέλω να σπιλώσω, όπως µε άνεση και ευκολία το κάνατε, δεν το
αντέχει η ελληνική κοινωνία-...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μπορείτε να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας, κύριε Λυκουρέντζο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη
δευτερολογία µου και δεν θα ξαναµιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, δεν την παίρνετε, κύριε Λυκουρέντζο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία. Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Έχω άλλο θέµα µπροστά µου,
το ζήτηµα των εργαζοµένων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στέλνετε διακόσιες οικογένειες στην ανεργία –θα σας καταθέσω
σχετικό έγγραφο- ενώ έχετε τους τρόπους να τα αντιµετωπίσετε.
Δεν χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό. Χρηµατοδοτούνται από κοινοτικά προγράµµατα. Δείξτε την απαιτούµενη ευαισθησία αυτές τις ώρες. Δεν µπορεί, εκεί όπου φθάνουν σε
απόγνωση εργαζόµενοι που αµείβονται, άλλους εργαζοµένους
που είναι για πέντε χρόνια στις υπηρεσίες του Υπουργείου να
τους στέλνουµε στην ανεργία. Δείτε τα πράγµατα µε µεγαλύτερη
ανοχή, µε διάθεση διαλόγου, µε διάθεση συνεννόησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
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βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι αρχικές αναφορές της σηµερινής µου οµιλίας δεν έχουν τη
διάθεση της αντιπαλότητας. Έχουν τη διάθεση –ειλικρινώς σας
µιλώ, παρά τις διαφορές µας- στις βασικές αρχές λειτουργίας
της δηµοκρατίας, στις αξίες τις οποίες αναδεικνύει η συντεταγµένη πολιτεία, να συµφωνήσουµε και να παραµείνουµε µαχητικοί
υπερασπιστές τους.
Ακούστε µας, όµως. Ουδέποτε αντιπολίτευση µεταχειρίστηκε
την κυβέρνηση καθ’ ον τρόπο σας µεταχειριζόµαστε εµείς. Δεν
οδηγούµε την αναµέτρηση στο πεζοδρόµιο. Δεν σας ζητάµε
κάθε µέρα εκλογές. Δεν ζητάµε παραιτήσεις των Υπουργών σας.
«Ψωµοτύρι» τα είχατε όλα αυτά –επιτρέψτε µου τη λαϊκή φράσηόταν ήµασταν κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας ζητάµε –συµπληρώνω τις σκέψεις µου, κύριε Πρόεδρε, µε
µία φράση- σε πνεύµα συναντίληψης να αποδεχθείτε αυτά, τα
οποία θεωρούµε ότι είναι σωστά και χρήσιµα, να παραδεχθείτε
δικές σας αστοχίες και αποτυχίες και να ξέρετε ότι τότε όλοι µαζί
θα έχουµε βοηθήσει περισσότερο την πατρίδα µας και θα έχουµε
ανταποκριθεί στις ευθύνες µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. Για την Αρκαδία οφείλουµε όλοι να µιλάµε πάντα.
Ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.
Έχετε επτά λεπτά, κύριε Νικολόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας
το ΠΑΣΟΚ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέδειξε
µία απαράδεκτη αλαζονεία.
Επιχειρήσατε, κυρία Υπουργέ, να απαξιώσετε κάθε δράση της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Όµως, επί Νέας Δηµοκρατίας για πρώτη φορά έγιναν εγκαίρως οι µεταθέσεις και οι αποσπάσεις και οι εκπαιδευτικοί ανέµεναν τους µαθητές στα σχολεία. Τα σχολικά βιβλία έφτασαν στα
σχολεία πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί επιµορφώθηκαν πριν την έναρξη του σχολικού
έτους.
Εσείς, όµως, αποτύχατε να επιµορφώσετε τους νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς πριν την έναρξη του σχολικού έτους και υποχρεώσατε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς να µετακινούνται µέσα στο
καταχείµωνο σε µεγάλες αποστάσεις, προκειµένου να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράµµατα τα σαββατοκύριακα. Επιπροσθέτως, ακόµα τους χρωστάτε και τα έξοδα διαµονής και
µετακίνησης.
Όµως, στο ζήτηµα των συγχωνεύσεων η κυβερνητική αλαζονεία ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Προχώρησε η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας χωρίς να καταγραφεί η άποψη των τοπικών κοινωνιών, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Οι δηµοτικές επιτροπές παιδείας δεν ρωτήθηκαν καν. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δηλαδή οι περιφερειακοί διευθυντές και οι
διευθυντές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κινήθηκαν εν κρυπτώ.
Ακόµα και σήµερα κανείς δεν γνωρίζει ποιες ήταν οι ακριβείς εισηγήσεις των διευθυντών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Αυτό, παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα έγγραφα ζητήθηκαν
από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ.
Ισχυριστήκατε, κυρία Υπουργέ, ψευδώς ότι έγινε διάλογος µε
τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες. Όµως, η µοναδική συνάντηση
που πραγµατοποιήθηκε ήταν µεταξύ της κ. Χριστοφιλοπούλου που βρίσκεται σήµερα εδώ- και της Οµοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης, στα πλαίσια παράστασης διαµαρτυρίας της
προαναφερόµενης Οµοσπονδίας και όχι κατόπιν πρωτοβουλίας
της Κυβέρνησης. Αλλά και σε αυτήν τη συνάντηση περίσσεψε το
ψέµα και η υποκρισία.
Η κυρία Υφυπουργός διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές-εκπαιδευτικούς ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα δώσει τον
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οριστικό πίνακα των συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων στις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και θα ακολουθήσει διάλογος επί του
πίνακα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Μια Κυριακή βράδυ εστάλη στα
e-mail των προέδρων της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ η οριστική απόφαση για την κατάργηση, συγχώνευση χιλίων εννιακοσίων τριάντα τριών σχολικών µονάδων, µία ώρα µετά την ενηµέρωση των
συντακτών του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ. «Αντίστοιχος διάλογος»
έγινε και µε τους δηµάρχους και µε τις τοπικές κοινωνίες.
Έτσι, φαίνεται ότι αντιλαµβάνεται το διάλογο µε τους φορείς
και την τοπική αυτοδιοίκηση η Κυβέρνηση. Όταν ξέσπασε η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Παιδείας, αντί να επανεξετάσουν τη στάση τους, επιστράτευσαν
τους γνωστούς προπαγανδιστικούς µηχανισµούς που διαθέτουν,
για να υποστηρίξουν την πολιτική τους, αλλά και για να συκοφαντήσουν τους αντιδρώντες.
Ισχυρίστηκαν ότι οι συγχωνεύσεις έγιναν µε παιδαγωγικά κριτήρια και ότι σκοπό είχαν τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Όµως, όσοι ασχολούνται µε την εκπαίδευση, δηλαδή οι
γονείς, οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι µε τις επιχειρούµενες αλλαγές θα επέλθει ισχυρό πλήγµα στη µόρφωση
των παιδιών του λαού, γιατί δηµιουργούνται πολυάνθρωπα σχολικά κέντρα τετρακοσίων µαθητών, όπου θα ανθεί η σχολική,
ίσως, παραβατικότητα και η νεανική εγκληµατικότητα.
Εκατοντάδες µαθητές της επαρχίας θα µετακινούνται καθηµερινά µέχρι και µία ώρα, χρησιµοποιώντας επικίνδυνους επαρχιακούς δρόµους, ιδιαίτερα τη χειµερινή περίοδο, προκειµένου να
φθάσουν στο νέο τους σχολείο. Αντίστοιχα, στις πόλεις εκατοντάδες µαθητές θα µετακινούνται πεζή σε ένα επικίνδυνο αστικό
περιβάλλον, ενώ πολλά χωριά θα µαραζώσουν, αφού πολλοί γονείς θα προτιµήσουν να µετοικήσουν στην έδρα του νέου σχολείου των παιδιών τους. Θα αυξηθεί η µαθητική διαρροή και θα
εγκαταλειφθεί µια αξιόλογη κτηριακή υποδοµή.
Σε καµµία περίπτωση, δεν µπορεί να πείσει πια η Κυβέρνηση
πως οι µεταβολές σε χίλια εννιακόσια τριάντα τρία σχολεία πανελλαδικά είναι σε όφελος των µαθητών και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Αντίθετα, είναι µία απόφαση που υπαγορεύεται από
την κυρίαρχη αντίληψη της Κυβέρνησης και της τρόικας για συρρίκνωση και υποβάθµιση κάθε δηµόσιου αγαθού.
Κυρία Υπουργέ, αλήθεια, το µέγεθος του σχολείου πιστεύετε
ότι θα επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα και όχι προβλήµατα
στην εύρυθµη λειτουργία του;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου µισό λεπτό, παρακαλώ.
Αυτή η αναµενόµενη µείωση τµηµάτων θα σηµάνει άραγε –ναι
ή όχι;- την απώλεια των οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση του 12ου και του 22ου Γυµνασίου Πάτρας, των οποίων
αποφασίστηκε η συγχώνευση. Στην πρόταση της Διευθύντριας
της Εκπαίδευσης δεν περιλαµβανόταν καµµία µεταβολή. Το ίδιο
και του Περιφερειακού Διευθυντού. Εξάλλου και το Δηµοτικό
Συµβούλιο της Πάτρας, όσον αφορά το ζήτηµα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολείων, ήταν αρνητικό στις
περιπτώσεις αυτές που είχαν µοναδικό γνώµονα τα οικονοµικά
κριτήρια.
Κυρία Υπουργέ, αλήθεια, δεν καταλαβαίνετε ότι θα δηµιουργηθεί ένα σχολείο µε τετρακόσια πενήντα παιδιά, αριθµός που
υπερβαίνει ακόµα και αυτό το αυθαίρετο όριο των τετρακοσίων
µαθητών ανά σχολείο που το δικό σας Υπουργείο ανακοίνωσε µε
δελτίο Τύπου στις 13-3-2011;
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν µελετήσει κανείς
προσεκτικά τους πίνακες των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων σχολείων, θα βγάλει εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα για τα κριτήρια που εφάρµοσε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Περιφέρεια Κρήτης συγχωνεύτηκαν πέντε σχολικές
µονάδες, ενώ µόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών συγχωνεύτηκαν δεκαπέντε σχολικές µονάδες.
Είναι πασιφανές ότι οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων εντάσσονται στη γενικότερη περιοριστική πολιτική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που ακολουθεί η Κυβέρνηση ως συνέπεια της υιοθέτησης της
πολιτικής του µνηµονίου. Όµως, για πρώτη φορά η πολιτική των
περικοπών αγγίζει τους ευαίσθητους τοµείς της υγείας και της
παιδείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Μιλάτε ήδη επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μ’ αυτήν την πολιτική διαλύεται η κοινωνική συνοχή στη χώρα και παραβιάζονται βασικά
δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών. Και είναι βέβαιο ότι αυτή η
πολιτική αποδοκιµάζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του
ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Νικολόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης
Ιωαννίδης, για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ιωαννίδη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι, δυστυχώς, σήµερα στην πατρίδα µας η
παιδεία ή καλύτερα η εκπαίδευση αντιµετωπίζει πολλά και
σοβαρά προβλήµατα. Τα περισσότερα απ’ αυτά οφείλονται στην
άφρονα πολιτική της Κυβέρνησης να επιβάλλει όσα της
υπαγορεύει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και όσα προβλέπονται στο µνηµόνιο.
Οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας προσπαθούν να
αποκοιµίσουν τους πολίτες, χρησιµοποιώντας περίτεχνη
ορολογία, όπως «νέο σχολείο», «ποιοτική εκπαίδευση», «ψηφιακό
σχολείο», «νέα αναλυτικά προγράµµατα», καθώς και το περίφηµο
σύνθηµα «πάνω απ’ όλα ο µαθητής». Έχουµε, δηλαδή, ένα είδος
παιδαγωγίζουσας και ψυχολογίζουσας εκπαιδευτικής πολιτικής,
που συγκαλύπτει τις προεκτάσεις των µέτρων που προωθεί. Η
έξαρση οφείλεται και στο γεγονός ότι το Υπουργείο έχει
καταληφθεί από ανάλογους συµβούλους στα υπό συγχώνευση
συµβουλευτικά όργανα, όπως το ΠΙ, το ΚΕΕ, ο ΟΕΠΕΚ. Αυτός ο
µυστικισµός επιστρατεύεται για νοµιµοποίηση των µέτρων
ιδεολογικά. Ας µην ξεχνούµε ότι, όσον αφορά το νέο σχολείο,
βγήκε στο προσκήνιο το σλόγκαν του Τρίτση του 1987.
Ταυτόχρονα, όµως, οργανώνουν µε αποφασιστικότητα την
εφαρµογή του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και στην παιδεία. Αυτό
σηµαίνει καταργήσεις και υποβάθµιση των σχολείων, απαξίωση
εκπαιδευτικών και µόνιµη ταλαιπωρία µαθητών και γονέων, για
λόγους όχι παιδαγωγικούς, αλλά καθαρά και αποκλειστικά
οικονοµικούς.
Σηµειώνω πάντως ότι συγχώνευση ή συνένωση, χωρίς να
προϋποθέτει κατάργηση σχολικών µονάδων, δεν γίνεται.
Μοναδικό, λοιπόν, κριτήριο είναι η εξοικονόµηση δαπανών για τη
συντήρηση των κτηρίων. Είναι φανερό ότι οι επιχειρούµενες
συγχωνεύσεις, αλλά και οι µελλοντικές που θα ακολουθήσουν
θα τραβήξουν στα άκρα την προβλεπόµενη αναλογία ένα προς
είκοσι πέντε ή ένα προς τριάντα. Για χάρη των κοινόχρηστων,
λοιπόν, διεγράφησαν χίλια πενήντα έξι σχολεία, χωρίς τη
διαβούλευση µε την εκπαιδευτική και µαθητική κοινότητα και
χωρίς να ερωτηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάτε για το
εξωτερικό, αλλά η παιδεία στα περισσότερα κράτη του
εξωτερικού ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόµα και ιστορικά
σχολεία που ιδρύθηκαν πριν από διακόσια πενήντα δύο χρόνια
επί Τουρκοκρατίας από το Πατριαρχείο, επιχειρήθηκαν να
καταργηθούν, όπως είναι το Γυµνάσιο Τσοτυλίου που αυτήν τη
στιγµή λειτουργεί ως παράρτηµα του Λυκείου Νεάπολης.
Κάθε περιφέρεια, λοιπόν, αντιµετωπίζει πάνω-κάτω το ίδιο
πρόβληµα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγµα,
προτάθηκαν τριάντα µία συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων
για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και σαράντα δύο
συγχωνεύσεις-καταργήσεις, καθώς και πενήντα υποβιβασµοί
σχολείων για την πρωτοβάθµια.
Στα σχολεία του Δήµου Θεσσαλονίκης δόθηκαν φέτος 2,5
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν δοθεί 4,5 εκατοµµύρια
ευρώ. Στο εξωτερικό ήταν αποσπασµένοι χίλιοι εξακόσιοι
πενήντα εκπαιδευτικοί το 2004 που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία,
σε πέντε χρόνια έφθασαν τους δύο χιλιάδες τριακόσιους
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πενήντα και τώρα, αυτή τη στιγµή, γίνονται δραµατικές
περικοπές των αποσπάσεων στο εξωτερικό. Και λέµε ότι
Έλληνας είναι αυτός που πραγµατικά µπαίνει στο πετσί του η
ελληνική παιδεία, η ελληνική γλώσσα, κ.ο.κ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρευνα που έγινε στην Ελλάδα το 2002, επί ΠΑΣΟΚ, κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι τα µικρά σχολεία προσφέρονται για
µεγάλες προσδοκίες. Σε δύο µελέτες που έγιναν για λογαριασµό
της UNESCO το 1989 και το 1994, µε αντικείµενο τα µονοθέσια
και ολιγοθέσια σχολεία στην Ελλάδα, προτάθηκε η ουσιαστική
ενίσχυση της λειτουργίας τους.
Αυτά είναι για να βλέπουµε ότι υπάρχουν µελέτες, που είναι
αντίθετες απ’ αυτά που έχουν γίνει.
Το γεγονός ότι χιλιάδες µικρά παιδιά έχασαν τα σχολεία τους
και αναγκάζονται τα ίδια και οι γονείς τους να διανύουν πολύ
µεγαλύτερες αποστάσεις κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες,
φαίνεται ότι δεν προβληµατίζει το Υπουργείο. Κάθε σχολική
µονάδα έχει τα δικά της φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά,
κοινωνική και πολιτισµική σύνθεση, γεωγραφική θέση, κ.ο.κ..
Επίσης, δεν συγκινεί κανέναν αρµόδιο η πρόβλεψη ότι η
κατάργηση σχολείων θα επιφέρει ερήµωση στην ελληνική
περιφέρεια, µε έντονα φαινόµενα αστυφιλίας, αύξηση των
µαθησιακών ελλειµµάτων και αύξηση της ανεργίας στους
εκπαιδευτικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερη η πρόθεση του
Υπουργείου να δηµιουργήσει παντού υπερδιογκωµένες και
απρόσωπες σχολικές µονάδες, στις οποίες όλοι γνωρίζουµε ότι
κυριαρχεί η περιθωριοποίηση, η ενδοσχολική βία, η παραβατικότητα και η ένταση στις πολιτισµικές σχέσεις µεταξύ των
µαθητών, οι οποίοι είναι σχεδόν αδύνατον σε τέτοιο περιβάλλον
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία ανησυχούµε πολύ
από το νέο δόγµα της Κυβέρνησης για ποσοτική εκπαίδευση,
που σίγουρα οδηγεί, πέραν των άλλων, και στη διόγκωση της
αµάθειας. Γι’ αυτό το λόγο, καλούµε την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να επανεξετάσει άµεσα τη γενικότερη πολιτική της,
προσθέτοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά στις πρωτοβουλίες της,
ούτως ώστε να παρέχεται στον ελληνικό λαό παιδεία ανάλογη
της ιστορίας και του επιπέδου του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μακεδών είναι και ο επόµενος Βουλευτής από το Νοµό
Καβάλας, ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή οι προλαλήσαντες συνάδελφοι έχουν καλύψει
αντικειµενικά όλο το εύρος της κριτικής περί των συγχωνεύσεων,
στον ελάχιστο χρόνο που µου µένει εγώ θα περιοριστώ σε µία
περιπτωσιολογική εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης στην
περιοχή για την οποία έχω άµεση γνώση και ιδίως αυτή του
Δήµου Καβάλας. Και τούτο, για να δείξω ότι όταν υπάρχει
πληµµελής σχεδιασµός, απουσία διαλόγου µε την κοινωνία,
ακόµα και λανθασµένες εισηγήσεις παραγόντων, τότε το πνεύµα
της µεταρρύθµισης που είναι η καλύτερη και ποιοτικότερη,
βέβαια, εκπαίδευση, δεν εξυπηρετείται.
Δηµιουργούνται, επίσης, περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά
που δήθεν επιλύονται. Για παράδειγµα, δεν εξοικονοµούνται
πόροι, όταν οι δαπάνες µετακίνησης των µαθητών των
συγχωνευθέντων σχολείων υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις
λειτουργικές δαπάνες των υπό συγχώνευση σχολείων. Τελικά,
δηµιουργείται και περισσότερη σύγχυση, αναστάτωση και
εκνευρισµός στην τοπική κοινωνία, που πραγµατικά αυτήν την
πολύ δύσκολη ώρα για τη χώρα δεν τη χρειάζεται.
Εν τέλει, η µεταρρύθµιση ακυρώνεται στην πράξη. Συγκεκριµέ-
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να, στο Δήµο Καβάλας έχουµε τρεις συγχωνεύσεις. Όσον αφορά
το 1ο Δηµοτικό στην πόλη της Καβάλας, στο κέντρο της
ιστορικής της συνοικίας της Καβάλας και όχι σε κάποιο
αποµονωµένο ορεινό χωριό, έχουµε µία συνοικία που έχει
χαρακτηριστεί από δύο Υπουργεία ως ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους και ιστορικής αξίας, µε ευρωπαϊκά προγράµµατα σε
εξέλιξη για την αστική ανάπτυξη της περιοχής, µε στόχο την
ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών και όχι τη συρρίκνωσή τους
–και, βέβαια, δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί αν δεν είναι η
κατάργηση ενός σχολείου συρρίκνωση των κοινωνικών
υποδοµών, τότε δεν ξέρω τι είναι- και µε επιπλέον ορθολογικές,
ορθολογιστικές προτάσεις στο τραπέζι, όπως αυτή για τη
φιλοξενία υπεράριθµων µαθητών από άλλα υπερφορτωµένα
σχολεία του αστικού ιστού.
Εποµένως, υπάρχουν πολύ ουσιαστικά επιχειρήµατα κατά της
συγχώνευσης αυτού του σχολείου.
Δεύτερον, Δηµοτικό Σχολείο Λιδύας, σε έναν τόπο ιδιαίτερης
ιστορικής και θρησκευτικής σηµασίας, εκεί όπου βαπτίστηκε η
πρώτη ευρωπαία χριστιανή, πάνω στον Κεντρικό Οδικό Άξονα
Καβάλας-Δράµας προτείνεται, άκουσον-άκουσον η µετακίνηση
των µαθητών σε σχολείο εκτός άξονα µέσω ενός δρόµου αυξηµένης επικινδυνότητας, ιδίως κατά τους χειµερινούς µήνες λόγω
κλίµατος µε σχετικές προσκοµισθείσες βεβαιώσεις και της Τροχαίας Καβάλας και του ΚΤΕΛ Νοµού Καβάλας. Άρα, η αρχική
πρόταση είναι εσφαλµένη.
Άρτια κτηριακή υποδοµή, τεράστιο κτήριο, τεράστιος προαύλιος χώρος, πλήρης οργάνωση και αυξητική τάση πληθυσµού και
εποµένως µαθητικού δυναµικού, λόγω του ότι πλέον η τάση µετοίκησης νέων οικογενειών σε χωριά πλησίον κάποιου µεγάλου
αστικού ιστού είναι δεδοµένη και λόγω οικονοµικότερης, αλλά
και λόγω ασφαλέστερης διαβίωσης στο χωριό.
Τρίτη περίπτωση και τελευταία είναι το Δηµοτικό Σχολείο Πολυστύλου-Δάτου. Εδώ πρόκειται πραγµατικά για ένα πρότυπο
εκπαιδευτικό ίδρυµα, µε πρωτοβουλία και ιδιαίτερη φροντίδα
από τον τοπικό σύλλογο γονέων και κηδεµόνων πάλι στο κέντρο
µίας αναπτυσσόµενης περιοχής πάνω στον Οδικό Άξονα Καβάλας-Δράµας, όπου η τάση αποκέντρωσης είναι ελκυστική επιλογή για τη µετοίκηση νέων οικογενειών, µε αυξητική εξέλιξη του
µαθητικού δυναµικού, µε ευρύχωρες αίθουσες και προαύλιο, µε
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό, ένα κοµπιούτερ σε κάθε τάξη.
Δεν είναι αµελητέα αυτά τα στοιχεία. Και κυρίως µε ένα λαογραφικό µουσείο, ιδιαίτερα εξοπλισµένο, πλέον των δύο-δυόµισι χιλιάδων εκθεµάτων που συστεγάζεται στους χώρους του
σχολείου µε προθήκες και βιτρίνες στους τοίχους, όπου πραγµατικά έχουµε µία εντυπωσιακή συνύπαρξη του παλιού µε το καινούργιο, του παραδοσιακού µε το καινοτόµο.
Εδώ υπάρχει και µία µοναδική πρωτοτυπία. Ο δήµος έχει παραχωρήσει στο σύλλογο γονέων κάποια αγροτεµάχια, από την
είσπραξη των µισθωµάτων των οποίων καλύπτονται και το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών δαπανών του σχολείου. Εποµένως υπάρχουν κι εδώ όλα τα επιχειρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πραγµατικά δεν µε ενδιαφέρει να επιρρίψω
κανενός είδους µοµφή στους υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους που διαµόρφωσαν τις αρχικές αποφάσεις και έκαναν κάποια λάθη, ούτε βέβαια να κάνω µικροπολιτικό παιχνίδι. Αν το
ήθελα θα το είχα ήδη κάνει σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να διορθώσω το λάθος. Επισκέφθηκα τα σχολεία, είδα µε τα µάτια µου
την κατάσταση, άκουσα τα επιχειρήµατα των γονέων, πείστηκα.
Στέκοµαι εδώ εκπροσωπώντας τις αναστατωµένες τοπικές κοινωνίες που δεν χρειάζονται αυτήν την ώρα και αυτού του είδους
την επιπλέον αναστάτωση.
Η απόφαση είναι δική σας. Θέλω να πιστεύω ότι έχοντας όλα
τα επιχειρήµατα στα χέρια σας, θα πάρετε τη σωστή απόφαση.
Φροντίστε να είναι σωστή, κρατήστε τα χωριά και τα σχολεία,
αυτά που αξίζουν να είναι ζωντανά, κρατήστε τα ζωντανά.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Βουλευτή Νέας Δηµοκρατίας του
Νοµού Καβάλας.
Ο συνάδελφος που θα ολοκληρώσει τις πρωτολογίες της επερώτησης της Νέας Δηµοκρατίας είναι ο πολλά υποσχόµενος κ.
Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας από
τη νέα γενιά.
Σας ακούµε, κύριε Καραγκούνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία επιµένει ιδιαίτερα στο ζήτηµα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολικών µονάδων και δεν το κάνει ούτε για επικοινωνιακούς ούτε για
µικροκοµµατικούς λόγους. Αντιλαµβανόµαστε και την οικονοµική
κρίση και την κατάσταση και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε
ως Υπουργείο, αλλά είναι σαφές ότι µνηµόνιο και «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στα σχολεία και γενικότερα στην εκπαίδευση είναι έννοιες
ασυµβίβαστες. Είναι ο συνδυασµός που δυστυχώς αφαιρεί πόρους από την παιδεία και στέλνει άµεσα αρκετά παιδιά εκτός
σχολείου.
Είναι παραπάνω από ευδιάκριτο, κύριε Υπουργέ, ότι το σχέδιο
συγχωνεύσεων και καταργήσεων θα επιφέρει αναπόφευκτα τη
µείωση του µαθητικού πληθυσµού και το δυστύχηµα είναι ότι το
σχέδιο αυτό γίνεται µε κριτήρια δηµοσιονοµικά και µε τη µατιά
στραµµένη στο σχολείο-επιχείρηση, που θα διοικείται µε οικονοµικά κριτήρια, µε γνώµονα την εξοικονόµηση πόρων, λες και η
εκπαίδευση είναι µία ακόµα οικονοµική δραστηριότητα.
Θα αντιληφθείτε σύντοµα ότι το σχέδιο αυτό θα επιφέρει µεγάλο κοινωνικοοικονοµικό κόστος που θα µεταφερθεί στην ίδια
την ελληνική οικογένεια και θα δώσουν τη χαριστική βολή ιδιαίτερα σε σχολεία της επαρχίας.
Ό,τι έγινε, έγινε γρήγορα και οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για συγχώνευση και κατάργηση
των σχολικών µονάδων, καθώς φάνηκε ήταν προειληµµένες τη
στιγµή που ανακοινώθηκε ο σχετικός δηµόσιος διάλογος.
Το κλείσιµο ενός σχολείου σε ένα χωριό γνωρίζετε ότι οδηγεί
σε περαιτέρω ερήµωση της υπαίθρου και δεν µιλάω για σχολεία
µε πέντε µαθητές, ούτε θα κάνουµε αριθµητική για το πόσοι µαθητές υπάρχουν ή όχι σε ένα υπό κατάργηση σχολείο, αν είναι
τριάντα πέντε ή σαράντα. Γιατί ειδικά σε σχολικές µονάδες που
βρίσκονται σε ορεινούς όγκους και σε δύσβατες περιοχές, όπου
γονείς και µαθητές θα πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόµετρα
από πολύ νωρίς για να φθάσουν στο σχολείο τους, ενοχλεί ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ. Ήδη αυτή η ερήµωση των χωριών ξεκίνησε
τα προηγούµενα χρόνια µε το κλείσιµο άλλων υπηρεσιών που
αποτελούσαν τότε τον κορµό της τοπικής κοινωνίας.
Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ και
ένα από τα βασικά είναι εάν το όχι ευκαταφρόνητο κόστος µεταφοράς έχει διασφαλιστεί ή τελικά θα µετακυληθεί στον ίδιο το
γονιό.
Πιστεύετε ότι τα µεγάλα τµήµατα που δηµιουργούνται πια θα
βοηθήσουν στην αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης; Υπάρχει κατάλληλη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδοµή στα υπό συγχώνευση σχολεία για να δεχθούν τους νέους
µαθητές; Έχει προβλεφθεί η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων
εκεί που οι συνθήκες το απαιτούν;
Το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι αναγκαστήκατε και
πήρατε πίσω αποφάσεις γιατί επινοήσατε να µεταφέρετε µαθητές σε σχολεία που ήδη λειτουργούσαν σε τάξεις κοντέινερ.
Έχετε διερευνήσει επιστηµονικά τη λειτουργία ενός πολυδύναµου σχολείου και τι επιπτώσεις µπορεί να έχει στην αλλαγή
της συµπεριφοράς των µαθητών; Είστε σίγουροι ότι οι µετακινήσεις µαθητών ειδικά στους δύσβατους δρόµους θα γίνεται µε συνοδό που διασφαλίζει την ασφάλεια;
Τελικά, κύριε Υπουργέ, έχει γίνει µελέτη για να προβλεφθεί το
συνολικό κόστος των µετακινήσεων των µαθητών και µήπως το
συνολικό αυτό κόστος θα υπερβαίνει τα χρήµατα που θα εξοικονοµήσει η πολιτεία από τη µείωση των σχολικών µονάδων και του
εκπαιδευτικού δυναµικού; Έχετε συνυπολογίσει σωστά και µετρηµένα τα ερωτήµατα; Και είστε σίγουροι ότι το ισοζύγιο βγαίνει
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αρνητικό; Διότι αν το οικονοµικό ισοζύγιο δεν βγαίνει θετικό, έχοντας ήδη δηµιουργήσει αρνητικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό ισοζύγιο τότε καταλαβαίνετε τι πρόβληµα θα έχετε δηµιουργήσει.
Κι ένα επίσης µεγαλύτερο ζήτηµα είναι το πόσα χρήµατα θα
εξοικονοµηθούν. Και τα λέω αυτά γιατί δεν βλέπω το όλο σχέδιο
ως το µεγαλόπνοο σχέδιο τοµής στην εκπαίδευση, αλλά µόνο ως
απότοκο των αποφάσεων της τρόικα. Και τα λέω αυτά γιατί όλα
συνηγορούν ότι οι αλλαγές που γίνονται ειδικά στην παιδεία, γίνονται δυστυχώς υπό το πρίσµα των αποφάσεων αυτών, της
τρόικα.
Και να καταλάβω τις περικοπές που γίνονται σε άλλους τοµείς,
που η Νέα Δηµοκρατία πρώτη απ’ όλους ζητά τις µεταρρυθµίσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι οριζόντιες περικοπές στον
πιο κρίσιµο τοµέα µίας χώρας, που είναι η παιδεία. Και γίνονται
από µία Κυβέρνηση, που τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δείξει στο παρελθόν ευαισθησία για το χώρο αυτό.
Τελευταίο παράδειγµα αποτελεί η απόφασή σας, κύριε
Υπουργέ, για τα ολοήµερα σχολεία, που µε τα κριτήρια που θέτει
στην ουσία καταργεί τα πενταθέσια σχολεία και κάτω. Ξέρετε τι
κάνετε στην ουσία; Χωρίζετε και πάλι τους µαθητές σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που ζουν σε αστικές περιοχές και σε αυτούς
που ζουν σε ηµιαστικές περιοχές. Οι δεύτεροι, µε τέτοιες αποφάσεις δεν έχουν καµµία τύχη, κύριε Υπουργέ.
Το σχέδιο των συγχωνεύσεων και καταργήσεων γνωρίζετε ότι
έχει επιφέρει µεγάλη αντίδραση και αναστάτωση στην ελληνική
κοινωνία ιδιαίτερα βέβαια στην επαρχία. Και τούτο αποδεικνύεται
από τη µάχη που έδωσαν πολλοί Βουλευτές για να κρατήσουν
ανοιχτά τα σχολεία όπου και όπως µπορούσαν. Με τη λογική
αυτή στην οποία µας έβαλε το Υπουργείο δηµιουργήθηκαν ανισότητες και καταφανείς στρεβλώσεις, διότι τυγχάνει να κρατείται
ανοιχτό σχολείο που είναι δίπλα σε µεγάλο αστικό κέντρο, που η
προσβασιµότητα είναι εύκολη και να κλείνει σχολείο της ίδιας και
µεγαλύτερης δυναµικότητας που είναι αποµακρυσµένο και θα
έπρεπε να µείνει ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των µαθητών εξαναγκάζοντας τους να µεταβούν δεκαπέντε µε δεκαεπτά χιλιόµετρα µακριά σε ένα τραγικό οδικό δίκτυο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, πως εσείς οι ίδιοι µε τις αποφάσεις σας
υποσκάπτετε την ίδια την πρωτοβουλία σας, ακριβώς γιατί είναι
προς τη λάθος κατεύθυνση, δηµιουργώντας όµως µείζον θέµα
τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στον ίδιο µαθητή και στην οικογένειά του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καραγκούνη.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των οµιλητών στις πρωτολογίες.
Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο για είκοσι
λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα την ανοχή
σας, κύριε Πρόεδρε, όπως και οι άλλοι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως, κυρία
Υφυπουργέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή για τις
συγχωνεύσεις των σχολείων, πράγµατι θα συµφωνήσω µε το
Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας, ότι γίνεται σε µία πολιτική
στιγµή για την πατρίδα µας και ευρύτερα για την Ευρώπη
ιδιαίτερα κρίσιµη.
Οι καιροί είναι δύσκολοι, δοκιµάζονται κοινωνίες και λαοί, δοκιµάζονται κοινοβουλευτικά συστήµατα, δοκιµάζονται αντοχές
πολιτικών, πολιτών και κυρίως κοινωνιών στο σύνολό τους.
Σ’ αυτές, λοιπόν, τις δύσκολες στιγµές –και θα ήθελα να αρχίσω από αυτό- οι διαφωνίες µας ας εµπλουτίσουν τη διαδροµή
µας και ας πάψουµε να πετάµε πέτρες ο ένας στον άλλον. Διότι
αν από τη µια ωραιοποιούµε οι µεν που εκάστοτε κυβερνούµε
και οι άλλοι λιθοβολούµε και αυτό το «παιχνιδάκι» αντιστρέφεται,
όπως αντιστρέφονται οι κοινοβουλευτικοί ρόλοι, τότε θα κατα-
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ντήσουµε µια δηµοκρατία στην οποία γίνεται διάλογος µεταξύ
κωφών.
Θα επιχειρήσω, λοιπόν, αφού άκουσα όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο προσεκτικά να απαντήσω σε όλα και
µάλιστα να απαντήσω κατ’ ουσίαν, χωρίς καµµία διάθεση να αντιπολιτευθώ την Αντιπολίτευση. Είναι καιρός να το κάνουµε αυτό.
Και η συνεννόηση, στην οποία εσείς αναφερθήκατε και είπατε
ότι είναι απαραίτητη σήµερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης,
εγώ θα πω ότι είναι απαραίτητη έτσι κι αλλιώς στην παιδεία, που
είναι το µέλλον των παιδιών µας και η επένδυση σ’ αυτό. Είναι
απαραίτητη, λοιπόν, στην παιδεία έτσι κι αλλιώς και σε καιρούς
πολύ πιο εύκολους, δηµοσιονοµικά, οικονοµικά ή κοινωνικά, αλλά
είναι απαραίτητη και ουσιαστική ιδιαίτερα τώρα που έχουµε και
κρίση και ανάγκη αλλαγών στην παιδεία.
Σηµείο πρώτο. Είπατε ότι δεν έχουµε σχεδιασµό. Εγώ θα το
αντιστρέψω το επιχείρηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νοµίζω
ότι για πρώτη φορά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ήρθε να
συνεχίσει και να επανασχεδιάσει. Δεν πετάξαµε τίποτα στον κάλαθο των αχρήστων. Όλες τις καλές πρωτοβουλίες του παρελθόντος είτε τις διατηρήσαµε, είτε τις µεταλλάξαµε, είτε τις
τροποποιήσαµε.
Ωστόσο, έχουµε και εµείς έναν πολύ ουσιαστικό σχεδιασµό ο
οποίος, αντίθετα απ’ όσα άκουσα από τον πρώην Υπουργό κ.
Σπηλιωτόπουλο να λέει, επιβεβαιώνω και πάλι ότι βασίζεται στα
οµόφωνα πορίσµατα της «επιτροπής Μπαµπινιώτη», η οποία τότε
συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στην
οποία µετείχαν τα περισσότερα κόµµατα της ελληνικής Βουλής.
Τα κόµµατα, λοιπόν, τα οποία µετείχαν τότε, όπως και το δικό
µου κόµµα, το οποίο τότε ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, παρήγαγαν ένα οµόφωνο πόρισµα. Μπορείτε µετά να το δείτε και να
ανατρέξετε στα πρακτικά του πρόσφατου Εθνικού Συµβουλίου
Παιδείας, στο οποίο η κ. Διαµαντοπούλου ανέφερε µάλιστα και
ολόκληρα κοµµάτια της «επιτροπής Μπαµπινιώτη» µε παρόντα
βέβαια και τιµώµενο σ’ αυτήν τη συνεδρίαση τον καθηγητή Μπαµπινιώτη.
Άρα, η µεγάλη µεταρρύθµιση του νέου σχολείου φέρει απόλυτα τη σφραγίδα εκείνων των πορισµάτων στα οποία συµφωνήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και για να είµαι ακριβής,
συµφωνήσαµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, πλην του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαίωµα του κάθε κόµµατος να µη µετέχει στο
διάλογο και να µη συµφωνεί. Είναι δικαίωµά του κοινοβουλευτικά
και δηµοκρατικά επιτρεπτό. Όµως, όλοι οι άλλοι συµφωνήσαµε.
Εµείς και το τιµούµε αυτό και το τηρούµε.
Ας δούµε τι πάµε να κάνουµε µε το νέο σχολείο. Πάµε να αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκουµε, άρα τις παιδαγωγικές µεθόδους, γιατί, όπως είπαµε στην «επιτροπή Μπαµπινιώτη», τα σχολεία πρέπει να είναι ζωντανά. Οι παιδαγωγικές µέθοδοι πρέπει να είναι οµαδοσυνεργατικές. Τα παιδιά µπορούν
και πρέπει να δουλεύουν σε οµάδες, να κάνουν κοινές ασκήσεις,
να καθοδηγούνται και να εµψυχώνονται από τους δασκάλους.
Θα πρέπει, λοιπόν, οι σχολικές µονάδες να είναι εύρωστες και
να λειτουργούν.
Οι παιδαγωγικές µέθοδοι, λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν. Αν θέλουµε το σχολείο να είναι αναγκαίο και να έχει επίκεντρο το µαθητή -όπως είπε η «επιτροπή Μπαµπινιώτη» και µετά το έκανε
σύνθηµα η Άννα Διαµαντοπούλου µιλώντας για το «πρώτα ο µαθητής»- αν θέλουµε να είναι έτσι το σχολείο, θα πρέπει να έχει
παιδιά, να είναι ζωντανό και να έχει επαρκή αριθµό εκπαιδευτικών, για να µπορεί να κάνει αυτήν την ουσιαστική παιδαγωγική
δουλειά.
Άρα, αλλάζουµε τις παιδαγωγικές µεθόδους στο σχολείο και
µε σοβαρή και συστηµατική επιµόρφωση των δασκάλων και καθηγητών ξεκινάει αυτές τις µέρες ο πρώτος κύκλος µε οκτώµισι
χιλιάδες δασκάλους και καθηγητές του µείζονος προγράµµατος
επιµόρφωσης σε νέες παιδαγωγικές µεθόδους και νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
Ο δεύτερος άξονας της µεταρρύθµισης στο σχολείο είναι τα
προγράµµατα σπουδών. Για τα προγράµµατα σπουδών υπήρξαν
και στο παρελθόν προσπάθειες, τις οποίες θέλουµε να εκτιµήσουµε και τις έχουµε λάβει υπ’ όψιν µας. Για προγράµµατα σπουδών που να έχουν στόχο και επίκεντρο τις ανάγκες του µαθητή
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και όχι µια διδακτέα ύλη την οποία πρέπει να αποστηθίσουν τα
παιδιά, να δυσκολευθούν σ’ αυτό και τελικά να βγουν ηµιµαθή
πολλές φορές από τη δυσκολία και την πολλαπλότητα της ύλης.
Από τη µη δυνατότητα τα παιδιά όχι απλά να αφοµοιώσουν, αλλά
να δηµιουργήσουν, να φανταστούν και σιγά-σιγά µεγαλώνοντας
να αναλύσουν, να συγκρίνουν και να συνθέσουν, να γίνουν δηλαδή δηµιουργικοί άνθρωποι.
Η τρίτη παράµετρος του νέου σχολείου αφορά βεβαίως και
την ψηφιακή του διάσταση και όχι µόνο γιατί το υλικό ψηφιοποιείται και πηγαίνουν διαδραστικοί πίνακες και υλικά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, εγώ σας
άκουσα ευλαβικά.
Ψηφιακές δυνατότητες είχατε ξεκινήσει και εσείς επί των ηµερών σας. Και ο κ. Ταλιαδούρος που τώρα είναι στην Αίθουσα,
αλλά και οι άλλοι δύο κύριοι που έφυγαν.
Εσείς είχατε ξεκινήσει την ψηφιακή διάσταση του σχολείου.
Εµείς αλλάξαµε ορισµένα πράγµατα, τη συνεχίσαµε και την
εντείναµε, γιατί πιστεύουµε ότι η δυνατότητα της ψηφιοποίησης
του υλικού και της χρήσης και ηλεκτρονικών µεθόδων διδασκαλίας, που δεν υποκαθιστούν όµως τη διδασκαλία µέσα στην τάξη,
είναι πολύ ουσιαστική.
Και βεβαίως, η τέταρτη και πολύ σηµαντική επίσης παράµετρος αφορά την ενίσχυση των µαθηµάτων µε την εκµάθηση της
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε την εκµάθηση των ξένων
γλωσσών και µε τον πολιτισµό και τη φιλαναγνωσία, στοιχεία που
θέλαµε να βάλουµε στα σχολεία και ξεκινήσαµε από τα οκτακόσια ολοήµερα, που τώρα και µε τη βοήθεια των συνενώσεων γίνονται εννιακόσια εξήντα ένα για τη χρονιά που ξεκινάει. Και
«πατάµε» και στη µεγάλη εµπειρία που είχαµε από τα πρώτα είκοσι οκτώ που έγιναν επί Υπουργίας του κ. Ευθυµίου.
Όλα αυτά δείχνουν ότι όχι µόνο υπάρχει σχεδιασµός, αλλά ότι
υπάρχει και υλοποιείται, γιατί το Σεπτέµβρη ξεκινούν πιλοτικά
προγράµµατα σπουδών για εκατόν σαράντα σχολειά σε ολόκληρη τη χώρα και τον επόµενο Σεπτέµβρη, εφόσον τα αξιολογήσουµε τη χρονιά που έρχεται, θα τα πολλαπλασιάσουµε και θα
τα εφαρµόσουµε σε όλα τα σχολεία. Θα αλλάξουµε τα προγράµµατα σπουδών.
Το Σεπτέµβρη ξεκινά το νέο λύκειο µε προσέγγιση κατευθύνσεων, εξειδίκευσης και επιλογών, έτσι ώστε το λύκειο να γίνει
ξανά ουσιαστική σχολική βαθµίδα. Όλα αυτά απαιτούν όχι σχολεία µαµούθ, αλλά σχολεία ουσιαστικά. Σχολεία εύρωστα, σχολεία δυναµικά.
Και άκουσα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να λέγεται ότι δεν ήταν εκπαιδευτικοί οι λόγοι των συνενώσεων. Και εγώ σας ερωτώ το εξής: Πότε
είναι καλύτερο ένα σχολείο; Και σας το ρωτώ αυτό, γιατί µιλήσατε -και µάλιστα µε πολύ πάθος- για τα µονοθέσια σχολεία.
Και αφήνω το ποιοτικό κοµµάτι, γιατί τόση ώρα, ξέρετε, µιλούσα για το ποιοτικό. Όµως, και το ποσοτικό έχει σηµασία. Έχει
σηµασία αν ένας µαθητής, για παράδειγµα, σε ένα µονοθέσιο
σχολείο –σαν αυτά που θέλετε να διατηρήσετε- διδάσκεται µόλις
τρεις έως τέσσερις ώρες την εβδοµάδα αυτόνοµα την ελληνική
γλώσσα, όταν στο εξαθέσιο, το οποίο είναι ένα πλήρες δηµοτικό
σχολείο, διδάσκεται εννιά ώρες αυτόνοµα την ελληνική γλώσσα.
Αυτό σπάει κόκαλα!
Εµείς θέλουµε, αν είναι δυνατόν, τα σχολεία γεωγραφικά στις
εσχατιές της Ελλάδος και από πλευράς υποδοµών και ασφάλειας των µαθητών να γίνουν όλα εξαθέσια. Ναι, στην Ψέριµο
δεν θα γίνουν. Ναι, πάνω στον Όλυµπο δεν θα γίνουν. Ναι, σκεπτόµαστε και στο Νευροκόπι. Μας έχουν κάνει πρόταση για διόρθωση. Σκεπτόµαστε σε µερικές εσχατιές της Ελλάδας να
διατηρηθεί σχολείο και µε πέντε µαθητές.
Όµως, ο στόχος είναι και την επόµενη χρονιά, αν είναι δυνατόν, να πάµε σε νέο κύκλο συνενώσεων και να έχουµε εξαθέσια
δηµοτικά σχολεία, δηµοτικά σχολεία όπου κάθε τάξη θα έχει το
δάσκαλό της και όχι ένας δάσκαλος να διδάσκει τρεις και τέσσερις τάξεις ταυτόχρονα. Είναι ποιότητα αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στην παιδεία; Είναι ποιότητα για σας;
Εγώ συµµερίζοµαι την έκκλησή σας για ποιοτική εκπαίδευση
και σας ερωτώ το εξής: Είναι ποιότητα να διδάσκονται ταυτό-
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χρονα οι µαθητές της Β’, της Γ’ και της Δ’ δηµοτικού, για παράδειγµα, από ένα δάσκαλο; Οι δάσκαλοι κάνουν αγώνα δρόµου.
Ορισµένοι από αυτούς κάνουν εξαιρετική δουλειά και άλλοι τα
παρατάνε, γιατί τα πράγµατα είναι δύσκολα. Το «καλό σχολείο»,
λοιπόν, δεν είναι το ολιγοθέσιο σχολείο. Κατανοώ, βέβαια, τον
τοπικισµό.
Μιλήσατε για την «καλλικρατική λογική». Μήπως πρέπει κάποτε να πρυτανεύσει αυτή η «καλλικρατική λογική»; Μήπως κάποτε πρέπει να δούµε πάλι, για παράδειγµα, αυτές τις λυκειακές
τάξεις στις οποίες αναφερθήκατε;
Πώς θα δηµιουργήσουµε, ακόµη και µε το σηµερινό λύκειο,
πολλώ µάλλον µε αυτό που ξεκινάει το Σεπτέµβρη, ουσιαστικές
επιλογές για τους µαθητές του λυκείου, οι οποίες θα συνδέονται
µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα;
Γιατί για παράδειγµα στους νοµούς της Θεσσαλίας, αγαπητέ
κύριε Ταλιαδούρο, ή στους νοµούς της Πελοποννήσου εκεί όπου
έχουµε λυκειακές τάξεις, τις οποίες –ναι- καταργούµε και πρέπει
να τις καταργήσουµε, θα πρέπει τα παιδιά να έχουν δεύτερης
κατηγορίας εκπαίδευση σε σχέση µε τους µαθητές των λυκείων;
Ερωτώ µε τη σειρά µου, αντιστρέφοντας το επιχείρηµα:
Μήπως κάποια σχολεία χάνουν µαθητές, γιατί οι ίδιοι οι γονείς
πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία της πόλης; Πώς το αντιστρέφουµε αυτό το επιχείρηµα; Με συνενώσεις. Με το να δηµιουργήσουµε στην περιφέρεια µεγάλες µονάδες.
Κατανοώ τις αντιδράσεις και των γονέων και των µαθητών και
των δηµάρχων, κυρίως, και των εκπαιδευτικών και θα έρθω στο
κοµµάτι του διαλόγου, για να δώσω στοιχεία για το πόσο εξαντλητικός έγινε ο διάλογος, που και τώρα ακόµη συνεχίζεται.
Όµως, είναι βαθύτατο «πιστεύω» µου και «πιστεύω» όλης της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ότι αυτή η µεγάλη προσπάθεια
καταλήγει όχι σε σχολεία- µαµούθ, όπως ακούστηκε, όχι σε σχολεία που «τσουβαλιάζουν» τους µαθητές σε τµήµατα µεγάλα,
αλλά σε σχολεία που έχουν τµήµατα εύρωστα.
Εδώ και στις πόλεις είχαµε κατακερµατισµό των σχολικών µονάδων! Είχαµε µέσα στην Αθήνα, µέσα στον Πειραιά σχολεία µε
τµήµα επτά-οκτώ παιδιών ή τµήµα δέκα-δώδεκα παιδιών. Αυτό
είναι εκπαιδευτικά σωστό;
Έρχοµαι τώρα στην κατηγορία της «οικονοµίστικης» προσέγγισης. Αφού έχουµε δείξει –και συνεχίζουµε να το λέµε- ότι τα
πρώτα κριτήρια είναι τα εκπαιδευτικά, εγώ σας ερωτώ: Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναµικού µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο όχι µόνο τώρα που βρισκόµαστε σε κρίση, αλλά πάντα δεν
έπρεπε να γίνεται; Δηλαδή ο σεβασµός στο ευρώ του Έλληνα
φορολογούµενου δεν θα έπρεπε να είναι τέτοιος που να µας
αποτρέψει να έχουµε, παραδείγµατος χάριν, σχολείο σε πόλη
της Θεσσαλίας µε δύο µαθητές και δύο οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών συν µία στο ολοήµερο;
Ακούστηκε εδώ ότι µειώνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Το θέµα είναι να δηµιουργηθούν εύρωστα σχολεία, ασχέτως «οργανικότητας» εκπαιδευτικών. Το θέµα είναι τα σχολεία
να έχουν και τους δασκάλους στην πρωτοβάθµια και τις ειδικότητες που χρειάζονται, για να µπορούν τα παιδιά στο εξαθέσιο,
παραδείγµατος χάριν, να έχουν και γυµναστή και καθηγητή
γλώσσας και καθηγητή δεύτερης ξένης γλώσσας.
Άρα, το κριτήριο δεν είναι οικονοµίστικο. Είναι, όµως, ουσιαστική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναµικού και αυτό ποτέ δεν
το κρύψαµε. Γι’ αυτό είµαστε και περήφανοι και είναι πρόκληση
για τη χώρα, εάν θέλετε: Συνδυάζουµε την ποιότητα, την καλύτερη εκπαίδευση, µε την εξοικονόµηση και το νοικοκύρεµα. Γιατί
αυτό είναι κακό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πείτε µου γιατί είναι αντιεκπαιδευτικό, όταν πάµε να κάνουµε
καλύτερα σχολεία, όταν αποφεύγουµε τα σχολεία-µαµούθ και
όταν αποφεύγουµε τα µεγάλα -έχουµε βάλει πλαφόν εικοσιπέντε
µαθητών- τµήµατα;
Βεβαίως, θα πρέπει να σας πω γιατί ελέχθη ότι υπήρξε κυνισµός και λυπάµαι ιδιαίτερα. Και σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, το εξής: Δεν ήταν κυνισµός, όταν άνοιξαν τα
σχολεία το Σεπτέµβρη του 2009 -εν µέσω εκλογών- και δυο εβδοµάδες πριν είχαν γίνει αποσπάσεις τριακοσίων νέων εκπαιδευτικών από νησιά, από όλη τη χώρα και εκεί υπήρχαν κενά και οι
τάξεις λειτουργούσαν χωρίς δασκάλους και καθηγητές; Αυτό
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δεν ήταν κυνισµός; Εκεί δεν υπήρχε το θέµα της ερήµωσης της
επαρχίας, µέσω µιας προεκλογικής πρακτικής, η οποία επιπλέον
έφερε -παραµονές του ανοίγµατος των σχολείων, που άνοιξαν
µε οκτώ χιλιάδες κενά το Σεπτέµβρη του 2009- τριακόσιους
νέους ανθρώπους στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι δεν είχαν
πού να καθήσουν; Γιατί εκεί τους βρήκαµε, όταν µπήκαµε και δεν
είχαν πού να καθήσουν!
Πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί έφυγαν φέτος από τους φορείς
και πήγαν πίσω στις τάξεις. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι εξορθολογισµοί του εκπαιδευτικού δυναµικού, γιατί χρειαζόµαστε
τους εκπαιδευτικούς µας. Οι εκπαιδευτικοί είναι η περιουσία της
εκπαίδευσης, το κεφάλαιο της εκπαίδευσης και θα πρέπει, ως
χώρα, να δούµε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας τη δίκαιη αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών, εν όψει του ενιαίου µισθολογίου,
γιατί είναι «ριγµένοι».
Είναι ριγµένοι διαχρονικά -το ξέρουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- έναντι προνοµιούχων κατηγοριών δηµοσίων υπαλλήλων.
Αυτήν τη στιγµή δεν µιλώ µόνο µε την ιδιότητα της Υφυπουργού
Παιδείας, αλλά εκφράζω και προσωπική άποψη, ως πολιτικός και
ως Βουλευτής. Άρα, να µην κλαίµε για χαµένες οργανικές θέσεις,
αλλά να κλαίµε, γιατί δεν αξιοποιούµε σωστά το εκπαιδευτικό
µας δυναµικό.
Τέλος, ο διάλογος. Κατ’ αρχάς, πριν ακόµη πάω στο διάλογο,
θέλω να πω ότι πραγµατικά εδώ πρέπει να συνεννοηθούµε. Εγώ
όσα άκουσα από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ξέρετε
ότι τα σηµείωσα. Μιλήσατε και εσείς, κύριε Ταλιαδούρο, που
είστε εδώ, και άλλοι συνάδελφοί σας, για το θέµα των υποδοµών.
Μα, ακριβώς γι’ αυτό µιλήσαµε για διορθώσεις. Γιατί και αρχικά
προηγήθηκε διάλογος –και είναι πολύ δύσκολο να πας σχολείοσχολείο- αλλά και µετά όπου έγινε διαπίστωση στους νοµούς και
στα σχολεία που υπήρχε πρόβληµα υποδοµών, έγιναν διορθώσεις.
Οι διορθώσεις είναι θέµα ηµερών να καταλήξουν. Θα βγουν
πολύ σύντοµα. Δεν θα είναι πολλές, αλλά θα είναι στοχευµένες.
Θα είναι σε περιπτώσεις, όπως το θέµα των υποδοµών που ήταν
µείζον. Για το θέµα –το είπατε και το λάβαµε αρχικά υπ’ όψιν- της
επικινδυνότητας των δρόµων και των κλιµατικών συνθηκών υπήρχαν και υπάρχουν συζητήσεις για βελτιώσεις και για αλλαγές, τις
οποίες θα δείτε τις επόµενες µέρες και κάποιες από τις οποίες
µπορώ να πω.
Διάλογος. Δεν έγινε διάλογος. Εξαντλήσαµε το διάλογο. Από
τις 19 έως 23 Ιανουαρίου –αυτό είναι πρωτόγνωρο- ανεβαίνει
στην ιστοσελίδα όχι µία υπουργική απόφαση, όχι ένας νόµος,
αλλά µία απλή εγκύκλιος, που δεν έχει καν ΦΕΚ. Γιατί ανεβαίνει;
Για να υπάρξει από την εκπαιδευτική κοινότητα, από τους φορείς, όχι µόνο από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο όπου όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι εκεί και µας έστειλε πολλά σχόλια,
αλλά να υπάρξει από τον κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη σχόλιο για
τα κριτήρια των συνενώσεων: τα εκπαιδευτικά, τα δηµογραφικά,
τα µεταφορικά, τα θέµατα υποδοµών. Όλα ήταν στην εγκύκλιο.
Η εγκύκλιος ή µάλλον το σχέδιο τροποποιήθηκε και εκδόθηκε
και στις αρχές Φεβρουαρίου εστάλη από εµένα προσωπικά επιστολή σε όλους τους δηµάρχους της χώρας µε επισυναπτόµενη
την εγκύκλιο, καλώντας και προσκαλώντας τους να µετάσχουν
σε αυτές τις συζητήσεις.
Υπήρξε και στο τέλος Φεβρουαρίου και από πριν, πρόσκληση
της Υπουργού κ. Διαµαντοπούλου πάλι σε όλους τους δηµάρχους της χώρας. Στόχος αυτής της εκδήλωσης, που έγινε, ήταν
να δούµε µαζί µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µαζί µε τους περιφερειάρχες, τους δηµάρχους της χώρας και τους υπευθύνους της
παιδείας στις περιφέρειες και στους δήµους όλο το σύνολο της
εκπαιδευτικής µας πολιτικής. Βεβαίως, µε την ευκαιρία αυτή πρέπει να πω ότι το θέµα των συνενώσεων πρυτάνευσε στη συζήτηση. Αυτή ήταν µια οργανωµένη συζήτηση που έγινε.
Πρέπει να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι είναι στη διάθεσή µας όλες οι αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων –τα πάνταγια όλες τις συνενώσεις. Δεν υπάρχει απόφαση δηµοτικού συµβουλίου που να µην την έχουµε στο Υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, όταν τελείωσε η ηµερίδα, βγήκε η απόφαση, όπως
λέτε, ξαφνικά, αφού είχαν προηγηθεί όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα και είχαν προηγηθεί κατά τόπους µέσω των περιφερειακών
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διευθυντών και των διευθυντών εκαπίδευσης και εξαντλητικοί
διάλογοι και πολλές επισκέψεις.
Και εγώ δεν θα πω ότι παντού όλα έγιναν καλά από τους διευθυντές εκπαίδευσης, αλλά –ξέρετε- αξιολογούνται. Σε ορισµένους νοµούς, οι διευθυντές εκπαίδευσης έκαναν πολύ σκληρή
δουλειά, σε άλλους δεν ασχολήθηκαν ή σε άλλους ασχολήθηκαν
µε τον λάθος τρόπο. Όλοι αξιολογούνται. Πρέπει, όµως, να σας
καταθέσω -πήρα µία από τις δεκατρείς περιφέρειες- και την έκθεση της περιφερειακής διευθύντριας Ηπείρου για τις διαδικασίες διαλόγου συνενώσεων µέχρι την πρώτη φάση, που ήταν ο
Μάρτιος. Εκεί να δείτε πόσα γράφει η κ. Νόκα, περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου, για όσα έζησε και όσα έπραξε
στο διάλογο.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί, όµως, όπου είδαµε ότι ο διάλογος -µέσω περιφερειακών
διευθυντών και κυρίως µέσω διευθυντών σε κάθε νοµό- είχε κολλήµατα, είδαµε ότι είχαµε κάποιες αστοχίες, τις οποίες λάβαµε
πολύ σύντοµα υπ’ όψιν.
Βγήκε η απόφαση το Μάρτιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
σε θέµατα υποδοµών, θέµατα µεταφορών και θέµατα διόρθωσης
από την πρώτη στιγµή, στις 23 Μαρτίου, η κ. Άννα Διαµαντοπούλου κάνει δήλωση και λέει: «Βεβαίως, θα εξετάσουµε και περιπτώσεις διορθώσεων». Και αυτό συνιστά αλλαγή νοοτροπίας. Και
αυτό συνιστά µια υπευθυνότητα σε κρίσιµες καταστάσεις. Δεν
είναι όλα καλά. Επιχειρήσαµε µία πολύ µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή στα σχολεία. Βεβαίως, στα χίλια πεντακόσια σχολεία υπήρξαν και πέντε, δέκα περιπτώσεις αστοχίας. Θα δείτε, όµως, ότι
θα τις βελτιώσουµε.
Τι έγινε µετά; Άκουσα εδώ ότι δεν ακούσαµε γονείς, δεν ακούσαµε φορείς, δεν ακούσαµε δηµάρχους, δεν ακούσαµε Βουλευτές. Εµείς κάναµε µία δουλειά αυτές τις µέρες στο Υπουργείο
–θα τα καταθέσω στα Πρακτικά- καταγράφοντας από τα δικά µας
αρχεία τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που έγιναν στα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας µε µέλη της πολιτικής ηγεσίας:
την Υπουργό, εµένα, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, µε συνεργάτες µας και υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου. Να σας πω ότι είχαµε δεκαέξι συναντήσεις µε διάφορους φορείς για τις συνενώσεις -και φαίνεται εδώ από ποιες
περιφέρειες- είχαµε είκοσι τέσσερις συναντήσεις µε µαθητές,
εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. Και εδώ αναφέρεται και θα τα καταθέσω όλα στα Πρακτικά. Και είχαµε
ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πενήντα τρεις συναντήσεις
µε δηµάρχους µε δική τους πρωτοβουλία, έξτρα από αυτά που
σας ανέφερα από το προηγούµενο κάλεσµα: και την επιστολή
µου και το κάλεσµα της κ. Άννας Διαµαντοπούλου. Και είχαµε και
είκοσι τρεις περιπτώσεις συναντήσεων µε Βουλευτές, η µία εκ
των οποίων ήταν µε τους Βουλευτές Εύβοιας. Βλέπω µπροστά
µου τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Μαρκόπουλο και θυµήθηκα την Εύβοια. Ήταν η τελευταία
από τις είκοσι τρεις συναντήσεις. Πολλές φορές ήταν ένας Βουλευτής από µία περιφέρεια, αλλά τις περισσότερες φορές –και
ήταν χαρά µας αυτό- είχαµε το σύνολο των Βουλευτών ενός
νοµού κοντά µας. Και αυτό µας έδωσε δύναµη όχι µόνο να προχωρήσουµε, αλλά και να βελτιώσουµε κάποιες µικρές αστοχίες.
Οι συνενώσεις των σχολείων συνδέονται απόλυτα µε την εκπαιδευτική αλλαγή που συνιστά το νέο σχολείο. Ξεκίνησαν από
συναίνεση –επιτροπή Μπαµπινιώτη- και θέλω να πιστεύω και να
ελπίζω ότι θα συνεχίσουν µε συναίνεση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα έδρανα των ανωτάτων λειτουργών παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, οι κύριοι Βρετανοί Βουλευτές Μαρκ
Μπρίτσαρντ και Μπράιαν Μπίντλεϊ, µέλη του Κοινοβουλίου του
Ηνωµένου Βασιλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας έχει το λόγο
από του Βήµατος της Βουλής για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ,
θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Πράγµατι, όλοι οι Βουλευτές Ευβοίας είχαµε τη χαρά να συναντηθούµε µαζί σας, για να γίνει µία
προσπάθεια να διορθωθούν κάποιες από τις κακές αποφάσεις.
Αυτό είναι στα θετικά σας. Κατορθώσαµε από τα τρία, τέσσερα
αιτήµατα να υλοποιηθούν ένα µε δύο. Και οφείλω και εκ µέρους
των υπολοίπων συναδέλφων να ευχαριστήσω για την ευαισθησία
και την καλή συνεργασία. Αυτό είναι στα προσωπικά σας θετικά.
Ο σχεδιασµός, όµως, του Υπουργείου οφείλω να σας πω ότι ξεκίνησε από λανθασµένη βάση. Και µόνο το γεγονός ότι χρειάστηκε να κάνετε πενήντα τρεις συναντήσεις µε δηµάρχους, να
δείτε δεκάδες επιτροπές και συλλόγους, να έχετε προφανώς
τρία, τέσσερα συρτάρια γεµάτα µε αλληλογραφία από ολόκληρη
την Ελλάδα, σηµαίνει ότι υπήρχε µία σχεδόν καθολική -εκεί που
αγγίξατε- αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των πολιτικών
εκπροσώπων γι’ αυτό, το οποίο κάνατε.
Η συγχώνευση των σχολείων δεν είναι κάτι το καινούργιο.
Υπήρξε πάντοτε στην πορεία των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Υποθέτω ότι και ο κ. Ευθυµίου –και εκείνος ως
Υπουργός Παιδείας- θα βρέθηκε στην ανάγκη να το κάνει. Το καινούργιο εδώ είναι η µαζικότητα, µε την οποία έγινε αυτός ο σχεδιασµός. Το καινούργιο είναι η ταχύτητα, µε την οποία έγινε
αυτός ο σχεδιασµός. Και το καινούργιο είναι ότι έλλειψε, κατά
την εκτίµησή µας –και γι’ αυτό κάναµε αυτή την επίκαιρη επερώτηση σήµερα- ο σχεδιασµός του οράµατος, η περιγραφή του
οράµατος γιατί το κάνουµε αυτό.
Σέβοµαι απόλυτα και παρακολούθησα λεπτοµερώς αυτά που
είπατε, για την εργασία των παιδιών, για τους περισσότερους µαθητές στην τάξη, για την καλύτερη ανταλλαγή των απόψεων, για
το ζωντανό σχολείο. Μαζί σας είµαστε. Πρέπει, όµως, να αντιληφθείτε –και νοµίζω ότι το είπατε µε το δικό σας τρόπο- ότι τα
πράγµατα δεν έγιναν έτσι. Υπήρξε αιφνιδιασµός, υπό την έννοια
της µαζικότητας -χίλια πενήντα έξι σχολεία εξαφανίστηκαν από
την ύπαιθρο χώρα- και την ίδια στιγµή δεν υπήρχε καµµία –και
δεν υπάρχει ούτε ακόµα- προσπάθεια επίλυσης του µεταφορικού
προβλήµατος των παιδιών. Και µιλάµε για παιδιά οκτώ, εννέα και
δέκα χρονών, δεν µιλάµε για µαθητές λυκείου µόνο.
Το γεγονός, δηλαδή, ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν το έχει
λύσει ούτε αυτή την ώρα, ότι η Ένωση των ΚΤΕΛ όλης της χώρας
είναι ανάστατη για τα χρωστούµενα, για το γεγονός ότι δεν µπορείτε να δώσετε εγγυήσεις για τη µετακίνηση, ιδιαίτερα των µικρότερων παιδιών, δείχνει ότι ο σχεδιασµός ήταν απολύτως
αποσπασµατικός, ήταν αιφνιδιαστικός και προφανώς, δεν ήταν
αποτέλεσµα του αξιακού συστήµατος του κόµµατός σας. Γιατί
εγώ δεν θυµάµαι στο παρελθόν, όταν ήσασταν αντιπολίτευση και
µάλιστα αξιωµατική αντιπολίτευση, να έχετε ποτέ σ’ αυτήν την
Αίθουσα φέρει αυτό το µεγάλο αίτηµα της συλλογικής και τόσο
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µεγάλης συγχώνευσης σχολείων ανά την Ελλάδα. Εγώ δεν το
θυµάµαι. Και παρακαλώ πολύ, αν κάνω λάθος, να µε διορθώσετε.
Ξαφνικά υπέστη το ΠΑΣΟΚ αυτήν τη µετάλλαξη και αποφάσισε
να κλείσει χίλια πενήντα έξι σχολεία; Όχι βέβαια. Είναι προφανώς
µέσα στο πλαίσιο της σµίκρυνσης του κράτους και των εξόδων.
Εγώ θα το δεχθώ. Πρέπει όλοι να κάνουµε µία προσπάθεια. Είµαστε συνεπιβάτες όλοι -ο καθένας µε το θεσµικό του ρόλο σ’
αυτήν την Αίθουσα και στην κοινωνία- µιας οικονοµικής κρίσης,
την οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Και εάν χρειαστεί να πάρουµε και κάποια λίγο πιο σκληρά µέτρα, να τα πάρουµε και να
συµφωνήσουµε σε αυτά, αν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Και
εάν διαφωνήσουµε, εν πάση περιπτώσει, να ικανοποιήσουµε το
διάλογο που είναι η ραχοκοκαλιά της δηµοκρατίας. Αλλά, παρακαλώ πολύ, να µου απαντήσετε. Και επ’ αυτού θέλω µία ουσιαστική απάντηση.
Το γεγονός, δηλαδή, ότι κλείσατε χίλια πενήντα έξι σχολεία,
έχετε την εντύπωση ότι µειώνει το κόστος του κράτους; Έχετε
µετρήσει τι δυσκολία δηµιουργεί στην τοπική κοινωνία; Έχετε
συνεκτιµήσει ότι το κλείσιµο ενός σχολείου δεν είναι το κλείσιµο
µιας εκπαιδευτικής µονάδας, αλλά είναι η αφαίρεση από µία κοινότητα παλιά, από µία µικρή µονάδα κοινωνική, ενός στοιχείου
του συνεκτικού ιστού της κοινωνίας; Δεν θέλω να µου επαναλάβετε αυτά τα ακραία φαινόµενα, δύο δάσκαλοι, δύο µαθητές.
Μαζί είµαστε σε αυτά. Και αυτά τα είχε κάνει και η προηγούµενη
πολιτική ηγεσία. Και όλες τα έκαναν. Εδώ, όµως, δεν µπορείτε
από τη µία πλευρά να κλείνετε σχολεία, να δηµιουργείτε άλλα,
µεγάλα και όταν έχετε σχολεία-µαµούθ στο κέντρο της Αθήνας,
να µην τα αραιώνετε. Αυτό δείχνει ότι βρεθήκατε υπό το κράτος
µιας τροµακτικής πίεσης. Προφανώς είναι γραµµένο στο µνηµόνιο. Και προφανώς αυτό δεν συνοδεύθηκε από κανένα αξιακό σύστηµα. Δεν συνοδεύθηκε από κανένα όραµα για την παιδεία,
παρά συνοδεύθηκε από δικαιολογητικές διαδικασίες. Προφανώς
δεν είναι διάλογος να το αναρτήσετε στο διαδίκτυο και προφανώς δεν είναι στα υπέρ σας να µας λέτε εδώ ότι µαζέψατε τις
επιστολές και κάνατε τις επαφές.
Διάλογος σηµαίνει συµφωνία. Διάλογος δεν σηµαίνει ακούω
τον άλλον, τον χαιρετίζω, του χαµογελώ και µετά κάνω το δικό
µου. Αυτό δεν είναι διάλογος, κυρία Υπουργέ. Και στην παιδεία
άλλος διάλογος, εκτός από το διάλογο µε την πεµπτουσία, την
έννοια του διαλόγου, δεν χωράει. Γιατί είναι ιερός ο χώρος. Γιατί
δεν έχετε κανένα δικαίωµα να προχωράτε σε αυτές τις ενέργειες,
χωρίς η τοπική κοινωνία να είναι µαζί σας. Και δεν µιλώ για το
πολιτικό κόστος, το οποίο δεν ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση.
Μιλάω για το ουσιαστικό κόστος της αφαίρεσης ενός σχολείου
από τον κοινωνικό ιστό. Αυτά τα ψήγµατα του αξιακού συστήµατος και του οράµατος για το νέο σχολείο δεν τα ακολουθήσατε.
Δεν τα κάνατε καν.
Άρα, άλλοι ήταν οι στόχοι.
Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βάλουµε κορδέλα σε ένα
κουτί στραπατσαρισµένο. Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν µπορούµε να
τα δικαιολογήσουµε όλα. Έχετε, όµως, όλη τη δυνατότητα να
κάνετε ακόµη και τώρα διορθωτικές κινήσεις εκεί που υπάρχουν
ακόµα αντιδράσεις, από το να µας λέτε ότι του χρόνου θα προχωρήσετε σε νέες συγχωνεύσεις. Γιατί το άκουσα κι αυτό και θα
ήθελα να ακούσω τι σηµαίνει «νέες συγχωνεύσεις». Σηµαίνει
ακόµα πιο σκληρό αξιακό σύστηµα, σε ό,τι αφορά το κτηριακό;
Και τελικά, πείτε µας σας παρακαλώ σε αυτήν την Αίθουσα
ποιος είναι ο οικονοµικός σχεδιασµός του Υπουργείου; Δηλαδή,
πόσοι δάσκαλοι, πόσοι καθηγητές, πόσες θα είναι οι οργανικές
θέσεις; Πού πάει το πράγµα; Για να καταλάβουµε πού πάει το
πράγµα και στα οικονοµικά του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας.
Πείτε µας τι θα κάνετε µε το µεταφορικό ισοδύναµο, το οποίο
είναι απαραίτητο για τους µαθητές αυτούς. Το δώσατε στους δήµους. Προίκα τους δώσατε για να το πληρώσουν; Μην µας πείτε
ότι είναι ενός άλλου Υπουργείου. Εδώ µιλάτε ως Κυβέρνηση και
οφείλετε να λύνετε τα προβλήµατα και όχι να δηµιουργείτε άλλα.
Πείτε µας, επίσης, αν όλα αυτά τα οποία άκουσα για την ψηφιοποίηση του σχολείου –µαζί σας είµαστε- µπορείτε να τα υλοποιήσετε χωρίς οπτική ίνα σε όλη την Ελλάδα. Διότι προχθές σ’
αυτήν την Αίθουσα ρώτησα τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Χρυ-
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σοχοΐδη τι γίνεται µε την οπτική ίνα, η οποία έχει καθυστερήσει
δύο ολόκληρα χρόνια και δεν πήρα καµµία απάντηση. Την απάντηση την ξέρω. Βρίσκεται εκεί που τη βρήκατε, δηλαδή ακόµα
στην επανάληψη µιας µελέτης που δεν τους άρεσε. Πώς θα πάµε
στην ψηφιοποίηση, χωρίς οπτική ίνα, κύριε Ευθυµίου; Πώς θα τα
κάνουµε αυτά τα πράγµατα; Εντάξει, τους µαζέψαµε σε ένα σχολείο λίγο περισσότερους, κάποιους τους ενοχλήσαµε παραδειγµατικά. Μπορούµε να τους ανακουφίσουµε αυτή την ώρα από
αυτό το οποίο δηµιουργήσαµε; Προφανώς, όχι.
Γιατί αυτή η Κυβέρνηση το µόνο το οποίο κάνει είναι να παίρνει
µέτρα τα οποία έχουν να κάνουν µόνο µε το κόστος –και να µην
διαµαρτύρεστε όταν σας λέµε ότι λειτουργείτε µόνο µε το κόστος- χωρίς όραµα, χωρίς αξιακό σύστηµα, χωρίς επιδιόρθωση
των λαθών, χωρίς συµπλήρωση µε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν
γίνεται, όµως, αυτό, γιατί επιστρέφουµε την Ελλάδα -και στην
κατηγορία της σχολικής στέγης- µία µε δύο δεκαετίες πίσω. Αυτό
θα το πληρώσουµε πάρα πολύ ακριβά και δεν πρέπει να το πληρώσουµε. Γιατί δεν αφορά µία κυβέρνηση. Αφορά µία ολόκληρη
κοινωνία.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι το πόρισµα Μπαµπινιώτη δεν µιλάει για συγχώνευση σχολείων. Προφανώς, µιλάει για ένα αξιακό
σύστηµα. Τη συγχώνευση σχολείων εσείς την ανακαλύψατε και
την κάνατε κατά τρόπο κατά τον οποίο σας περιγράψαµε.
Κυρία Υπουργέ, σε προσωπική βάση δεν έχω καµµία αντίρρηση για τις καλές προθέσεις ούτε τις δικές σας, ούτε της κ. Διαµαντοπούλου. Αλίµονο. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να υπάρχουν;
Οφείλουµε, όµως, να σας πούµε ότι έχετε φέρει σε πολλές περιοχές της χώρας µία ξεχωριστή αναστάτωση την οποία σας καλούµε να διορθώσετε µε τον τρόπο µε τον οποίο εσείς πιστεύετε
ότι πρέπει να τη διορθώσετε.
Διότι στην περίοδο την οποία ζούµε, της µεγάλης απελπισίας
και της έλλειψης ελπίδας της κοινωνίας, η οποία διαµαρτύρεται
κατά τον τρόπο µε τον οποίο διαµαρτύρεται και της αµφισβήτησης του πολιτικού συστήµατος, πρέπει να κάνουµε τη δουλειά
µας όσο πιο καλά µπορούµε, όχι µε στενά ή στεγνά κριτήρια,
αλλά κυρίως µε οραµατικά. Η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι πρέπει
να δώσει κάτι σε αυτή την κρίση, ότι πρέπει να χάσει η ίδια κάτι,
ίσως ακόµα και από την ποιότητα της ζωής της. Αλλά θέλει δύο
πράγµατα τα οποία η δική σας Κυβέρνηση δεν µπορεί να τα
δώσει. Θέλει όραµα, το οποίο δεν το έχετε, είναι πολύ στενό και
πολύ οικονοµίστικο και δεν είναι όραµα για την κοινωνία και θέλει
και αξιακό σύστηµα, το οποίο φαίνεται ότι δεν µπορείτε να το περιγράψετε, γιατί σας έχει πάρει το ποτάµι της οικονοµίας και των
αριθµών.
Είπατε πριν ότι σε αυτή την περίοδο δεν µπορούµε να πετάµε
πέτρες ο ένας στον άλλο. Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι εγώ θα
συµφωνήσω µαζί σας. Θέλω όµως να περιγράψω τι εννοώ «πέτρες». Πέτρες δεν είναι οι διαφωνίες µας, ακόµα και αν είναι κάθετες, ακόµα κι αν είναι αγεφύρωτες. Αυτές οι διαφωνίες, δεν
είναι πέτρες. Είναι η ικανοποίηση του θεσµού της δηµοκρατίας
και του κοινοβουλευτισµού, που πρέπει και να τον προστατεύσουµε και να το δυναµώσουµε.
Πέτρες είναι τα µηνύµατα ενοχοποίησης του πολιτικού µας συστήµατος που η δικιά σας κυβέρνηση επέλεξε σαν προπαγανδιστικό µηχανισµό για την ακύρωση των πολιτικών αντιπάλων, για
να γίνει ο δρόµος λίγο πιο ανοιχτός. Πέτρες είναι η επιχείρηση
ενοχοποίηση της κοινωνίας για την κρίση η οποία υπάρχει. Σας
παραπέµπω στις δηλώσεις του ακόµα Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σας, του κ. Πάγκαλου. Πέτρες είναι οι κατηγόριες σε µία
κοινωνία και σε ένα πολιτικό προσωπικό, στην προσπάθειά σας
εσείς να φαίνεστε αλώβητοι και απενοχοποιηµένοι.
Σας διαβεβαιώνω ότι πυροβολείτε τα πόδια σας, γιατί ο λογαριασµός θα γυρίσει σε εσάς, ο λογαριασµός ήδη βρίσκεται πολύπολύ κοντά µας, σε ό,τι αφορά την κοινωνία. Η επίκληση της
συναίνεσης µπορεί να είναι τώρα πολύ δυνατή, γιατί αντιλαµβάνεστε την αδυναµία στην οποία βρίσκεστε όχι µόνο να πείσετε
το πολιτικό προσωπικό των άλλων κοµµάτων, αλλά και το δικό
σας πολιτικό προσωπικό της κοινοβουλευτικής σας οµάδας. Η
επίκληση της συναίνεσης είναι ισχυρή λόγω αδυναµίας, όµως η
συναίνεση και η συνεννόηση ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει
πέρυσι, όταν δεσµεύσατε τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια σε ένα
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δρόµο, από τον οποίο για να βγούµε πρέπει πλέον να ιδρώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σας καλώ, λοιπόν, να ρίξετε τους τόνους της κυβερνητικής
αλαζονείας για τη µη αλήθεια και για το µονόδροµο ο οποίος θα
σώσει τη χώρα, να αντιληφθείτε ότι όταν το πολιτικό σύστηµα
αντιπαρατίθεται µαζί σας, το κάνει µε την ίδια αγωνία για την κοινωνία. Και όταν η κοινωνία αρχίζει και µας περικυκλώνει, τότε σηµαίνει ότι βρίσκεται στην απελπισία. Και η απελπισία της
κοινωνίας αν δεν γίνει δρόµος και µονοπάτι να τον περπατήσετε,
τότε να ξέρετε ότι θα είναι κόλαφος, πρώτα απ’ όλα για την Κυβέρνηση και δεύτερον, για την ίδια την κοινωνική συνοχή.
Εµένα µε ενδιαφέρει να πετύχει η Κυβέρνηση σε αυτό το οποίο
κάνει στην κρίση, γιατί η επιτυχία της αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η κοινωνική συνοχή, όµως, δεν µπορεί να προστατευτεί
από το διάλογο σ’ αυτήν την Αίθουσα. Η κοινωνική συνοχή προφυλάσσεται µόνο από τη δικιά σας κυβερνητική επιλογή και την
οποία πρέπει πλέον τώρα να την προστατεύσετε και να την προσέξετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Ακολουθεί ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο
Βουλευτής Β’ Αθήνας κ. Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ενδεχοµένως να χρειαστώ την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγµα να
πυροβολείς τα πόδια σου. Είναι ακόµα περισσότερο επικίνδυνο
να πυροβολείς το κεφάλι σου και είναι ελαφρά όχι ενδιαφέρον
να πυροβολείς µε άσφαιρα πυρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως η κουβέντα µας γίνεται
στο πλαίσιο µιας κλιµακούµενης και οξυνόµενης κρίσης, στην
οποία η επιλογή της απάντησης δεν έχει να κάνει καθόλου, κατά
τη γνώµη µου, µε την τύχη του κυβερνώντος κόµµατος. Ήδη το
να αναφέρεται από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας ότι το περιβάλλον της συζήτησης είναι το κλασσικό
διπολικό σχήµα Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώµη µου σηµαίνει ότι το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν έχει συλλάβει τη φύση της συγκυρίας.
Το αν θα πετύχει ή όχι το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σε αυτή τη
φάση, αφορά σε ένα ουσιώδη βαθµό την τύχη του πολιτικού συστήµατος, γιατί αφορά την τύχη της χώρας. Αν αποτύχει το
ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό σύστηµα ως έχει, θα συµπαρασυρθεί, θα τελειώσει. Θα είναι αυτό ευνοϊκή εξέλιξη Θα ήµουν πάρα πολύ θετικός για να είναι η κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος
αναγκαία, αν ένιωθε κάποιος ότι πίσω από αυτό διαµορφώνονται
οι όροι για µια νέα πορεία. Το αντίθετο όµως: ό,τι συµβαίνει και
ό,τι αφρόνως χειροκροτείται είναι η πρόγευση µιας άλλου τύπου
στροφής.
Γιατί θα ήθελα να θυµίσω ότι ακριβώς η ίδια επιχειρηµατολογία, ακριβώς ο ίδιος τρόπος συµπεριφορών αναπτυσσόταν πριν
είκοσι χρόνια στην Ιταλία, σε µία πολύ διαφορετική κρίση που θα
έλεγε κανείς, ότι σε σχέση µε αυτό που ζούµε στην Ελλάδα, ήταν
ένα κρυολόγηµα. Η απάντηση δεν ήταν ένα µεγάλο προοδευτικό,
ανατρεπτικό κίνηµα που έθεσε την Ιταλία σε έναν νέο δρόµο. Η
απάντηση ήταν η Τσιτσιολίνα και ο Μπερλουσκόνι.
Τίποτα απ’ ό,τι ακούγεται και απ’ ό,τι προτείνεται δεν διαµορφώνει τον ορίζοντα ενός καινούργιου και θα έλεγα προσθέτως
ότι είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι φθάνουµε σε
ορισµένα όρια.
Πριν από δύο ηµέρες στην Κέρκυρα ήταν εξήντα Ευρωβουλευτές και Βουλευτές του Συµβουλίου της Ευρώπης -ξένοι καλεσµένοι στον τόπο, ξένοι Βουλευτές καλεσµένοι µας- και
θεωρήθηκε σκόπιµο ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική να φυγαδευθούν πετροβολούµενοι. Αυτό όχι απλώς
δεν µας ταιριάζει και δεν γίνεται κατανοητό σε οποιαδήποτε
ένταξη πολιτικής συµπεριφοράς, αλλά µας τραυµατίζει. Αυτό
βλάπτει την χώρα.
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Χθες οργανώθηκε από το ΠΑΣΟΚ µια κοµµατική συγκέντρωση,
ανακοινωµένη δηµόσια, στην οποία θα µίλαγε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, ο Βουλευτής Γιώργος Πεταλωτής. Έγινε αντισυγκέντρωση πολύ συγκεκριµένη, πολύ ονοµατισµένη, µε στελέχη
κατονοµασµένα, πολιτικής δύναµης στο τοπικό επίπεδο. Θεωρούµε άραγε ότι είναι η στιγµή να ξαναγυρίσουµε σε κάτι που
είχε σταµατήσει το 1967 και δεν επαναλήφθηκε ποτέ; Να µπούµε
στη λογική της νοµιµοποίησης των αντισυγκεντρώσεων των
«αντιφρονούντων»; Και χθες υπήρξε βία. Υπήρξαν πάλι πέτρες,
υπήρξαν τραυµατισµοί. Πού οδηγεί αυτό; Τι µέλλον έχει το πολιτικό σύστηµα; Τι είδους συνθήκη είναι όταν ένας Υπουργός επισκέπτεται το χώρο ευθύνης του και οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι
δεν του επιτρέπεται να επισκεφθεί το χώρο ευθύνης του, διότι
κρίνουν ότι διαφωνούν µε την πολιτική του τόσο, που δεν έχει
νόηµα να ασκήσει το χρέος του, που είναι το να επισκεφθεί το
χώρο ευθύνης του; Τι στοιχεία εισάγουµε στον τόπο χειροκροτώντας, ευνοώντας, νοµιµοποιώντας αυτήν τη λογική στη δηµόσια ζωή µας; Εισάγουµε τη λογική ενός τέλους που δεν οδηγεί
σε µία αρχή, ενός τέλους που θα οδηγήσει σε µια νέα αρχή πολύ
χειρότερη απ’ αυτήν που ευαγγελίζονται όσοι χειροκροτούν,
όσοι συγκαλύπτουν, όσοι κατηγορηµατικά δεν συγκρούονται µ’
αυτές τις λογικές.
Εγώ τουλάχιστον, προσωπικά, θεωρώ στοιχείο όχι µόνο της
περηφάνιας του πολιτικού συστήµατος, όχι µόνο περηφάνιας της
παράταξής µου, όχι µόνο ατοµικής περηφάνιας, το ότι απέναντι
στο λαό, τα κόµµατα και οι πολιτικοί πρέπει να στέκουν µε την
αλήθεια των θέσεών τους, χωρίς έκπτωση και χωρίς κόστος, είτε
από φόβο είτε από διάθεση κολακείας. Δεν πρέπει ούτε να φοβούνται για τις επιπτώσεις ούτε να µην µιλάνε στο λαό µε την
αλήθεια, επιδιώκοντας ένα πρόσκαιρο χειροκρότηµα. Στο λαό
πρέπει να είµαστε πεντακάθαροι, αφιερώνοντας τη ζωή µας στο
να είµαστε χρήσιµοι για τα συµφέροντά του, κι όχι ευχάριστοι,
για την καθηµερινή είσπραξη κάποιας επιβράβευσης, που θα γυρίσει αργότερα σε τιµωρία.
Θεωρούµε ότι είναι ώρα να συνειδητοποιήσουµε όλοι τον
τρόπο και τις επιλογές της πολιτικής διαπάλης και να δώσουµε
πολύ καθαρές απαντήσεις σε θέµατα που πυκνώνουν, σε ζητήµατα που υψώνονται καθηµερινά και τα οποία θα είναι αποφασιστικότερα απ’ ό,τι φανταζόµαστε σ’ όλα τα πεδία: στην
οικονοµία, στην κοινωνία, στην πολιτική. Εµείς τουλάχιστον το
κάνουµε ρητά και κατηγορηµατικά. Καταδικάζουµε όλες αυτές
τις συµπεριφορές -το έχουµε ξανασυζητήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα- που την πρακτική εφαρµογή τους την είδαµε στην Ευρώπη µεθοδευµένα. Ήταν η λογική των opposti extremismi, των
αντιτιθέµενων εξτρεµισµών στην Ιταλία, που αποδείχθηκε ότι
ήταν ένα απολύτως σχεδιασµένο παιχνίδι.
Μια µόνο κουβέντα θα πω, κύριε Πρόεδρε, για το σκέλος που
µε επάρκεια και αναλυτικότατα η Υφυπουργός Παιδείας έθεσε
στο ζήτηµα της σηµερινής επερώτησης του µείζονος κόµµατος
της Αντιπολίτευσης.
Ο κ. Μαρκόπουλος ζήτησε να του απαντήσουµε µε στοιχεία
κόστους. Μα εάν, κύριε Μαρκόπουλε, σας απαντούσε µε στοιχεία κόστους, σηµαίνει ότι δεν κάνουµε συζήτηση εκπαιδευτική,
αλλά ότι κάνουµε συζήτηση λογιστών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα ακριβώς αυτό.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Τότε απαντώ σαν να ρωτήσατε αυτό.
Το θέµα είναι πολύ καθαρό. Για να έχει ένα σηµερινό σχολείο,
είτε είναι ολοήµερο νηπιαγωγείο είτε είναι ολοήµερο δηµοτικό
είτε είναι γυµνάσιο ή λύκειο, την επάρκεια των προϋποθέσεων
για να δρα ως σύγχρονη εκπαιδευτική µονάδα χρειάζεται ένα
ορισµένο σύστηµα προϋποθέσεων, ναι ή όχι;
Πρόκειται για ένα ορισµένο σύστηµα προϋποθέσεων όπου τα
προηγµένα εκπαιδευτικά συστήµατα –αναφέροµαι πολύ συγκεκριµένα και πρακτικά στη Φινλανδία, στη Δανία και στην Ολλανδία που έχω προσωπική εικόνα- έχουν ακριβώς αυτήν την
αντιστοιχία που επιχειρεί να εφαρµόσει το Υπουργείο Παιδείας.
Δεν θεωρούν βιώσιµη εκπαιδευτική µονάδα ό,τι δεν διαµορφώνει
πριν απ’ όλα το κοινωνικό δυναµικό του σχολείου. Γιατί το σχολείο είναι µια κοινωνία. Αν δεν έχει το δυναµισµό της κοινωνίας,
δεν επιτρέπεται να δηµιουργηθεί η προϋπόθεση, η πιο βασική
και θεµελιώδης, που είναι η ορθή κοινωνικοποίηση του παιδιού,
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το να γίνεται το παιδί πολίτης, να διαµορφώνεται µέσα στη σχολική κοινότητα. Και γι’ αυτό η σχολική µονάδα είναι σχολική κοινότητα. Είναι εκεί που διαµορφώνεται πριν απ’ όλα ο άνθρωπος
ως κοινωνικό όν, ο πολίτης δηλαδή, και ταυτόχρονα αποκτά τις
γνωστικές αρετές, τα γνωστικά εφόδια να µαθαίνει πώς θα µαθαίνει, ώστε να µπορεί µετά, πριν απ’ όλα, να είναι µια αυτόνοµη
ολοκληρωµένη µονάδα µέσα στη συλλογικότητα της κοινής
ζωής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι ένα µεγάλο ποσοστό των συνενώσεων προβλέπονταν ούτως ή άλλως και επιδιώκονταν να γίνουν και προσέκρουαν σε συγκεκριµένα, άλλου είδους κριτήρια,
ούτε οικονοµικά ούτε τοπικιστικά.
Επαναλαµβάνω, ότι εγώ χαίροµαι –το λέω ρητά, γιατί το επιχείρησα ως Υπουργός και δεν το πέτυχα- που γίνεται η συνένωση
του Δηµοτικού Σχολείου Μακρινίτσας µε το Δηµοτικό Σχολείο
Πορταριάς. Διότι είχα την εξής προσωπική εικόνα. Με αυτό θα
κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Πήγα εκεί το 2000. Το Δηµοτικό Σχολείο Πορταριάς ήταν ένα από
τα είκοσι οκτώ πρότυπα πιλοτικά σχολεία. Σας βεβαιώνω ότι δεν
νοµίζω πως το καλύτερο ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα είχε
εκείνη τη στιγµή τα εφόδια που είχε το σχολείο αυτό σε υψηλού
επιπέδου εκπαιδευτικούς, σε κοµπιούτερ, σε όλες τις αρωγές
που κάνουν ένα σχολείο πολυδύναµο στο να αναπτυχθούν όλες
οι δεξιότητες των παιδιών.
Σ’ αυτό το σχολείο της Πορταριάς δεν πήγαιναν τα παιδιά της
Μακρινίτσας ούτε γιατί υπάρχουν οι δυσκολίες στην πρόσβαση,
που περιέγραψαν οι οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας ούτε για
κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνο για το ότι θεωρούσαν ότι µειώνεται η αξία της Μακρινίτσας αν τα παιδιά τους µεταφερθούν
στην Πορταριά.
Όλοι νιώθουµε ότι το κριτήριο είναι το ότι τα παιδιά της Μακρινίτσας και της Πορταριάς πρέπει να βγουν από το σχολείο
όσο καλύτερα εξοπλισµένα και προετοιµασµένα γίνεται, για την
κοινή ζωή. Κανείς δεν µειώνεται, γιατί όλοι κερδίζουν.
Εποµένως, αν µιλάµε εκπαιδευτικά, εκεί πρέπει να κρίνουµε
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για το αν έκανε σωστά τη
δουλειά της µε εκπαιδευτικά κριτήρια. Και εκεί κριτική πρέπει να
γίνεται και θα κριθεί το Υπουργείο αν ξέρει να ακούει.
Αλλά θα µου επιτρέψετε να σας πω, η κριτική δεν ασκήθηκε
σε αυτό, ασκήθηκε σε άλλα πεδία, άρα δεν βοηθάει τη συζήτηση
αν το κοινό ζητούµενο είναι η βελτίωση της παρεχόµενης παιδείας και εκπαίδευσης όσο είναι δυνατό για τα παιδιά µας, για
τα παιδιά του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Παπακωνσταντίνου, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας εντοπίζει και συγκεντρώνει την κριτική της σε οργανωτικές, λειτουργικές, διαρθρωτικές
ασυµµετρίες και ρυθµίσεις της κυβερνητικής πολιτικής στα ζητήµατα των σχολείων. Σιωπά εκκωφαντικά για το περιεχόµενο
και τους στόχους του διαβόητου και βεβαίως ψευδώνυµου νέου
σχολείου και νέου σχολικού χάρτη. Όχι τυχαία, αλλά ακριβώς γι’
αυτόν το λόγο η επερώτηση εκφυλίζεται σε εκκλήσεις διαλόγου
και υπευθυνότητας, σε ρηχούς και επιδερµικούς, µονόπλευρους
χαρακτηρισµούς, όπως πρόχειρο σχέδιο, κοντόφθαλµη, βραχυχρόνια, λογιστική πρακτική, αποσπασµατικός σχεδιασµός, ακόµη
ότι είναι µέτρα χωρίς διάλογο και χωρίς προσχήµατα, ετσιθελισµός, πειραµατισµοί, ερασιτεχνισµοί, φθηνό σχολείο, ότι οι µαθητές δεν µπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους,
ατεκµηρίωτη και άστοχη απόφαση για κατάργηση, υποβάθµιση
και συγχώνευση των σχολικών µονάδων. Εκκωφαντικά απουσιάζει από το όλο κείµενο -και είναι ιδιαίτερο εύγλωττο αυτό- η λέξη
και η έννοια της µόρφωσης και των µορφωτικών αναγκών.
Το ΚΚΕ λέει τεκµηριωµένα και ρεαλιστικά «όχι στη νέα εκπαιδευτική δοµή συνολικά και κατά περιοχή και κατά περιφέρεια».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διεκδικούµε και απαιτούµε. Προτείνουµε στο κίνηµα του λαού να
αγωνιστεί σήµερα και όχι αύριο για ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν, δωδεκάχρονο σχολείο, µε στόχο την παροχή της βασικής µόρφωσης για όλα τα παιδιά. Κανένας έφηβος ή νέος έξω από το
σχολείο πριν από τα δεκαοκτώ του χρόνια. Καµµία επαγγελµατική επιλογή στα άγουρα χρόνια της εφηβείας. Αντίθετα θεµελίωση, σαν περιεχόµενο του σχολείου, γενικών ικανοτήτων για
πολυµερή ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Σε αυτήν τη βάση διεκδικούµε την κατάργηση του αναχρονιστικού διαχωρισµού σε δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο και τεχνικοεπαγγελµατικά εκπαιδευτήρια. Κατάργηση, δηλαδή, του ανισότιµου σχολικού δικτύου και της µεταφυσικής, αντιµορφωτικής
αντιπαράθεσης της γενικής προς την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση.
Εµείς υποστηρίζουµε τη βασική µόρφωση σαν ένα σύγχρονο,
θεµελιώδες κοινωνικό δικαίωµα της νεολαίας. Και εννοούµε βασική µόρφωση τη διαµόρφωση συνεκτικής κοσµοεικόνας, κοσµοαντίληψης, στη βάση της επιστηµονικής θεµελίωσης για το
φυσικό, τον κοινωνικό, τον ιστορικό κόσµο, για όλα τα παιδιά.
Όχι, λοιπόν, αναλώσιµες και κατακερµατισµένες δεξιότητες. Όχι
στη µορφωτική λαιµητόµο τής διά βίου µάθησης και το θρυµµατισµό της µορφωτικής διαδικασίας.
Ακριβώς γι’ αυτό υποστηρίζουµε την κατάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πέριξ και εντός του σχολείου, πλήρη
επαρκή χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. Λέµε,
όχι στη βαθµιαία αυτονόµηση του σχολείου από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το σχολείο της γειτονιάς και του χωριού δεν είναι
οπισθοδρόµηση, το αντίθετο. Απαιτούµε είκοσι µαθητές οροφή
ανά σχολικό τµήµα, ακριβώς γιατί τα τελευταία τριάντα χρόνια
διπλασιάστηκαν οι ανθρώπινες γνώσεις.
Όµως, τα µοτίβα της κυβερνητικής πολιτικής και των στοχεύσεών της, το σχολείο της αγοράς, της ζεύξης µε τις ανάγκες της
καπιταλιστικής αγοράς και των επενδυτών δεν είναι µόνο το σχολείο των χορηγών, αλλά είναι και το σχολείο της αµορφωσιάς και
της αµάθειας για το λαό και τη νεολαία.
Τα τετρακοσάρια σχολικά συγκροτήµατα, είναι σχολικά συγκροτήµατα που διαµορφώνουν τους όρους για οικονοµίες κλίµακας -για να µιλήσουµε µε την αργκό, που έχουν οι φιλοεπιχειρηµατικές δυνάµεις- και διαµορφώνουν ελκυστικά δολώµατα,
να το πω έτσι, για τη ζεύξη µε τους περιφερόµενους επενδυτές
και σε κάθε περιφερειακό επίπεδο.
Τα πολυδύναµα σχολεία είναι τα εργαστήρια της διαφοροποίησης και της ανισότιµης προσφοράς αναλυτικού προγράµµατος,
µε θρυµµατισµό του ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος. Τα πολυδύναµα σχολεία είναι τα εργαστήρια των αξιών της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας, της ανταποδοτικής
επιβάρυνσης των γονιών, είναι τα σχολεία που θεµελιώνουν την
ανισοτιµία, είναι σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων µε την αναπαραγωγή σκοταδιστικών λογοτύπων για «κούτσουρα» και «έξυπνα» παιδιά.
Συνολικά ο νέος σχολικός χάρτης είναι άδικος, αντιµορφωτικός, ταξικά ρατσιστικός για τις λαϊκές και φτωχές οικογένειες.
Τα σχολεία και το σχολείο της κυβερνητικής πολιτικής είναι στο
ρυθµό των αξιώσεων και υπαγορεύσεων του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, για ένα σχολείο που να προσφέρει γραφή, ανάγνωση και αριθµητική και τα υπόλοιπα να αναζητούνται στα
προσφερόµενα εµπορεύµατα της αγοράς. Θέλουν τους µαθητές
να προπονούνται για την είσοδό τους στη µεταγυµνασιακή, µεταλυκειακή εκπαιδευτική αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς επισηµαίνουµε ότι η µορφωτική ανύψωση και αναγέννηση του λαού και του πληθυσµού της χώρας µας δεν ταιριάζει
µε τις απαιτήσεις των κριτηρίων της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Οι οραµατισµοί ακόµα του Κοσµά του Αιτωλού, του Αδαµάντιου
Κοραή, του Ρήγα Φεραίου, που γονιµοποιήθηκαν στη σκέψη και
τη δράση του Δηµήτρη Γληνού, δεν ταιριάζουν µε τις ανάγκες
και τα συµφέροντα των µεγαλοµετόχων των επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτό και η ελληνική µορφωτική ανύψωση είναι έργο που
θα πραγµατώσει το ίδιο το κίνηµα του λαού και αυτό έχει και το
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το θέµα το οποίο συζητούµε
σήµερα αλλά και εν γένει ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε τα θέµατα της παιδείας θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι άλλη µία
απόδειξη της πλήρους ανικανότητας του πολιτικού µας συστήµατος να αντιµετωπίσει την κρισιµότητα των καιρών.
Χθες ζήσαµε άλλη µία συγκλονιστική εικόνα, που για εµένα
έχει το εξής εξαιρετικό ενδιαφέρον: Δεν θα σταθώ αυτήν τη
φορά στην έναρξη, δηλαδή στους τριάντα αυτούς γνωστούς
στην τοπική κοινωνία εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησαν
τα επεισόδια κατά του κ. Πεταλωτή. Πήγαν, λοιπόν, κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, ένας από τη Γλυφάδα, άλλος από το Ελληνικό
κ.λπ. -είναι γνωστοί, δεν υπάρχει λόγος καν να διαφωνούµε, είναι
τόσο γνωστά πρόσωπα, που για όποιον ασχολείται, δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουµε- και ξεκίνησαν τη φασαρία.
Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι µόλις έγινε η
σύνδεση µε τα τηλεοπτικά δελτία -τα οποία δικαίως έκαναν τη
σύνδεση για να δείξουν ότι υπήρξε κάποιο επεισόδιο- σε χρόνο
dt -όπως λέµε στη Φυσική- µαζεύτηκαν χίλιοι πολίτες. Και σίγουρα αυτοί οι χίλιοι πολίτες δεν ήταν όλοι µέλη του ΣΥΡΙΖΑ,
µπορεί να ήταν και µέλη του ΠΑΣΟΚ ακόµα.
Άρα, λοιπόν, στη χώρα µας πού βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε σε
ένα σηµείο µηδέν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έξω δεν λένε
φταίει το ΠΑΣΟΚ, φταίει η Νέα Δηµοκρατία, φταίει ο ΛΑΟΣ,
φταίει ο Ευθυµίου, φταίει ο Γεωργιάδης, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έξω
λένε φταίνε οι τριακόσιοι, οι τριακόσιοι κλέφτες, οι τριακόσιοι
προδότες, οι τριακόσιοι κακούργοι. Τριακόσιοι θα πει το Κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισµός. Αυτό είναι οι τριακόσιοι, δεν έχει
διάκριση, είναι συνολικό.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να αναλογιστούµε στα σοβαρά -και η
σηµερινή επερώτηση είναι πολύ χρήσιµη γι’ αυτό- και να δούµε
µήπως έχουν δίκιο; Μήπως το πολιτικό µας σύστηµα πνέει τα λοίσθια και αυτό που έχουµε γνωρίσει ως κοινοβουλευτική δηµοκρατία της Μεταπολιτεύσεως έχει τελειώσει και δεν το έχουµε
πάρει είδηση και είµαστε η δηµοκρατία του Κερένσκι εδώ και το
κοινοβούλιο του Κερένσκι και αντί να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων, συνεχίζουµε να µπαίνουµε σε απίστευτες κοκοροµαχίες;
Μπαίνω λίγο στο προκείµενο, για να το συνδέσω µε την επίκαιρη επερώτηση. Προχωράει η Κυβέρνηση σε µία πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τη συγχώνευση των σχολείων.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ και αξιότιµε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, να µην µπορώ να καταλάβω αυτήν
την αδυναµία µνήµης την οποία έχετε, ότι δεν είχε καµµία απολύτως δηµοσιονοµική στόχευση και δεν έχει να κάνει µε τις εν
γένει εξελίξεις τις οικονοµικές της χώρας.
Κατά τη γνώµη µου είναι µία λανθασµένη γραµµή αµύνης,
πρώτα από όλα γιατί είναι προφανώς ψεύτικη, προδήλως ψεύτικη. Προφανώς µία Κυβέρνηση, η οποία κυβερνάει υπό αυτές
τις συνθήκες, είναι υποχρεωµένη σε όλα τα επίπεδα πολιτικής
της να σκέφτεται και το δηµοσιονοµικό όφελος και τους δηµοσιονοµικούς της στόχους. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Είναι,
θα έλεγα, απολύτως επιβεβληµένο. Εάν δεν το κάνατε, θα ήσασταν υπόλογοι.
Έπρεπε, λοιπόν, να βγείτε µε θάρρος και να πείτε την αλήθεια,
ότι, ναι, ένας από τους στόχους ήταν και ο δηµοσιονοµικός, αλλά
εκτός από τους δηµοσιονοµικούς στόχους µπορούµε να πούµε
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις υπήρξαν και εκπαιδευτικά οφέλη
και ότι οι σπατάλες του παρελθόντος τώρα διορθώνονται. Θέλετε, όµως, να πείσετε µία ολόκληρη κοινωνία ότι ο λόγος που
δεν το κατάφερε ο κ. Ευθυµίου όταν ήταν Υπουργός Παιδείας.
Γιατί δεν το κατάφερε ο κ. Ευθυµίου; Διότι τότε δεν υπήρχαν
αυτοί οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Και τότε οι πιέσεις των τοπικών ρουσφετιών ήταν ισχυρότερες
των πιέσεων για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Ενώ
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τώρα, που η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων δηµιουργεί
υψηλότερη πίεση από τις τοπικές κοινωνίες, ο στόχος επετεύχθη.
Γι’ αυτό επετεύχθη ο στόχος τώρα, κύριε Ευθυµίου, και δεν µπορέσατε εσείς, όχι ότι εσείς ήσασταν ανίκανος.
Άρα, πρώτον, έχει έρθει η ώρα να πούµε στον κόσµο την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέλω να σας πω ότι ως µια γενική θέση
αρχής, βεβαίως, οι συγχωνεύσεις πρέπει να γίνονται, δέχοµαι
όλα όσα άκουσα προηγουµένως από πλευράς παιδαγωγικής ότι
πρέπει οι εκπαιδευτικές µονάδες να έχουν το ανάλογο µέγεθος,
για να είναι µια µικρή κοινωνία που να συµβάλει στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων, όµως υπάρχει και ένας σοβαρός αντίλογος, ο οποίος δεν είναι ψεύτικος –και αυτός είναι αληθινός- ότι
υπάρχουν περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, οι οποίες πλήττονται απ’ αυτές τις συγχωνεύσεις.
Υπάρχουν περιοχές, όπου αν περιµένουµε, παραδείγµατος
χάριν, από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και την απόδοση της αρµοδιότητας της µεταφοράς των µαθητών στην τοπική αυτοδιοίκηση,
πάρα πολλοί µαθητές δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο τους ή θα
πηγαίνουν µε έξοδα των γονέων τους.
Πρέπει δε να σας πω ως περιφερειακός σύµβουλος Αττικής
ότι µια από τις µεγαλύτερες συζητήσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι τόσο οι περιφέρειες όσο και οι δήµοι δεν
έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά για να κάνουν τα αναγκαία, όχι
αυτά τα οποία τους αναθέσατε µε αυτήν τη διοικητική µεταρρύθµιση που ονοµάσατε «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, ένα-δύο λεπτά
το πολύ.
Άρα είναι σίγουρο ότι στον τοµέα της µεταφοράς εντοπίζεται
ένα υπαρκτό ζήτηµα, στο οποίο δεν απαντάτε εδώ αλλά το προσπερνάτε µε µια γενική αρχή ότι η Φινλανδία έχει αποφασίσει
πως αυτός ο τρόπος είναι ο καταλληλότερος για τα σχολεία. Ουδεµία αντίρρηση. Μαζί σας!
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και η Ολλανδία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η Ολλανδία. Μαζί σας!
Αυτό, όµως, τι νόηµα έχει να το πείτε σε κάποιον που δεν θα µπορεί να πάει σχολείο ή που θα πρέπει ο γονέας να τον πηγαίνει µε
το αυτοκίνητό του ή που θα πρέπει να πληρώνει ταξί, γιατί ο οικείος δήµος δεν θα µπορέσει να εκτελέσει την αρµοδιότητα που
του έχετε δώσει; Εκεί τι θα του απαντήσετε; «Μα, η Φινλανδία
µάς λέει ότι πρέπει να έχουµε µεγάλες εκπαιδευτικές µονάδες;»
Είναι αδύναµο το επιχείρηµα.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Πλήρεις. Το «µεγάλες» µην το βάζετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πλήρεις.
Οφείλω να πω επίσης και προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
το εξής: Πιστεύω, λοιπόν, ότι δεν λέτε την αλήθεια, γι’ αυτόν το
λόγο δεν είστε και πειστικοί σε αυτό το επιχείρηµα και δεν έχουν
πειστεί οι τοπικές κοινωνίες. Εγώ είµαι βέβαιος ότι αν τους λέγατε «παιδιά, έχετε χίλια δίκια, αλλά εδώ δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς», θα ήσασταν πολύ πειστικότεροι.
Επίσης, ως προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Ταλιαδούρο, ήσασταν πολλά χρόνια Υφυπουργός.
Θα ήθελα, έτσι, µε το χέρι στην καρδιά, να µου πείτε: Δεν ανοίξατε ούτε ένα σχολείο –όχι εσείς προσωπικά, εννοώ η κυβέρνησή
σας- ή δεν διατήρησαν τότε ούτε ένα σχολείο για λόγους εκλογικού οφέλους; Δηλαδή έχουµε φθάσει εις το σηµείο µηδέν, ένα
βήµα πριν από τον γκρεµό και το πολιτικό µας σύστηµα δεν είναι
σε θέση να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη; Ε, πότε θα
κοιτάξουµε τον εαυτό µας στον καθρέφτη; Αφού πέσει η χώρα;
Γιατί η χώρα πάει για να πέσει, µην έχετε αµφιβολία.
Εµείς µε τον κ. Ευθυµίου, που είµαστε ιστορικοί, είµαι βέβαιος
ότι συµµεριζόµαστε πολλές κοινές εκτιµήσεις, χωρίς να έχουµε
καν µιλήσει γι’ αυτά, τα οποία συµβαίνουν. Και ένας που στοιχειωδώς έχει διαβάσει ιστορία, µπορεί να διακρίνει πολύ καλά τα
σηµάδια τού τι συµβαίνει γύρω-γύρω στη χώρα, εκτός αν νοµίζουµε ότι νοµοθετούµε και µιλάµε στο κενό.
Δεν νοµοθετούµε ούτε µιλάµε στο κενό. Κάθε βράδυ είναι χιλιάδες κόσµου απ’ έξω. Και µην έχετε αµφιβολία. Αν συνεχίσει
το πολιτικό µας σύστηµα να έχει αυτήν την εικόνα, δηλαδή ανθρώπων που δεν µπορούν –όχι στο «παρά πέντε»!- στο «και
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πέντε» να πουν στο λαό την πραγµατικότητα, να βρουν τον τρόπο
να συνεννοηθούν µεταξύ τους, να τιµωρήσουν ενδεχοµένως αυτούς που φταίνε, αν δεν έχουµε ούτε τώρα αυτήν τη στοιχειώδη
δυνατότητα, θα έλθει η µέρα –και εγώ σας το λέω ως ιστορικόςπου θα µπουκάρει το πλήθος µέσα.
Το πλήθος, να ξέρετε, έχει µπουκάρει πολλές φορές στην
ιστορία σε Κοινοβούλια που είχαν τη δική µας εικόνα, του τραγέλαφου, όπου στο χείλος του γκρεµού δεν µπορούµε να πούµε
µεταξύ µας αλήθειες.
Θα σηκωθεί, φερ’ ειπείν, ο κ. Τσίπρας σε λίγο και θα υποστηρίξει ότι δεν ήταν µέλη του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που πέταγαν τις πέτρες,
όταν ξέρουµε τα ονοµατεπώνυµά τους, λες, δηλαδή, και χρειάζεται να κάνουµε µεταξύ µας δίκη προθέσεων! Εκεί έχουµε φθάσει, να µην µπορούµε µεταξύ µας να πούµε ότι η γη είναι
στρογγυλή! Είµαστε ικανοί να έρθει µια κυβέρνηση και να µας
πει ότι η γη είναι στρογγυλή και να συζητούν τα κόµµατα γιατί
δεν είναι «και όχι είναι επίπεδη και όχι είναι γωνιακή»!
Είναι πολύ αποκαρδιωτική αυτή η εικόνα και εµείς ως Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός όλο αυτό διάστηµα –παρ’ όλο που όταν
µπήκαµε στη Βουλή µάς κατηγορούσαν ως το πλέον αντικοινοβουλευτικό κόµµα, ως το κόµµα που ήθελε να καταστρέψει τη
δηµοκρατία και διάφορες τέτοιες ανοησίες- έχουµε κάνει ό,τι
µπορούσαµε για να δώσουµε στην πατρίδα την ευκαιρία να µη
ζήσει την καταστροφή.
Όµως, πολύ φοβούµαι ότι το πολιτικό µας σύστηµα δεν είναι
σε θέση να αρπάξει αυτήν την ευκαιρία και η σηµερινή συζήτηση,
δυστυχώς, είναι άλλη µια απόδειξη γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ.
Θοδωρής Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµα, όταν λίγο πριν άκουσα τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, το συνάδελφο κ. Ευθυµίου, να εγκολπώνεται τα προπαγανδιστικά επιχειρήµατα του
κυβερνητικού και κοµµατικού µηχανισµού του ΠΑΣΟΚ –όπου
αρχή αδίκων έκανε εδώ και κάποιους µήνες ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης κ. Πάγκαλος- και να µιλά για τις περίφηµες αντισυγκεντρώσεις και µάλιστα να αναφέρεται και να τις αντιπαραβάλει
και να τις παρουσιάσει και ως κατ’ αναλογία επανάληψη ιστορικών φαινοµένων µε τις περίφηµες προδικτατορικές αντισυγκεντρώσεις εναντίον της Αριστεράς, εναντίον των αγώνων του
φοιτητικού και του κοινωνικού κινήµατος εκείνης της περιόδου.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι
αυτή η τραυµατική εµπειρία αυτού του τόπου συνδέεται µε τη
δράση του κράτους και των κρατικών και παρακρατικών µηχανισµών. Το ίδιο συνέβη και µε την Ιταλία, παράδειγµα το οποίο επικαλέστηκε ο κ. Ευθυµίου και το οποίο ακριβώς ως στόχο είχε την
Αριστερά και εκείνες τις κοινωνικές δυνάµεις που µέσα σε συνθήκες αδυναµίας του πολιτικού συστήµατος –ενός σαθρού πολιτικού συστήµατος- να αναπαραχθεί και να ικανοποιήσει
κοινωνικές λαϊκές ανάγκες, αναζητούσαν –όπως αναζητά και σήµερα η ελληνική κοινωνία- το δρόµο προς τα εµπρός, τη φυγή
προς µια νέα αναγέννηση, προς µια νέα πολιτική κατάκτηση,
ικανή να εκφράσει και να εκπροσωπήσει τις κοινωνικές προσδοκίες.
Απέναντι σε αυτό, ενεργοποιούνται –πράγµατι- συκοφαντίες,
µηχανισµοί και επιχειρήµατα, τα οποία στρέφονται και εναντίον
των κινηµάτων και εναντίον της Αριστεράς. Αυτά τα «περί ονοµατισµένης και κατονοµασµένης αντισυγκέντρωσης», αλλού. Ο
Πρωθυπουργός προ πολύ µικρού διαστήµατος είχε πει «αν δεν
ανταποκριθούµε, θα µας πάρουν µε τις πέτρες», αλλά φαίνεται
ότι δεν το εννοούσε. Όµως, όλη η κοινωνία –και εσείς και η Κυβέρνηση- αναγνωρίζει κατά τα άλλα, σε όλες τις εκδηλώσεις της
ότι στην κοινωνία υπάρχει οργή, ότι στην κοινωνία υπάρχει αγανάκτηση.
Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν, να εµπνεύσετε –αν εννοείτε ότι πράγµατι µπορείτε να αφουγκραστείτε αυτήν την αγανά-
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κτηση και αυτή την οργή- προοπτικές, πολιτικές και κοινωνικές,
που να ικανοποιούν τις κοινωνικές προσδοκίες, να τις σέβονται,
να στηρίζονται σε αυτές και να τις εκπροσωπούν.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Αριστεράς εµπιστευόµαστε τους µαζικούς, κοινωνικούς, δηµοκρατικούς
αγώνες και µέσα από αυτήν τη διαδικασία αναζητάµε τη νέα ελπίδα και τη νέα λύση στη µεγάλη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κρίση της χώρας µας. Τα υπόλοιπα είναι τεχνάσµατα, για να
αποφύγει η Κυβέρνηση και το κυβερνών κόµµα τις ευθύνες του.
Κυρία Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµµετείχε στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και δεν έχει προσυπογράψει κανένα οµόφωνο πόρισµα της επιτροπής Μπαµπινιώτη και αυτό διότι ακριβώς έχει
σαφή στάση και κριτική στις επιλογές και της τότε ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και αυτής που ακολούθησε µε τη δική σας
Κυβέρνηση.
Και θέλω να πω κάτι, πριν µπω στο περιεχόµενο της επίκαιρης
επερώτησης της Νέας Δηµοκρατίας. Επιτέλους θα κάνετε κάτι
γι’ αυτόν τον τραγέλαφο των εισαγωγικών εξετάσεων, γι’ αυτό
το αντιεκπαιδευτικό σύστηµα που καταδυναστεύει χιλιάδες νέα
παιδιά και µάλιστα µε αυτό το οξύµωρο, το παράλογο να προηγούνται οι εισαγωγικές και να έπονται οι απολυτήριες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ, την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε χρόνο, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Οι καταργήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι συνενώσεις, που είναι
ένα τµήµα µίας συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής, οδηγούν
ακριβώς στο σχολείο των λίγων, στο σχολείο του αποκλεισµού
των λαϊκών στρωµάτων, στο σχολείο που δεν επιδιώκει τη συνολική ανάπτυξη του µορφωτικού επιπέδου των νέων ανθρώπων,
την προσέγγιση στη γνώση, στα γράµµατα, στον προβληµατισµό, στη σκέψη, αλλά στην ένταξη από τα γεννητούρια τους κιόλας σε ένα βάρβαρο αντιπαραγωγικό οικονοµικό σύστηµα.
Θέλω να πω, ποιος συµφώνησε για όλα αυτά; Εκπαιδευτικές
µεταρρυθµίσεις χωρίς την έµπνευση, τη συναίνεση, τη συµµετοχή της κοινωνίας, των εκπαιδευτικών, των γονιών, των µαθητών
δεν περπάτησαν ποτέ και δεν µπορούν να περπατήσουν.
Ακόµα και η Πορταριά, που έχει το πρότυπο σχολείο και πρέπει να πειστεί η Μακρινίτσα να πάει όπως επικαλέστηκε ο κ. Ευθυµίου, είναι ένα ζήτηµα λειτουργικής σχέσης της πολιτικής µε
την κοινωνία. Δεν είναι ένα ζήτηµα -και ειδικά στα ευαίσθητα θέµατα της παιδείας- επιβολής και πατερναλισµού.
Το ζήτηµα των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων σχολείων
πρέπει να απαντά, εάν θέλουµε να µιλήσουµε ότι υπάρχει και ένα
τέτοιο πεδίο ορθολογισµού και για οικονοµικούς και για παιδευτικούς και για πολλούς άλλους λόγους, σε κρίσιµα ζητήµατα
όπως η ενθάρρυνση συµµετοχής και όχι η αποθάρρυνση -αυτό
είναι ένα ζήτηµα όχι ενός µεµονωµένου κυττάρου µιας σχολικής
µονάδας, αλλά µίας σχέσης του σχολείου µε τη γύρω κοινωνίακαι από την άλλη, στο τεράστιο πρόβληµα της σχολικής διαρροής που πρέπει να αποτραπεί.
Αυτό, λοιπόν, δεν σηµαίνει µόνο σχολείο, σχολική µονάδα, δεν
σηµαίνει µόνο σχολική κοινότητα, σηµαίνει σύνολο κοινωνικής
σχέσης της παιδείας µε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτά δεν απαντώνται σε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις, οι οποίες πράγµατι υπαγορεύονται από τις επιλογές του µνηµονίου. Δεν υπήρχαν πριν
στους σχεδιασµούς. Θα µπορούσαν και θα έπρεπε ενδεχοµένως
να υπάρχουν, µύριοι όσοι εξορθολογισµοί, βελτιώσεις.
Αλλά, δεν πρόκειται περί αυτού. Εάν συνέβαινε αυτό θα είχαµε
µια δηµοκρατική συζήτηση και µάλιστα µεγάλου µήκους χρόνου,
όπως συµβαίνει σε όλες τις δηµοκρατικές χώρες, που τα ζητήµατα των µεταρρυθµίσεων αποτελούν αντικείµενο µακράς και
πολυεπίπεδης διαβούλευσης και όχι µιας διαδικασίας που επικαλέστηκε η κυρία Υπουργός ότι έγινε τον Ιανουάριο και µετά
εκλήθη η τάδε επιτροπή και εν συνεχεία επιβλήθηκε, εκδόθηκε
η απόφαση και ο σχεδιασµός.
Γίνεται fast track για τόσο σηµαντικά ζητήµατα. Διότι, έπρεπε
να εφαρµοστούν οι επιταγές του µνηµονίου.
Αντίθετα, έπρεπε –κι αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ- η επένδυση
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στην παιδεία να είναι µία από τις κεντρικές επιλογές για την απάντηση στην κρίση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη, πολύ πρόσφατα, ακόµα και στο επίπεδο της ξένης γλώσσας, έχουµε περικοπές. Με πρόσφατη υπουργική απόφαση
έχουµε περιορισµό σε µία δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ µέχρι τώρα
είχαµε µία ευρύτερη δυνατότητα επιλογής. Δεν έχω το χρόνο να
αναλύσω, αλλά µόλις χθες έγινε διαδήλωση των εκπαιδευτικών
ξένων γλωσσών έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
Ήδη έχουν τεθεί πάρα πολλά ζητήµατα. Μέσα σε αυτά δε, έχει
τεθεί και το τραγελαφικό που αφορά την ταλαιπωρία των µαθητών της πέµπτης τάξης. Έχουν επιλέξει γι’ αυτήν τη χρονιά µία
γλώσσα, τη διδάχθηκαν και του χρόνου στο σχολείο τους µπορεί
να µη διδάσκεται αυτή η γλώσσα µετά από αυτήν την απόφαση
και να πρέπει να αναζητήσουν να πάνε σε άλλο σχολείο για να
κάνουν γερµανικά, εάν είχαν επιλέξει τα γερµανικά ή, αντίστοιχα,
γαλλικά, εάν είχαν επιλέξει αυτήν τη γλώσσα.
Με αυτές τις επιλογές, πρέπει τουλάχιστον να είµαστε ειλικρινείς. Εφαρµόζετε το µνηµόνιο. Εφαρµόζετε κοινωνικές περικοπές. Αυτό αποτελεί βάρβαρη, σκληρή αντιλαϊκή πολιτική και
αντιεκπαιδευτική και δεν υπακούει σε κανένα σχεδιασµό για την
ανάπτυξη ενός πραγµατικά γνήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος και συστήµατος, ικανού να βγάλει τη χώρα και από την κρίση
και να οδηγήσει σε νέα αναγέννηση.
Αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχει στην προτεραιότητα των καθηµερινών
αγώνων. Μακριά από εµάς, γιατί το ακούσαµε και αυτό, το ότι
θέλουµε να κρατήσουµε –λέει- το παλιό και να µην αλλάξει τίποτα. Αυτό που πάει να αλλάξει είναι προς την κατεύθυνση της
καταδυνάστευσης της ελληνικής κοινωνίας και εν προκειµένω
των µαθητών, των καθηγητών και των γονιών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν
στην Έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννέα µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
«Ευγενίδειο» Νέας Ορεστιάδας Έβρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα πριν από λίγο τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
κυβερνώντος κόµµατος να µας λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι
έχουµε δύο δυνατότητες µπροστά µας. Η µία είναι να έχουµε µία
κυβέρνηση Θάτσερ, η άλλη είναι να έχουµε µία κυβέρνηση
Μπερλουσκόνι.
Εµείς, λοιπόν, που δεν βολευόµαστε ούτε µε κυβέρνηση Θάτσερ ούτε µε κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, κύριε Ευθυµίου, τι να
κάνουµε; Δεν έχουµε δικαίωµα σε αυτήν την πολιτική ζωή να
διεκδικούµε ο λαός να βάλει το δικό του στίγµα και να έχουµε
µία άλλη κυβέρνηση, να ανατρέψουµε τα δεδοµένα;
Θέλω να σας υπενθυµίσω, για λόγους ιστορικούς θα έλεγε κανείς, ότι ο Μπερλουσκόνι στον οποίο αναφερθήκατε, ήταν χρηµατοδότης και εργολάβος µίας σοσιαλιστικής κυβέρνησης πριν
γίνει Πρωθυπουργός, του κ. Κράξι, ο οποίος πέθανε φυγόδικος
σε µία αραβική χώρα. Αυτό το σύστηµα, δηλαδή, που γεννά τη
διαπλοκή και τη διαφθορά, αυτό το σύστηµα που σήµερα είναι
χρεοκοπηµένο και καταρρέει –και ο κόσµος το αντιλαµβάνεται
αυτό- είναι που γεννά Μπερλουσκόνι, όχι η Αριστερά µε τους
αγώνες της, όχι ο κόσµος που αναζητά δηµοκρατική διέξοδο.
Θέλω να σας πω ότι αυτό που εγώ καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις του πολιτικού συστήµατος, των κυρίαρχων δυνάµεών
του, είναι ότι βρίσκεται σε πανικό. Βρίσκεται σε πανικό, διότι το
καινούργιο στοιχείο είναι ότι ο λαϊκός παράγοντας παρεµβαίνει
στις εξελίξεις µε τρόπο αυθόρµητο, αλλά και µε τρόπο µαζικό.
Δεν µπορεί να κρυφτεί. Είναι το νέο στοιχείο.
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Βλέπουµε ότι σε πανικό δεν είναι µόνο η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση µάλλον έχει καταρρεύσει και δεν το έχει καταλάβει. Είναι
σε πανικό όλο το σύστηµα εξουσίας. Είναι και οι πρόθυµοι να
στηρίξουν την Κυβέρνηση και το µνηµόνιο σε πανικό. Είναι και
τα media σε πανικό. Και οι κρίνοντες κρίνονται από αυτό το κίνηµα των πολιτών, που τους ρίχνει µέσα από το διαδίκτυο, κατεβάζει ολόκληρες τις σελίδες τους στο facebook µε τα µηνύµατα
διαµαρτυρίας χιλιάδων πολιτών για την κυρίαρχη ενηµέρωση,
στήριξης µιας πολιτικής που δεν µπορεί να βρει κανένα αντίκρισµα στην ελληνική κοινωνία.
Είναι και η διαπλοκή σε πανικό. Είναι και η οικονοµική ολιγαρχία σε πανικό. Ο κόσµος στους δρόµους ξυπνά τους χειρότερους εφιάλτες ενός συστήµατος εξουσίας, που είναι γαντζωµένο
στην εξουσία και έχει πολύ µεγάλο θράσος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έγιναν οι εκβιασµοί της προηγούµενης εβδοµάδας, ότι δεν θα πάρουµε την πέµπτη δόση;
Ήλθε ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών στο Συµβούλιο των
Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και µας είπε: «Τελείωσε η πέµπτη δόση, ξεχάστε την». Μετά πώς άλλαξε αυτό; Τι
συνέβη και άλλαξε αυτό;
Το ισχυρότερο διαπραγµατευτικό χαρτί της χώρας -λέω εγώείναι ο κόσµος που είναι στους δρόµους. Και µην τολµήσετε
αυτόν τον κόσµο, που είναι στους δρόµους, να τον δυσφηµίσετε
και να τον προβοκάρετε, διότι είναι το τελευταίο που σας έχει
αποµείνει, να προβοκάρετε αυτόν τον κόσµο. Την Αριστερά µπορείτε να την προβοκάρετε όσο θέλετε. Ξέρετε τις αντιδράσεις
της. Τις αντιδράσεις, όµως, αυτού του κόσµου δεν τις ξέρετε.
Βγήκαν χθες τα κυβερνητικά παπαγαλάκια και το σύστηµα
ΠΑΣΟΚ και άρχισαν πάλι την ίδια ιστορία, να στοχοποιούν την
Αριστερά, να δηµιουργούν κλίµα, διότι φοβούνται ότι την Κυριακή, όχι µόνο στους δρόµους και στις πλατείες της Ελλάδας
αλλά όλης της Ευρώπης, θα είναι εκατοµµύρια πολίτες που θα
διεκδικούν µια άλλη πολιτική και θα διεκδικούν και δηµοκρατία.
Τη δηµοκρατία δεν τη στοχοποιούν οι πολίτες που µουντζώνουν το Κοινοβούλιο αλλά τη στοχοποιήσατε πρώτοι εσείς και η
Κυβέρνησή σας, κύριε Ευθυµίου, όταν πέρυσι τέτοιον καιρό φέρατε το µνηµόνιο και µε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα δώσατε τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να υπογράφει
όποτε γουστάρει ο ίδιος, ερήµην του ελληνικού Κοινοβουλίου,
συµβάσεις που αφορούν το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Το
Κοινοβούλιο και τη δηµοκρατία τα υπονοµεύετε εσείς ένα χρόνο
τώρα, που έχετε υπογράψει µία δανειακή σύµβαση που µας δένει
χειροπόδαρα και δεν τη φέρνετε στη Βουλή να τη δούµε και
εµείς, να την ψηφίσουµε.
Το δυστύχηµα, όµως, για τον αξιοθρήνητο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που προχθές ενέπλεξε το Κοµµουνιστικό Κόµµα και
χθες τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σε όλες αυτές τις µαζικές, µαζικότατες
αντιδράσεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις του πλήθους που
αποδοκιµάζει, ο ένας στους δύο είναι ΠΑΣΟΚ. Επαναλαµβάνω,
ο ένας στους δύο είναι ΠΑΣΟΚ. Χθες ήταν περισσότεροι ΠΑΣΟΚ
έξω παρά µέσα στην αίθουσα όπου ήθελε να µιλήσει ο κ. Πεταλωτής.
Όµως, εγώ θα ήθελα να µείνω λίγο σε αυτό. Σας διαβάζω από
µαγνητοφώνηση τι είπε ο ρεπόρτερ του καναλιού «ΣΚΑΪ». Έχετε
καµµία αίσθηση ότι ο «ΣΚΑΪ» στηρίζει την Αριστερά; Δεν θα το
έλεγα. Είναι ένας έγκριτος σταθµός µε τον οποίο έχουµε σοβαρές ιδεολογικές διαφωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Πρόεδρε, οφείλω
να σας ενηµερώσω ότι είµαστε στο πλαίσιο επερωτήσεως για την
παιδεία. Βεβαίως, σέβοµαι ότι αυτά έχουν πολιτική προτεραιότητα, απλώς οφείλω να σας…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να το σεβαστείτε, λοιπόν, και να µε αφήσετε να ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Απλώς, οφείλω εκ καθήκοντος να σας ενηµερώσω.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να το σεβαστείτε, λοιπόν, και να µε αφήσετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα σας σεβαστώ. Πα-
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ρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ
πολύ.
Είπε, λοιπόν, ο ρεπόρτερ του «ΣΚΑΪ»: «Δεν βλέπω κανένα δηµοτικό σύµβουλο του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεντρωµένο πλήθος». Δεν
τα λέµε εµείς. Η εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στην ηλεκτρονική της σελίδα γράφει: «Αποδεικνύεται αβάσιµη και η πληροφορία που µεταδόθηκε από κάποιους δηµοσιογραφικούς κύκλους,
ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δέχθηκε επίθεση µε πέτρες από
το συγκεντρωµένο πλήθος. Αβάσιµη, επίσης, είναι και η απόπειρα δηµοσιογραφικών κύκλων να εµπλέξουν στο περιστατικό
τη Δηµοτική Αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης».
Γιατί, λοιπόν, αφού πια ο κόσµος έχει καταλάβει ότι δεν πιάνει
αυτή η φαιά προβοκάτσια, επιµένετε σε αυτό;
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει, πράγµατι, µεγάλος κίνδυνος οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν να µην είναι
οµαλές. Εµείς εδώ και πάρα πολύ καιρό σας προκρίνουµε το
δρόµο της οµαλότητας. Και ο δρόµος της οµαλότητας είναι να
αφουγκραστείτε τον κόσµο που ζητάει άλλη πολιτική και δηµοκρατία. Μην επιχειρήσετε να γαντζωθείτε σε θέσεις εξουσίας,
αλλοιώνοντας τη λαϊκή ετυµηγορία, αλλοιώνοντας το λαϊκό αίσθηµα.
Θέλω να σας πω -και να κλείσω µε αυτό- ότι είναι µεγάλο θράσος ορισµένοι που µέχρι χθες έβγαιναν και µπουρδουκλώνονταν
για να φωτογραφηθούν δίπλα στο Μίκη Θεοδωράκη, σήµερα µε
έναν σκαιότατο τρόπο να τον στοχοποιούν, όπως η άλλη εκπρόσωπος του κόµµατος του µνηµονίου και του πλούτου -γιατί ένα
κόµµα έχετε γίνει πια- η κ. Μπακογιάννη, η οποία βγήκε να αναρωτηθεί πού βρήκε 300 ευρώ ο πρύτανης, ο κ. Πελεγρίνης, για
να κάνει µια εκδήλωση.
Έχω να απαντήσω εγώ ότι ούτε το όνοµα του κ. Μίκη Θεοδωράκη ούτε του κ. Πελεγρίνη ήταν στις ατζέντες του κ. Χριστοφοράκου και εν τοιαύτη περιπτώσει χρειάζεται λίγος σεβασµός.
Εγώ µπορεί να διαφωνώ σε πολλά από αυτά που λέει ο Μίκης
Θεοδωράκης. Είµαι ευγνώµων, όµως, που υπάρχει και αυτός,
διότι θα είχαµε µείνει µονάχα µε τους κρατικοδίαιτους διανοούµενους, τους οργανικούς διανοούµενους του νεοφιλελευθερισµού, που σπεύδουν να αποδοκιµάζουν το λαό που εξεγείρεται
και ζητούν συναίνεση και ευθύνη για τη σωτηρία. Ποια σωτηρία;
Τη σωτηρία της χώρας ή των αφεντικών τους;
Σε όλους αυτούς, λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω ένα στίχο
του Βολφ Μπίρµαν:«Και οι ποιητές µε χέρι υγρό, υµνούν της πατρίδας το χαµό, κάνουν µε θέρµη τα στοιχειά στιχάκια, µε τους
σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια».
Οι µέρες της εξουσίας σας όλων σας, όµως, είναι µετρηµένες
όσο ο κόσµος βγαίνει στο δρόµο. Και οι δικές µας. Και εµάς αµφισβητούν, αλλά εµείς µε γενναιότητα το αντιµετωπίζουµε. Δεν
φοβόµαστε το λαό. Είµαστε µαζί µε το λαό, είµαστε µέσα στο
λαό και είναι η µόνη ελπίδα για διέξοδο από αυτήν την κρίση δηµοκρατίας, από αυτήν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική
κρίση που βιώνει ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
Με συγχωρείτε, αλλά προηγούµαι του κ. Δρίτσα, καθώς είναι επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ευθυµίου, ζητάτε
το λόγο επί προσωπικού;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκαν στο πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αναφέρθηκαν σε
εσάς, αλλά να µας εξηγήσετε, παρακαλώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά
είναι επί προσωπικού. Ο ένας επί προσωπικού µε το όνοµά µου
και ο άλλος µε την αναφορά στην ιδιότητα του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, να µας εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Τσίπρα, το µόνο στίχο που έχω
στη ζωή µου από τότε που µπήκα στην πολιτική, είναι ο στίχος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Παλαµά ότι υποχρέωσή µας είναι, όταν είµαστε στην πολιτική, αυτό που βρήκαµε, το χωράφι που µας άφησαν οι πρόγονοί
µας, να µη χαθεί, να µη µικρύνει και να το καλλιεργήσουµε.
Αυτός είναι -ο στίχος του Παλαµά- που πρέπει να προσδιορίζει
την απόφαση κάθε πολιτικού, ότι γενιές Ελλήνων έφεραν µε το
αίµα τους αυτήν την πατρίδα εδώ και υποχρέωσή µας είναι να
µην τη µικρύνουµε και να την καλλιεργήσουµε ακόµα πιο πολύ.
Αυτό που παίζεται δεν είναι τα κόµµατα. Αυτό που παίζεται
είναι η επιβίωση της πατρίδας. Καµµιά σχέση µε τα κόµµατα. Κανένας δεν νοιάζεται για το ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δηµοκρατία, κατά
τη γνώµη µου, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε για τα κόµµατα της Βουλής. Νοιάζεται για τη σωτηρία της πατρίδας. Και η σωτηρία της
πατρίδας είναι πριν απ’ όλα να µιλάµε στο λαό για το τι προβλήµατα έχει η πατρίδα.
Δεν µπορούµε να είµαστε εδώ σαν τους βασιλικούς του 1920,
που έλεγαν στο λαό ότι «και τη Μικρά Ασία θα διαφυλάξουµε,
αλλά και το Στρατό θα φέρουµε πίσω και δεν θα συµβεί τίποτα»,
ότι και το ένα µπορούµε και το άλλο. «Και τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας», έλεγαν οι βασιλικοί το 1920, «θα διαφυλάξουµε και
το Στρατό θα φέρουµε πίσω, ώστε να µην υποφέρουµε». Αποτέλεσµα: Ένα εκατοµµύριο νεκροί και ενάµισι εκατοµµύριο πρόσφυγες.
Δεν µπορεί να λέγονται τα πράγµατα µε τέτοια ευκολία. Και
επειδή παίζεται η τύχη της πατρίδας, αυτή η παράταξη που κυβερνά σήµερα δεν κάνει τίποτα που να τη νοιάζει για τον εαυτό
της. Δίνει πριν απ’ όλα µια µάχη ευρωπαϊκή, να γίνει η ελληνική
υπόθεση ευρωπαϊκή υπόθεση, να αλλάξει πολιτική η Ευρώπη και
το παλεύουµε σε όλα τα µέτωπα και φέρνουµε εδώ όσο µπορούµε Βουλευτές από όλη την Ευρώπη να τους πείσουµε να βοηθήσουν. Και τους φέρνουµε στην Ελλάδα να τους πείσουµε να
βοηθήσουν και τους πετούµε πέτρες και λέµε ότι δεν συµβαίνει
τίποτα. Πώς δεν συµβαίνει τίποτα; Και δεν παίρνετε θέση σ’ αυτό.
Η στάση µας δεν είναι στάση εσωτερική µόνο. Είναι στάση για
την τύχη της πατρίδας. Και εµείς προχωράµε µε συνέπεια, µε καθαρότητα και αυτό είναι η πολιτική οµαλότητα, να µιλούν όλοι
καθαρά. Και µιλάµε πάρα πολύ καθαρά τι προσπάθειες κάνουµε
στην Ευρώπη, τι προσπάθειες κάνουµε στον κόσµο, τι προσπάθειες κάνουµε στην Ελλάδα. Μπορεί κανείς να διαφωνεί µε τις
προτάσεις του.
Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν κρύβοµαι. Δεν θα µίλαγα, αν δεν είχα
προσωπική διασταύρωση.
Είµαι Βουλευτής Β’ Αθηνών και τυχαίνει να έχω πάρα πολύ
αξιόπιστους φίλους, όσο δοκιµασµένοι είναι και οι συναγωνιστές
και οι σύντροφοι της εκτός ΠΑΣΟΚ Αριστεράς. Είναι πάρα πολύ
έµπειροι άνθρωποι, δοκιµασµένοι και ακέραιοι, όπως είναι και οι
δικοί σας σύντροφοι.
Ξεκίνησε ο πρώτος πυρήνας, στην Αργυρούπολη ονοµατισµένος, από στελέχη τοπικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αντισυγκέντρωση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι µας λέτε
τώρα;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και επειδή είναι στελέχη…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γίνεστε Πάγκαλος κι εσείς, κύριε Ευθυµίου!
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Όχι, κύριε Τσίπρα…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πείτε µας τα
ονόµατά τους.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Τσίπρα, έχω µία προσωπική διαδροµή…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Πείτε µας τα
ονόµατά τους.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: … και µιλάω από δικές µου συζητήσεις
µε συντρόφους µου της περιοχής.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ονοµατισµένους δεν είπατε; Πείτε µας τα ονόµατά τους.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Είπε χθες και ο κ. Πεταλωτής ότι είναι
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µε ονόµατα, γιατί του είχαν δώσει τα ονόµατα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να µας τα
πει.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Αν νοµίζετε ότι είναι θέµα των ονοµάτων, να προχωρήσουµε. Εγώ νοµίζω, όµως, ότι είναι και κάτι
άλλο, κάτι ξεκάθαρο. Είµαστε υπέρ της λογικής της αντισυγκέντρωσης; Ναι ή όχι; Αυτό είναι το κλειδί. Το πώς εκφράζει ο λαός
την οργή του, είναι θέµα της απόφασης του ελληνικού λαού. Το
πώς εκδηλώνονται όµως οι πολιτικές δυνάµεις είναι θέµα της
ηγεσίας των πολιτικών δυνάµεων.
Εσείς, κύριε Τσίπρα, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είστε υπέρ των
αντισυγκεντρώσεων; Αυτό είναι ένα καθαρό πολιτικό ερώτηµα.
Δηλαδή, όταν ένα κόµµα οργανώνει συγκέντρωση –κόµµα στη
Βουλή ή εκτός Βουλής- είναι πολιτικά νόµιµο να οργανώνεται
αντισυγκέντρωση; Αυτό είναι πολιτικό ερώτηµα σε έναν ηγέτη
ενός κόµµατος. Και πρέπει να το πείτε πεντακάθαρα: Ναι ή όχι;
Δεν υπάρχει σ’ αυτό άλλος δρόµος.
Αυτό είναι το ερώτηµα που δεν έχει απαντηθεί, όπως αποφεύχθηκε να απαντηθεί το ερώτηµα για τις πέτρες στους Ευρωβουλευτές και στους Βουλευτές του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Κατά τη γνώµη µου αυτά είναι µείζονα θέµατα, που ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και, φυσικά, ο ελληνικός λαός έχει το απόλυτο δικαίωµα να πάρει τις αποφάσεις του και να τις πάρει µέσα
από τις καθαρές θέσεις των πολιτικών δυνάµεων µε όποιον
τρόπο θέλει, αλλά µέσα από πολύ καθαρές θέσεις των πολιτικών
δυνάµεων. Εµείς δεν φοβόµαστε την καθαρή τοποθέτηση στα
θέµατα και τις καθαρές επιλογές και τις καθαρές αποφάσεις.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Νοµίζω ότι ο κ. Τσίπρας
επί προσωπικού θα απαντήσει.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας µίλησα πολιτικά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, πολιτικά, αλλά εγώ οφείλω πολιτικά να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πάντως, εσείς ανοίξατε
το θέµα και σας παρακαλώ να βρείτε τρόπο να το κλείσουµε,
γιατί βλέπω και τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ εδώ και θα έχουµε επέκταση –απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι- επί της επικαίρου επερωτήσεως.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, είµαι απόλυτα ευθύς στις τοποθετήσεις µου. Ουδέποτε
στηρίξαµε ή προκρίναµε αντισυγκεντρώσεις.
Όµως, είναι ύβρις να θέλουν κάποιοι σήµερα να ονοµάσουν
αντισυγκέντρωση την αυθόρµητη διαµαρτυρία του ελληνικού
λαού. Δηλαδή, κι αυτό στο Σύνταγµα είναι αντισυγκέντρωση;
Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να µαζέψει χίλιους πεντακόσιους
ανθρώπους σε µισή ώρα στην Αργυρούπολη και δεν το ήξερα;
Άµα είχαµε αυτήν τη δυνατότητα, δεν θα σας ζητούσα εκλογές.
Θα είχαν γίνει εκλογές και θα τις είχαµε πάρει. Να σοβαρευτείτε
σας ζητώ. Έχουµε τη δυνατότητα να µαζέψουµε χίλιους πεντακόσιους ανθρώπους;
Το πρωί, που ο τηλεοπτικός σταθµός «MEGA» έκανε ρεπορτάζ,
για κακή του τύχη έπεσε πάνω σε µία κυρία που βγαίνει και λέει
στην εκποµπή του κ. Καµπουράκη και του κ. Οικονοµέα: «Είµαι
ΠΑΣΟΚ και ήµουν στην πρώτη γραµµή. Ήµουν µε τη σηµαία του
ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική συγκέντρωση τον προηγούµενο Οκτώβρη». Αυτοί ήταν απ’ έξω.
Όσο για τα ονοµατισµένα στελέχη, πείτε, λοιπόν, ποια είναι
αυτά τα ονοµατισµένα στελέχη.
Να ξέρετε, επειδή εµείς φυλαγόµαστε από τις προβοκάτσιες,
έχουµε δώσει εντολή σε όλα µας τα µέλη να µην παίρνουν µέρος
σε τέτοιου είδους αντισυγκεντρώσεις, διότι ξέρουµε ότι είναι το
«βούτυρο στο ψωµί σας» για να αλλάξετε το κλίµα.
Ποια, λοιπόν, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί; Πείτε τα. Υπήρξαν
δύο προσαγωγές χθες βράδυ. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι αυτοί;
Να δούµε, ήταν µέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι;
Να σταµατήσει, λοιπόν, αυτό το καλαµπούρι και να σταµατήσει
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αυτό το καλαµπούρι γιατί κάνει κακό, όχι στην Αριστερά –πλέον
σ’ εµάς κάνει καλό να µας κατηγορείτε ότι υποκινούµαι το λαό
να διαµαρτυρηθεί και να εξεγερθεί- αλλά στη δηµοκρατία, κύριε
Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Ευθυµίου,
έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κρατώ ως ιδιαίτερα θετικό ότι ένα πολιτικό κόµµα, που ρωτήθηκε, πήρε ξεκάθαρα καταδικαστική θέση
στην έννοια των αντισυγκεντρώσεων που είναι συγκεκριµένη: ότι
όταν ένα κόµµα οργανώνει τη συγκέντρωσή του, δεν βοηθάει
ούτε τη δηµοκρατία ούτε το διάλογο, το να οργανώνεται αντισυγκέντρωση.
Χαίροµαι που το άκουσα τόσο καθαρά από τον κ. Τσίπρα.
Όλες οι άλλες διαφωνίες µας ισχύουν. Αυτό είναι µια πολύ συγκεκριµένη δέσµευση του κόµµατος του κ. Τσίπρα ή τουλάχιστον
του ίδιου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα
είναι η δευτερολογία µου αυτή ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, βέβαια. Παρέµβαση
κάνετε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θέλω µια µικρή επισήµανση να κάνω σε όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Δεν έχω την τιµή να µε
ακούσει. Δεν πειράζει. Ίσως µε ακούει ο κ. Δρίτσας. Σίγουρα, πάντως, µέσα από εδώ µας ακούν πολλοί.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει κόσµος
και κόσµος. Δεν µπορεί να «τσουβαλιάζουµε» τον ελληνικό λαό
και όλες οι συγκεντρώσεις να είναι ίδιες. Δεν µπορεί κάποιοι πολίτες, που διαµαρτύρονται ειρηνικά στο Σύνταγµα και σε άλλες
πλατείες της χώρας, να εξισώνονται µε τα γιαούρτια, µε τις κροτίδες, µε τις πέτρες, µε τους λιθοβολισµούς της Κέρκυρας στους
εξήντα Ευρωπαίους Βουλευτές, µε τη ντροπή αυτή που βιώσαµε
και χθες και προχθές.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, όλοι να είναι ίδιοι, όλες οι συγκεντρώσεις να «καπελώνονται» και ξαφνικά να ακούµε τον Αρχηγό
του ΣΥΡΙΖΑ να λέει υπέρ του κόσµου. Ποιου ακριβώς κόσµου;
Γιατί υπέρ του κόσµου είµαστε όλοι, γι’ αυτό είµαστε εδώ εξάλλου και είµαστε εκλεγµένοι. Όµως, το να γενικοποιείς και να «χαϊδεύεις τα αυτιά» κάποιων και να προσπαθείς να «καπελώνεις»
ειρηνικά κινήµατα έχει στοιχεία φασισµού, όχι µόνο λαϊκισµού.
Και, ω του θαύµατος, η κυρία στην οποία αναφέρθηκε, είναι
µέλος του ΠΑΣΟΚ. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει αν είναι ή αν δεν
είναι.
Ξέρω, όµως, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι η συγκεκριµένη κυρία –γιατί το παρακολούθησα και µου το κατέγραψαν κιόλας- τέσσερις φορές ξιφούλκησε λέγοντας υπέρ του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει να κάνει µε το ΣΥΡΙΖΑ
και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς. Ω του θαύµατος! Ήρθε ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εδώ για να µας πει υπέρ της κυρίας και την ίδια
ώρα «τσουβαλιάζει» τους πάντες, λέγοντας «ο λαός και οι πλατείες», λέγοντας –οποία υπευθυνότητα Αρχηγού κόµµατος- κατά
λέξει: «Υπάρχει κίνδυνος να µην υπάρχουν οµαλές εξελίξεις»;
Σε ποιον το λέει ο κ. Τσίπρας; Σε ποιον το λέει αυτό το «υπάρχει κίνδυνος να µην υπάρχουν οµαλές εξελίξεις»; Ποιον απειλεί;
Τη δηµοκρατία; Το σύστηµα;
Εµείς στεκόµαστε όρθιοι σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες και
–όπως είπε και ο κ. Ευθυµίου, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος- σε µία εποχή οικονοµικού πολέµου στην Ευρωζώνη, µε
την πατρίδα µας έναν από τους τρεις αδύναµους κρίκους, παλεύουµε ταυτόχρονα σε δύο πεδία, στο ευρωπαϊκό και στο
εθνικό και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε µέχρι τέλους. Όλα τα
άλλα είναι εκ του πονηρού.
Τέλος, δεν βρήκε τίποτε άλλο να πει ο κ. Τσίπρας για τον κ.
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Πεταλωτή, ένα Βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, νόµιµα
εκλεγµένο, κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρά το ότι είναι αξιοθρήνητος; Και δεν ήταν όσοι του έριχναν δέσµες λέιζερ στα µάτια
για να µη µιλήσει αξιοθρήνητοι; Και δεν είναι η δηµοκρατία µας
αξιοθρήνητη, που δεν ανέχεται και δεν αντέχει µία κοµµατική εκδήλωση να γίνει ειρηνικά; Ποιοι είναι οι αξιοθρήνητοι; Αυτοί, λοιπόν, είναι οι αξιοθρήνητοι, οι οποίοι πέταγαν κροτίδες –και
πληγώθηκε και µία κυρία- οι οποίοι έριχναν δέσµες λέιζερ στα
µάτια του κ. Πεταλωτή και οι οποίοι ασχηµονούσαν.
Αυτοί, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι αξιοθρήνητοι και, βεβαίως, όχι ο ειρηνικός κόσµος που διαδηλώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και το Προεδρείο συµφωνεί ότι η φράση «αξιοθρήνητος» δεν είναι αποδεκτή να ακούγεται για εκπρόσωπο του λαού, όπως είναι ο κ. Πεταλωτής.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κατέβαινα σήµερα
στην Ολοµέλεια, αν δεν δεχόµουν ένα τηλεφώνηµα πριν από λίγο
από τις Βρυξέλλες.
Όπως γνωρίζετε, εµείς έχουµε κάνει «θεσµό» τέτοιο µήνα,
τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να φέρνουµε στην Ελλάδα Ευρωβουλευτές και ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλόβαθµα στελέχη, τα οποία µπορούν και διαµορφώνουν άποψη.
Έχω πάρει αρκετά ψηφίσµατα για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τη
Μακεδονία.
Τη µία φορά τους πήγα στο Άγιο Όρος, στη Βεργίνα, την άλλη
φορά τους πήγα στους Δελφούς, όπου βγήκε το Ψήφισµα των
Δελφών. Πέρυσι τους είχα πάει στην Ανάβυσσο. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο Τίµο, ο οποίος σήµερα µε 19% και πλέον στη Φινλανδία είναι αυτός που «ενορχηστρώνει» την πολιτική της χώρας
του.
Είχαµε κανονίσει να έρθουν και φέτος στην Ελλάδα. Το τηλεφώνηµα που δέχτηκα πριν από λίγο ήταν από εκείνους που λένε:
«Το σκεφτόµαστε. Πέφτουν πέτρες, πέφτουν γιαούρτια και δεν
νοµίζουµε ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα ασφαλής για να έρθουµε». Τους εξήγησα ότι αυτά είναι κάποια φαινόµενα πρόσκαιρα –θέλω να πιστεύω- αποσπασµατικά, ότι δεν είναι έτσι η
Ελλάδα. Αυτό, όµως, είδαν στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν
είδαν την ελληνική φιλοξενία, δεν είδαν τη διάθεσή µας για διάλογο, που τουλάχιστον κάποιοι από εµάς έχουν, είδαν πέτρες.
Βεβαίως, µου απέκλεισε φέτος να έρθουν στην Ελλάδα.
Θα ήθελα να σας πω ότι πέρυσι, όταν είχαν έρθει, είχαµε εξασφαλίσει περισσότερο από δεκαπέντε, δεκαεπτά λεπτά στο «EURONEWS» και καθένας ξέρει πόσο κοστίζει το ένα λεπτό στο
«EURONEWS». Είχαµε κερδίσει δηµοσιότητα και, εν πάση περιπτώσει, ένα εξαιρετικά σκληρό κοµµάτι της Ευρώπης, τους «ευρωσκεπτικιστές» τους είχαµε κάτω από µία διαδικασία διαλόγου.
Το χάσαµε αυτό. Τώρα το ζητούµενο είναι αν έχει ευθύνη ο άλφα
ή ο βήτα ή ο γάµµα.
Το θέµα είναι ότι αυτό, ούτως ή άλλως, είναι προσβλητικό για
την πατρίδα. Ούτε εµένα µου αρέσει να φυγαδεύονται οι Βουλευτές µέσα από τον Εθνικό Κήπο, λες και είναι δραπέτες ούτε
µου αρέσει να βλέπω στην τηλεόραση να µουντζώνουν τους Βουλευτές και να µου λέει ο εγγονός µου –πέντε χρονών- «γιατί σας
µουντζώνουν, παππού;». Δεν µου αρέσει. Δεν µου αρέσει να
βλέπω αυτό που είδα στην Κέρκυρα. Και γιατί να µου αρέσει
αυτό που είδα χθες στην Αργυρούπολη; Νοµίζω πως δεν είναι
σωστό. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν µια εκδήλωση στην οποία µιλούσε ο κ. Τσίπρας ή η κ. Παπαρήγα ή οποιοδήποτε στέλεχος
των κοµµάτων αυτών.
Δεν υπάρχει διάκριση στο ποιος µιλάει, το θέµα είναι εάν µπορούµε να κρατήσουµε ζωντανή τη δηµοκρατία. Αρχίζω και αµφισβητώ και έχω αµφιβολίες, εάν πλέον έχει τη δύναµη όχι η
Κυβέρνηση αλλά το πολιτικό σύστηµα να ελέγξει την κατάσταση.
Κάθε µέρα που περνάει –το είπα και προχθές- όλο και µικραίνει
ο βαθµός επιρροής της εξουσίας.
Χρειάζεται να πάρουµε ριζοσπαστικές αποφάσεις. Απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Γιατί δεν κάνουµε το εξής απλό πράγµα,
να ζητήσουµε µία επιτροπή αυτών που είναι στην πλατεία, να έρθουν να µιλήσουν σε εσάς, στα κόµµατα, στο Προεδρείο της
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Βουλής; Μια επιτροπή! Φτιάξτε µία επιτροπή, οργανωθείτε, για
να ξέρουµε και τι εκπροσωπείτε και ελάτε να σας ακούσουµε!
Εφόσον, λοιπόν, θέλετε να ακουστείτε, µην ακούγεστε άναρθρα,
ελάτε µε συγκροτηµένο λόγο και προτάσεις να µας πείτε αυτό,
εκείνο και εκείνο.
Δεν έχουµε ακούσει ακόµα τίποτα από τις πλατείες. Σαφώς
είναι ένα κοµµάτι του ελληνικού λαού. Δεν έχουµε ακούσει παρά
κραυγές, προπηλακισµούς, εάν αυτά συµπεριλαµβάνονται µέσα
στους κανόνες της δηµοκρατίας. Μπορεί κάποιοι να τα συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν είναι αποτελεσµατικό.
Εγώ θέλω να ακούσω το λόγο τους, ότι αφήνουµε τα σπίτια
µας, τις οικογένειές µας, τις παρέες µας, τη διασκέδασή µας ή
και τη δουλειά µας και µαζευόµαστε για µία εβδοµάδα στο κέντρο της Αθήνας γι’ αυτούς τους παρακάτω λόγους. Ποιος γνωρίζει από εµάς τους λόγους; Το στείρον νοµίζω ότι δεν είναι
αποδοτικόν. Δεν γεννά, εξ ου και στείρον.
Σαφέστατα, βρισκόµεθα σε µία πολύ δύσκολη καµπή. Η απειλή
της Ευρώπης είναι σαφής, εάν δεν περάσει το µεσοπρόθεσµο.
Εµείς το έχουµε δηλώσει ότι θα το καταψηφίσουµε ούτως ή
άλλως, γιατί δεν δίνουµε µία δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που
δεν µπόρεσαν να διεκπεραιώσουν το πρώτο σκέλος, το οποίο
εµείς ψηφίσαµε παίρνοντας ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη µας,
χωρίς να το οφείλουµε. Άρα δεν εµπιστευόµαστε καµµία διαδικασία. Δεν µπαίνουµε στην ουσία, αν αυτά είναι σωστά στο 2% ή
στο 98%. Απλώς, δεν εµπιστευόµαστε τουςφορείς.
Εάν, λοιπόν, ψηφιστεί, αυτοί που είναι στην πλατεία, δεν ξέρω
αν θα παραµείνουν στις εκδηλώσεις αγάπης και σεβασµού προς
τον κοινοβουλευτισµό, όπως σήµερα επιδεικνύουν ή θα προχωρήσουν σε περισσότερο «λατρευτικές διαδικασίες».
Εάν πάλι δεν ψηφιστεί -που το παρακολουθούµε αυτό τις τελευταίες ώρες στην τηλεόραση µε το «κίνηµα των δεκαέξι»- τότε
η Ευρώπη δεν θα µας δώσει τα λεφτά. Προφανώς σε ένα µήνα,
που θα στερέψουν τα λεφτά, εάν είναι σωστά αυτά τα οποία είπε
ο Υπουργός Οικονοµικών στη Σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών,
η πλατεία πάλι θα φθάσει σε λατρευτικές κινήσεις, γιατί δεν θα
υπάρχουν µισθοί και συντάξεις. Εκεί στριµώχνεται το πολιτικό
σύστηµα και εκεί που στριµωχνόµαστε σε αυτήν την κατάσταση
δεν υπάρχει συνεννόηση.
Δεν υπάρχει εθνική οµοψυχία. Καθένας σκέφτεται τι θα κερδίσει, το κάτι τι. Συγκρούεται η Ελλάδα, συνθλίβεται η Ελλάδα και
καθένας σκέφτεται το τοµάρι του. Κοµµατική ιδιοτέλεια.
Περιφέρουµε την πρόταση για συνευθύνη και συνεννόηση δεκαπέντε µήνες. Δεν µας ακούει κανείς. Ίσως κάποια πράγµατα
πήγε να ακούσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και αυτός δειλά, φοβούµενος όχι τη λογική –που την αντιλαµβάνεται, θέλω να πιστεύω- αλλά τη δική του Κοινοβουλευτική Οµάδα φοβάται.
Η Αριστερά έχει το δικό της τροπάριο. Δεν αλλάζει. Χρόνια
τώρα πιστεύει σε µία συγκεκριµένη πολιτική. Καλώς ή κακώς
αυτή είναι η πολιτική της. Την ξέρει ο λαός. Την ξέρουµε εµείς.
Η Νέα Δηµοκρατία, από τη δική της πλευρά, βρίσκεται σε µία
αγκυλωµένη θέση από την οποία δεν µπορεί να βγει, έχει αυτοεγκλωβιστεί. Λέει «όχι στο µνηµόνιο», κάνει αντιµνηµονιακή πολιτική, υπηρετώντας το µνηµόνιο. «Θα φροντίσουµε», όµως, «να
αλλάξουµε το µνηµόνιο», για να ξαναγυρίσει πάλι στην ακρότητα
του «όχι στο µνηµόνιο».
Σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό που χθες µπορούσε να φαντάζει σαν µία κάποια λύση, για να ηρεµήσουµε δύο
παράγοντες και να δώσουµε µία ευκαιρία χρόνου στην Ελλάδα,
αφ’ ενός µεν προς την Ευρώπη, αφ’ ετέρου δε προς έναν κόσµο
που αγωνιά -και κάποιοι εξ αυτών είναι πιο ευέξαπτοι- αυτό το
αποκρούσατε. Το αποκρούσατε να γίνει µια εθνική συνεννόηση.
Τώρα πλέον, σήµερα, δεν ξέρω αν φθάνει αυτό που φάνταζε ως
µία πιθανή λύση για αποσόβηση των χειροτέρων. Σήµερα, ίσως,
δεν φθάνει.
Επειδή δεν έχω εµπιστοσύνη σε εκείνους που θα έπρεπε να
έχω εµπιστοσύνη από διαγωγές και από πρακτικές, κάνω µια έκκληση στο Θεό: Ο Θεός να βάλει το χέρι του, µην έχουµε χειρότερα, µήπως η µειοψηφία επιβληθεί µιας άκαπνης πλειοψηφίας.
Φοβούµαι, λοιπόν, ότι υπάρχει κίνδυνος. Εύχοµαι να µην υπάρξει.
Εύχοµαι, όµως, να υπάρξει και λογική που δεν τη βλέπω.
Ποια είναι η λογική; Να τροφοδοτούµε αυτού του είδους τις
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εξάρσεις εµµέσως ή αµέσως, πλαγίως; Τις τροφοδοτούµε! Όταν
έγινε το πρώτο συµβάν, αν υπήρχε µια συλλογική κατευθείαν καταδίκη, δεν θα ενθαρρύνοντο οι άλλοι! Όµως, όταν έχουµε ένα
«ναι µεν, αλλά» από όπου και αν προέρχεται –και δεν προσωποποιώ και δεν κοµµατικοποιώ τις καταστάσεις αυτές- τότε ενθαρρύνονται! Υπάρχει σήµερα κόµµα που να πηγαίνει σε µια
διαδικασία ανοικτής συγκέντρωσης, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν
το γιαούρτωµα, τις πέτρες, τα αυγά, τα σύκα ή δεν ξέρω και εγώ
τι άλλο χρησιµοποιούν;
Η δηµοκρατία χάνει την έννοιά της! Στενεύουµε τη δηµοκρατία! Υπάρχει πρόβληµα µε τη δηµοκρατία, το οποίο καθηµερινώς
το συναντάµε. Και θα το συναντάµε κάθε ηµέρα το πρόβληµα,
όσο εµείς δεν µπορούµε να υπερβούµε τον εαυτό µας και όσο
οι Εισαγγελείς καθηµερινώς µας στέλνουν κόλλες χαρτί µε πολιτικά πρόσωπα να εµπλέκονται σε λαθροχειρίες!
Αυτά τα βλέπει ο κόσµος! Αυτά τα βλέπει ο λαός! Βλέπει και
εµάς αµήχανους να παρακολουθούµε την εξέλιξη µε µια διάθεση
ενδεχοµένως συµβιβασµού, δηλαδή «τι θες τώρα;». Και γι’ αυτό
δεν προχωράει η «SIEMENS»! Γι’ αυτό δεν προχώρησε η Εξεταστική των Πραγµάτων Επιτροπή για την οικονοµία, µέσα σ’ αυτό
το συµβιβασµό του «τι θέλεις τώρα;».
Ο κόσµος, όµως, απαντά «έξω οι κλέφτες»! Και, δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να είναι µέσα εδώ, µε τη δική µας ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να κάνω πολύ σύντοµα δυο επισηµάνσεις προς τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον οποίον άκουσα µε µεγάλη προσοχή.
Το πρώτο πράγµα που θα ήθελα να πω είναι ότι θα είµαστε
µοιραίοι και άβουλοι, εάν αφήσουµε, όπως λέτε, τα πράγµατα να
εξελιχθούν. Δεν είναι άκαπνη µια πλειοψηφία που έχει φωνή. Και
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν και φωνή και άποψη και δύναµη!
Και αυτή η φωνή, η άποψη και η δύναµη γίνεται σαφής και µια
ηγεσία που αντέχει να ακούει τις διαφορές, δεν είναι µια ηγεσία
άτολµη! Είναι µια ηγεσία δυνατή!
Η δεύτερη επισήµανση που θέλω να κάνω είναι ότι στη δηµοκρατία οφείλουµε να µη δηµιουργούµε αδιέξοδα. Και δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις δηµοκρατίες. Και για να µην υπάρχουν
αδιέξοδα στις δηµοκρατίες, έχουµε χρέος να ξεχωρίσουµε την
ήρα από το στάρι. Και όντως είναι χρέος όλων, µε πρώτη ευθύνη
της Κυβέρνησης!
Μίλησα πριν απαντώντας στον κ. Τσίπρα για το «κόσµος και
κόσµος». Θα ήθελα να πω και σε σας κάτι. Ναι! Και οι τριακόσιοι
δεν είναι ίδιοι. Και τα κόµµατα δεν είναι ίδια, έχουµε και διαφορές
και υπάρχουν και προβλήµατα διαφάνειας. Όµως, µιλάµε για µία
Κυβέρνηση, η οποία έχει θεσµοθετήσει κάθε απόφασή της να
βγαίνει στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η οποία έχει δροµολογήσει διαδικασίες διαφάνειας και εξιχνίασης, θα έλεγα. Δεν θα σας πω ότι όλες
τελεσφόρησαν. Όµως, κάποιες προχωρούν και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Και η πρωτοβουλία πρόσφατα για τις εξπρές διαδικασίες δικών, όπου έχουµε θέµα δηµόσιας διαφθοράς,
είναι ακόµα ένα δείγµα ότι πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε!
Εκεί, όµως, θέλουµε και τη δική σας συνδροµή και όλων των
κοµµάτων, εκείνων των κοµµάτων πάντως που στηρίζουν τον κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία, έτσι ώστε πράγµατι να δοθεί
ένα µήνυµα προς τα έξω ότι όχι µόνο δεν είναι όλοι ίδιοι, αλλά
όσοι όχι απλώς διασπαθίζουν, αλλά διαπράττουν εγκλήµατα
κατά της δηµοκρατίας και καταχρώνται του δηµοσίου χρήµατος,
θα τιµωρούνται και, µάλιστα, αυστηρά. Αυτό είναι πρόκληση! Την
έχουµε µπροστά µας και οφείλουµε να ανταποκριθούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο, προκειµένου να κάνετε την παρέµβασή σας.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κυρία Υπουργέ, δεν ακούσατε καλά. Δεν
είπα ότι είναι άκαπνοι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Αυτοί κρίνονται σε καθηµερινή βάση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είπατε ότι είναι άκαπνη
η πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Είπα ότι είναι άκαπνη η πλειοψηφία εκείνων
που είναι στην πλατεία από τέτοιου είδους διαδικασίες και ως εκ
τούτου εγκυµονεί πάντα ο κίνδυνος να γίνουν θύµατα κάποιων
προβοκατόρων, οι οποίοι ενδεχοµένως µπορούν να µπουν µέσα,
για να τινάξουν το σύστηµα στον αέρα! Αυτό λέω! Είναι ο νοικοκύρης, ο άνθρωπος ο οποίος µέχρι τώρα πήγαινε στο σπίτι του,
στη δουλειά του, µε τα παιδιά του, µε τα εγγόνια του και δεν γνωρίζει αυτή τη µάχη του πεζοδροµίου και πώς µπορούν κάποιοι να
την εκµεταλλευτούν! Αυτό είπα!
Θέλω να ελπίζω ότι η Κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τα πραγµατικά συνοδά στοιχεία που υπάρχουν στην Πλατεία. Αυτός είναι,
αν θέλετε, ο δικός µου προβληµατισµός, µήπως και εισχωρήσουν, µήπως υπάρξει και κάποιος απρόβλεπτος παράγοντας,
µήπως κάποιοι θελήσουν να χρησιµοποιήσουν αυτόν τον αγνό
πολίτη που διαµαρτύρεται, που βρήκε αυτόν τον τρόπο της διαµαρτυρίας και του χρεώσουν πράγµατα, ανεξέλεγκτες καταστάσεις, απέναντι στις οποίες αύριο το πρωί θα βρεθεί το σύνολο
του πολιτικού κόσµου απολογούµενο! Αυτή είναι η δική µου η
θέση!
Και εν τέλει, να πούµε και κάτι ακόµα, κυρία Υπουργέ. Η Κυβέρνησή σας απεδείχθη ασύνδετη, αδύναµη και δεν µπόρεσε να
διεκπεραιώσει το πρώτο σκέλος, το οποίο ήταν και το απλό. Τι
είναι εκείνο που θα διαβεβαιώσει τον ελληνικό λαό, τώρα που το
δεύτερο σκέλος είναι πολύ ισχυρότερο, πολύ βαρύτερο, ότι θα
µπορέσετε µόνοι σας να το διεκπεραιώσετε;
Δεν µπορείτε! Αυτός είναι και ο κίνδυνος για την πατρίδα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσατε να µου δώσετε το λόγο για άλλη µια φορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, διότι πρέπει να ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση, γιατί, όπως αντιλαµβάνεστε, είµαστε
εκτός θέµατος, αλλά εντός σηµαντικών ζητηµάτων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Προσπαθούµε να
συνεννοηθούµε, κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή µία επερώτηση για
τις συνενώσεις σχολείων. Είναι και αυτό σηµείο των καιρών.
Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι τη διευκρίνισή σας και
απαντώ ευθέως. Τη στιγµή που δεν υπάρχει θεσµική έκφραση
αυτών των απλών και καθηµερινών ανθρώπων οι οποίοι
διαδηλώνουν ειρηνικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακουστούν
µε έναν τρόπο που θα είναι στοιχειωδώς αντιπροσωπευτικός.
Πάντως, να είστε σίγουρος ότι αυτή η Κυβέρνηση, η οποία δεν
έχει αρνηθεί το βήµα διαλόγου σε κανέναν, πόσω µάλλον δεν θα
αρνηθεί το βήµα διαλόγου σε ανθρώπους, οι οποίοι διαδηλώνουν
τόσο ειρηνικά.
Τώρα, όσον αφορά το «µήπως», έχουν γνώση οι φύλακες και
πρέπει να πάρουµε όλοι τις προφυλάξεις µας, ακόµα και η
Κυβέρνηση µε τις αρµοδιότητες και το µηχανισµό που διαθέτει,
το νόµιµο και δηµοκρατικό, γιατί άκουσα και διάφορα περί
παρακράτους. Δεν ξέρω ποιοι από τα Αριστερά το ονειρεύονται
και ποιοι ονειρεύονται άλλες εποχές παρακράτους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ήµουν πάρα πολύ σαφής, κυρία
Υπουργέ! Αφήστε τα αυτά τα προσχηµατικά ...
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σε πολλούς αρέσει
τώρα τελευταία. Ξέρω πόσο πρόσχηµα είναι, κύριε Δρίτσα.
Αφήστε µε να ολοκληρώσω, κύριε Δρίτσα.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά αυτό που είπατε για την
Κυβέρνηση ότι είναι ασύνδετη και αδύναµη, βεβαίως έχετε κάθε
δικαίωµα να µας κρίνετε, αλλά εγώ θα σας πω ότι είµαστε µια
Κυβέρνηση η οποία έχει σταθεί όρθια. Δεν θα σας πω ότι έχουµε
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πετύχει όλους τους στόχους, αλλά πετύχαµε να µειώσουµε κατά
5% το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ποσοστό πρωτόγνωρο στην
Ευρωζώνη. Δεν πετύχαµε στις αποκρατικοποιήσεις και στις
συγχωνεύσεις φορέων, όσο θα θέλαµε.
Ναι, θα σας το πω εγώ που είµαι µέλος της Κυβέρνησης. Γι’
αυτό, όµως, έχουµε την τόλµη σε εξαιρετικά δραµατικές και
δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και για την Ευρώπη, να τολµάµε
και πάλι! Εγώ δεν σας λέω να µας πείτε «µπράβο», αλλά σας λέω
να µας ακούσετε! Σας λέω να δείτε σε ποια σηµεία εσείς ή τα
άλλα κόµµατα της Βουλής µπορείτε να συµφωνήσετε µαζί µας,
γιατί εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας, κύριε Πρόεδρε, ότι η εποχή
απαιτεί απ’ όλους µας, από όποια θέση και αν βρισκόµαστε, να
αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να υπερβούµε διαφορές
και να συνεννοηθούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δώστε µου και εµένα ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Λίγα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ µόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αισθάνοµαι λίγο σαν να τα λέτε στη νύφη, για να
τα ακούσει η πεθερά. Αυτά που λέτε, στους δεκαέξι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι διερωτώνται γι’ αυτό που είπα και εγώ, για
το ασύνδετο της Κυβερνήσεως. Να το πείτε στο υπουργικό
συµβούλιο που δεν γνωρίζει ο ένας τι λέει ο άλλος. Αυτά
βγαίνουν προς τα έξω µε τις δηλώσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Είµαστε δηµοκρατικό
κόµµα, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Άλλο το δηµοκρατικό και άλλο το «χύµα».
Εν πάση περιπτώσει, κυρία Υπουργέ, εάν το ΠΑΣΟΚ µε τις
αγκυλώσεις του παρελθόντος είχε επιτρέψει να αναθεωρήσουµε
το άρθρο 16, σήµερα δεν θα είχαµε στο εξωτερικό εξήντα
χιλιάδες παιδιά που κοστίζουν στις οικογένειές τους και στον
εθνικό πλούτο όσα χρήµατα βγάλατε από τη µείωση των
συντάξεων. Θα µπορούσαµε να έχουµε κρατήσει τα παιδιά να
σπουδάσουν εδώ και τα λεφτά τα οποία δίνουµε στο εξωτερικό,
για να σπουδάζουν, να µην είχαν κοπεί από τις συντάξεις των
συνταξιούχων! Να, λοιπόν, που δεν ξέρετε τι να κάνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Μαρκόπουλε, θέλετε να µιλήσετε πριν τον κ. Ταλιαδούρο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Προφανώς, θα τοποθετείτε και επί του ανακύψαντος ζητήµατος …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Του παρεµπίπτοντος ζητήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα, του παρεµπίπτοντος, το οποίο, όµως, τείνει να γίνει κυρίαρχο και εντός της
Αιθούσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίαρχο είναι, κύριε
Πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εποµένως, το λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το παρεµπίπτον ζήτηµα της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση,
είναι αυτό το οποίο περνάει οριζόντια όλη την Αίθουσα και φαίνεται ότι πλέον ποδηγετεί και τις αντιδράσεις των πολιτών.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω προς την Κυβέρνηση το εξής: Η µία
και µοναδική αλήθεια, κυρία Υπουργέ που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, είναι ίδιον µόνο των θρησκειών και των δικτατορικών
καθεστώτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνησή σας χρησιµοποιεί τη µία και µοναδική αλήθεια
σαν τη στράτα για την έξοδο από την κρίση. Δεν δέχεστε κουβέντα παραδίπλα, παραπάνω ή παρακάτω από αυτό που έχετε προσχεδιάσει, είτε το προσχεδιάσατε εσείς είτε σας το έδωσαν και
το εµφανίσατε ως προσχέδιο δικό σας.
Αυτό είναι το πολύ µεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει µία και µοναδική αλήθεια. Σας είπαµε ότι θέλουµε επιτέλους, µετά την αποτυχία του µνηµονίου, να δεχθείτε την επαναδιαπραγµάτευση των
όρων του µνηµονίου. Δεν σας είπαµε ούτε πολιτικά να αυτοκτονήσετε, ούτε, αν θέλετε, να µειώσετε τον πολιτικό σας εγωισµό,
αλλά να κάνετε το χρέος απέναντι σε µία κοινωνία η οποία αντιλαµβάνεται ετούτη την ώρα, απελπισµένη για το µέλλον, ότι αυτό
στο οποίο έχουµε µπει είναι λάθος.
Διότι αν η κρίση, κυρία Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρήγαγε το µνηµόνιο, περά από ό,τι διαφωνίες έχουµε
µεταξύ µας, τώρα το µνηµόνιο είναι αυτό το οποίο παράγει την
κρίση στην κοινωνία και την κρίση στα αποτελέσµατα. Άρα πρέπει να το αλλάξουµε.
Κανείς δεν µας είπε γιατί απέτυχε το µνηµόνιο. Ούτε εσείς
µπορείτε να µας το εξηγήσετε, δεν το έχετε επιχειρήσει ποτέ ως
Κυβέρνηση. Γιατί το µνηµόνιο απέτυχε σε όλους, µα σε όλους
τους αριθµητικούς στόχους, την ανεργία, την ύφεση, το χρέος,
το έλλειµµα, τα έσοδα; Απέτυχε παντού! Προφανώς απέτυχε
γιατί η συνταγή ήταν πάρα πολύ λανθασµένη, είτε απέτυχε γιατί
εσείς δεν µπορείτε να το υπηρετήσετε είτε απέτυχε και για τα
δύο. Εν πάση περιπτώσει δεν µπορεί να έχει πετύχει, να είναι όλα
στραβά, να µπαίνουµε σε δεύτερο µνηµόνιο, να χρειαζόµαστε
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, να συζητάµε ότι δεν µπορούµε να
βγούµε στις αγορές, να βαδίζουµε για δεύτερο µνηµόνιο µέχρι
να πάµε στο µόνιµο µηχανισµό στήριξης και να θέλετε και να σας
χειροκροτούµε. Και εν πάση περιπτώσει µην περιµένετε από την
κοινωνία να σας χειροκροτήσει.
Ούτε περιµένω η κοινωνία που είναι έξω στην πλατεία να βγάλει ένα πόρισµα, να έρθει να µας το πει. Διότι η κοινωνία αυτό το
οποίο δείχνει είναι φόβος, τον οποίο εµφυσήσατε εσείς και απελπισία. Εσείς σε κάθε δύσκολη στιγµή βγάζετε κάποιον επίτροπο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την κ. Δαµανάκη µε τη δραχµή.
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγµατα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο
έφυγαν 1,5 δισεκατοµµύριο από τις τράπεζες, επειδή κάποια επίτροπος Ελληνίδα είπε ότι η Ελλάδα µπορεί να γυρίσει στη
δραχµή, απειλώντας την ελληνική κοινωνία για να δεχθεί τα δικά
σας µέτρα.
Εσείς, η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα είναι που φοβάται, που
αισθάνεται αυτήν την ώρα φοβισµένη και προβληµατισµένη στα
να στηρίξει το µεσοπρόθεσµο. Τι χρεία έχουµε περισσότερο για
να αντιληφθούν οι δανειστές µας και οι άλλοι που µας παρακολουθούν από το εξωτερικό, ότι κάτι δεν πάει καλά στο καράβι
που λέγεται Ελλάς; Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Η πρόταση του Αντώνη Σαµαρά ήταν σαφής. Πρώτα απ’ όλα
περιµένουµε τη δέσµευση της Κυβέρνησης ότι το µεσοπρόθεσµο
δεν θα έρθει σαν ένα άρθρο, γιατί δεν είναι µία η αλήθεια, γιατί
δεν είναι µία η πολιτική. Οφείλετε να το φέρετε ξεχωριστά, ο
κάθε συνάδελφος σ’ αυτήν την Αίθουσα να πει την άποψή του
και η κάθε πολιτική παράταξη να πάρει τη δική της απόφαση να
στηρίξει ή να µην στηρίξει. Για να φανεί ποιες είναι οι διαφορετικές πολιτικές, για να φανεί ποιος είναι ο προβληµατισµός της Αίθουσας, για να αντιληφθούν οι πολίτες επάνω ότι υπάρχει µία
χαραµάδα ελπίδας. Γιατί η µόνη και η µοναδική αλήθεια την
οποία εσείς µας φέρνετε, ότι είναι ή αυτό ή η άβυσσος της χρεοκοπίας, ότι είναι ή αυτό ή η άβυσσος της δραχµής, όπως λένε
οι δικοί σας άνθρωποι, είναι ένα δίλληµα ψευδεπίγραφο. Δεν
ισχύει στην πολιτική ποτέ. Δεν υπάρχει µία αλήθεια στην οικονοµία, δεν υπάρχει µία αλήθεια στην πολιτική. Η ίδια η πολιτική και
η δηµοκρατία έχουν ενσωµατωµένο µέσα στρατηγικό σχεδιασµό
και ραχοκοκαλιά το διάλογο και τη διαπραγµάτευση. Τον αρνείστε.
Υπάρχουν κάποιες δεσµεύσεις που δεν τις ξέρουµε; Υπάρχει
κάποια ανελαστικότητα την οποία δεν µπορούµε να δούµε; Τι
είναι αυτό το οποίο σας κάνει να πηγαίνετε κατευθείαν στο
βράχο; Δεν αντιλαµβάνεστε τις ιστορικές ευθύνες της δικής σας
Κυβέρνησης; Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό θα γυρίσει
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µπούµερανγκ; Όχι µόνο σε εσάς, αλλά σε όλο το πολιτικό σύστηµα. Δεν αντιλαµβάνεστε δηλαδή το λάθος; Μας σας το λένε
όλοι πια, ακόµα και αυτοί που σας ψήφισαν το µνηµόνιο έστω και
επί της αρχής.
Κλείνω, για να µείνω στο θέµα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ,
µόλις µε ενηµέρωσαν, οµολογώ ότι δεν το ήξερα, ότι στις 30/5
έφυγε µία εγκύκλιος η οποία καταργεί τα ολοήµερα από τα εξαθέσια και κάτω και στις 2/6 πήγε άλλη εγκύκλιος στις πρωτοβάθµιες διευθύνσεις, ότι καταργούνται τα ολοήµερα σχολεία από
εξήντα µαθητές και κάτω. Προφανώς, κάποιος παίζει µε τις λέξεις γιατί δεν υπάρχει εξαθέσιο µε πάνω από εξήντα µαθητές,
όπως πολύ καλά ξέρετε.
Αυτό σηµαίνει για µας, για το Νοµό της Εύβοιας, ως παράδειγµα το φέρνω, ότι εικοσιτέσσερα ολοήµερα σχολεία, κλείνουν
κυρία Υπουργέ. Ερωτώ, είναι και αυτό µέσα στο αξιακό σύστηµα
του νέου εκπαιδευτικού οργανισµού που ετοιµάζετε ή είναι ένα
καθαρά χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο αφαίρεσης σπατάλης;
Αφού προφανώς σπατάλη θεωρείτε τα ολοήµερα σχολεία.
Πώς µπορείτε τώρα να µας πείσετε ότι η συγχώνευση των σχολείων ήταν ένα αξιακό και οραµατικό σύστηµα, όταν καταργείτε
τα ολοήµερα προφανώς για λόγους κόστους κάτω από τα εξήντα
παιδιά; Και γιατί κάτω από τα εξήντα παιδιά, κυρία Υπουργέ, τα
παιδιά δεν πρέπει να έχουν ολοήµερο σχολείο και πάνω από εξήντα πρέπει να έχουν; Αυτό µπορείτε να τους το απαντήσετε;
Μπορείτε δηλαδή να µας πείτε, να µας πείσετε ότι έχετε µία
στρατηγική και ότι δεν είστε αιφνιδιασµένοι από τα έσοδα που
πρέπει να τα µειώσετε, επειδή ο κ. Παπακωνσταντίνου κάθε τρεις
και λίγο σας χτυπάει ένα καµπανάκι; Κάντε µία προσπάθεια να
µας πείσετε. Το έχουµε ανάγκη πραγµατικά κι εµείς και η ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική νεολαία.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας
Δηµοκρατίας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Όπως είχα, κυρία Υπουργέ, την ευκαιρία και στην πρωτολογία
µου να πω, δεν είµαστε αντίθετοι σε καταργήσεις ή συγχωνεύσεις
σχολείων, εφόσον όµως αυτές γίνονται µε βάση παιδαγωγικά κριτήρια, µε βάση διάλογο και µε βάση τη συνεκτίµηση των κοινωνικών λόγων, όπως είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση αποδείχτηκε ότι δεν έγινε συζήτηση µε τα περιφερειακά συµβούλια και µε τα δηµοτικά συµβούλια. Δεν απεστάλη ποτέ δική σας πρόταση, τι προτίθεστε να
κάνετε σε κάθε ένα από αυτά τα δηµοτικά συµβούλια, σε ό,τι
αφορά τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις των σχολείων. Αυτό αποδεικνύεται και από το τι είπατε µετά την απόφασή σας. Συναντηθήκατε µε πενήντα τρεις δήµους και δηµάρχους, οι οποίοι
ουσιαστικά διαµαρτυρήθηκαν, ήθελαν εξηγήσεις για το τι έγινε.
Μάλιστα χθες σε µία συνάντηση που είχαµε φορείς του Νοµού
Καρδίτσας µε την κυρία Υπουργό, ο Δήµαρχος Μουζακίου έθεσε
το ερώτηµα, γιατί να κλείσει το δηµοτικό σχολείο ενός δηµοτικού
διαµερίσµατος και οι µαθητές να πάνε σε ένα άλλο και να µην
κλείσει το άλλο και οι µαθητές να πάνε σε αυτό το οποίο κλείνει.
Διότι αυτό ήταν το αίτηµα του δήµου, της κοινότητας και των δύο
δηµοτικών διαµερισµάτων και οι υποδοµές ήταν καλύτερες στο
δεύτερο σχολείο.
Τι µέτρα λάβατε για το κόστος και την ασφαλή µεταφορά των
µαθητών; Πώς έχετε διασφαλίσει ότι οι δήµοι θα µπορέσουν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δεν θα µετακυληθεί
το κόστος µεταφοράς στις οικογένειες των µαθητών; Είναι ένα
ερώτηµα που τίθεται από όλους σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
Ένα άλλο ερώτηµα είναι, γιατί καταργήθηκαν σχολεία που λειτουργούσαν µε άριστες υποδοµές σε πρωτεύουσες των πρώην
καποδιστριακών δήµων, όπου εκεί θα µπορούσε να αποτελέσει
το κέντρο της συγχώνευσης σχολείων από γειτονικά χωριά;
Γιατί έγινε κλείσιµο σχολείου µε σαράντα µαθητές, µε σαράντα
πέντε µαθητές, δηµοτικό σχολείο σε ένα χωριό; Αυτό το χωριό
δεν το οδηγούµε σε νέκρωση; Κι αν υπήρχαν ακόµα και τριάντα
µαθητές, δεν δηµιουργούµε προβλήµατα σ’ αυτά τα µικρά παιδιά
τα οποία φεύγουν και πάνε σε άλλο χώρο µε ανασφαλή τρόπο,
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όπου δεν έχουν τους φίλους τους και χάνεται η ανάπτυξη της
παιδικότητας;
Δεν θα ήταν καλύτερο να µετακινούνται οι εκπαιδευτικοί, οι γυµναστές, οι καθηγητές ξένων γλωσσών, να πηγαίνουν από το ένα
σχολείο στο άλλο, για να έχουν οι µαθητές και αυτών των σχολείων την κατάλληλη εκπαίδευση, παρά να µετακινούνται οι µαθητές;
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο χώρος της παιδείας
οφείλει να είναι χώρος συναίνεσης, διαβούλευσης και συνεχούς
διαλόγου. Έτσι µόνο θα πετύχουµε να έχουµε στήριξη της παιδείας και να διασφαλίσουµε την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης
στη νέα γενιά της πατρίδας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει η Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούγοντας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλο, αναρωτήθηκα το εξής: Μα, καλά είναι
δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς ότι η Κυβέρνηση κατέχει τη µία και
µόνη αλήθεια και ότι εµείς ισχυριζόµαστε κάτι τέτοιο;
Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ακούσατε τις διαβεβαιώσεις και του
Πρωθυπουργού, αλλά και πολλών στελεχών της Κυβέρνησης ότι
εµείς συζητούµε πολλά από τα σηµεία της πρότασης την οποία
καταθέσατε; Εξάλλου, και ο ίδιος ο Τύπος παρέθεσε αναλύσεις,
όσον αφορά το σε ποια σηµεία υπάρχει συµφωνία των δύο µεγάλων κοµµάτων.
Όχι µόνο δεν λέµε, λοιπόν, ότι κατέχουµε τη µία και µόνη αλήθεια, αλλά επιδιώκουµε προτάσεις ακόµα και τώρα. Όµως, επιδιώκουµε προτάσεις που να µπορούν να συνεισφέρουν ολοκληρωµένα. Διότι το να λέµε κάποιες απλώς πολύ σοβαρές προτάσεις για τις αποκρατικοποιήσεις ή να µιλάµε για ένα σκέλος της
οικονοµίας, χωρίς να λέµε από πού θα βρούµε τα άλλα χρήµατα
για να µη θίξουµε καταστάσεις, αυτό δεν είναι παρά, επιτρέψτε
µου να πω, ωραιοποίηση και λαϊκισµός.
Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να είµαστε µόνο αρεστοί, ούτε θα πρέπει να λέµε µόνο πράγµατα τα οποία είναι αρεστά. Να είστε σίγουρος ότι η Κυβέρνηση έχει ανοιχτά τα αυτιά της και
παρακολουθεί και προσπαθεί κάθε στιγµή να επιφέρει τη µέγιστη
δυνατή συνεννόηση, γι’ αυτό το πάρα πολύ δύσκολο διάστηµα
για τη χώρα.
Το δεύτερο πράγµα που πρέπει να πω και να εξηγήσω είναι ότι
αυτή η Κυβέρνηση πάει να κάνει τα ολοήµερα σχολεία, σχολεία.
Αυτό σηµαίνει ότι τα πρώτα είκοσι οκτώ πιλοτικά ολοήµερα σχολεία που δηµιουργήθηκαν επί Υπουργίας του Πέτρου Ευθυµίου,
τα οποία έκαναν µια πολύ ουσιαστική δουλειά, σιγά-σιγά όσο
επεκτάθηκαν, αντί να γίνεται ουσιαστική δουλειά στα απογευµατινά τµήµατα, τα περισσότερα από αυτά εξελίχθηκαν σε χώρους
φύλαξης παιδιών. Και αυτό είναι µεν θεµιτό, όπως θα πει κανείς,
όσο οι γονείς εργάζονται, αλλά έτσι δεν υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός λόγος ύπαρξης. Οι λόγοι είναι κοινωνικοί και θα πρέπει
να τους συναποφασίσουµε.
Άρα, όσον αφορά το θεσµό του ολοήµερου σχολείου –για να
σας πω τη δική µας πολιτική- ξεκινήσαµε µε τα οκτακόσια πιλοτικά ολοήµερα σχολεία τα οποία τελειώνουν όλα µαζί στις 14.00’
και είναι δωδεκαθέσια και άνω, ενώ προστέθηκαν για την επόµενη σχολική χρονιά άλλα εκατόν εξήντα περίπου. Φτάσαµε, δηλαδή, στα εννιακόσια εξήντα και προσεγγίζουµε τα χίλια
ολοήµερα σχολεία. Άρα, προσεγγίζουµε το 40% του µαθητικού
πληθυσµού. Μέχρι τις 14.00’ όλα τα παιδιά, ασχέτως αν µένουν
ή όχι το απόγευµα, έχουν µουσική, θεατρική αγωγή, φιλαναγνωσία, ξένη γλώσσα από την Α’ δηµοτικού και δεύτερη ξένη
γλώσσα στην Ε’ και στην ΣΤ’ δηµοτικού.
Επαναλαµβάνω ότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν επιπλέον φιλαναγνωσία, γεγονός που δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά έχουν µία
ώρα Γλώσσα επιπλέον, αλλά ότι µαθαίνουν να αγαπούν και να
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ευχαριστιούνται το διάβασµα. Αυτό γίνεται µέσα στα σχολεία.
Άρα, φτιάχνουµε το πρόγραµµα, τοµέας τον οποίο µας καλέσατε
και εσείς να δούµε. Και ο κ. Ταλιαδούρος αναφέρθηκε στην πρωτοµιλία του σ’ αυτό.
Είπαµε, λοιπόν, να ενδιαφερθούµε για την ποιότητα της παιδείας. Και ποιότητα στην παιδεία, λοιπόν, υπάρχει όταν ένα πρόγραµµα τελειώνει στις 14.00’ για όλα τα παιδιά και µπορεί να πάει
µέχρι τις 16.00’ για εκείνα τα παιδιά που θέλουν να παραµείνουν,
είτε µε µελέτη είτε µε κάποιες επιπλέον γλώσσες ή δραστηριότητες που θα επιλεγούν µε τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από
το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών και βεβαίως από τις προτάσεις
του Συλλόγου Γονέων του κάθε σχολείου.
Αυτά, λοιπόν, τα οκτακόσια ολοήµερα σχολεία, που είναι
ακριβά σχολεία, αποτελούν πολιτική επιλογή σε καιρό κρίσης. Σε
καιρό κρίσης αυτά τα σχολεία κοστίζουν περισσότερο. Σε καιρό
κρίσης, λοιπόν, επεκτείνονται και γίνονται εννιακόσια εξήντα ένα.
Άρα, είναι λάθος το επιχείρηµά σας περί φθηνού σχολείου και
ότι όλα τα κάνουµε για δηµοσιονοµικούς λόγους. Για το 40% του
µαθητικού πληθυσµού υπάρχουν αυτά.
Τα εξαθέσια τώρα δηµοτικά σχολεία συνεχίζουν τα κλασικά
ολοήµερα προγράµµατα. Όµως, και εκεί προσπαθούµε να δώσουµε µια περισσότερη εκπαιδευτική ζωντάνια σ’ αυτά τα προγράµµατα.
Με τη δεύτερη απόφαση δώσαµε τη δυνατότητα και σε σχολεία που έχουν έως εξήντα µαθητές να λειτουργήσουν, εφόσον
θέλουν, και ολοήµερο πρόγραµµα.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα µικρά ολιγοθέσια σχολεία
για τα οποία τόσο πολύ συζητήσαµε σήµερα, σας λέµε ότι διατηρούνται έτσι και αλλιώς και πρέπει να διατηρούνται µόνο σε
µακρινές περιοχές. Διότι νοµίζω πως συζητήσαµε επαρκώς ότι
ένα σχολείο το οποίο έχει δασκάλους, οι οποίοι διδάσκουν την
ίδια ώρα σε δύο και τρεις τάξεις, δεν µπορούν να αποδώσουν
όπως τα σχολεία σε µεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι επαρχιακές πόλεις, όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της, δηλαδή το αυτονόητο.
Ακριβώς, λοιπόν, για να µη διαφέρουν σε ποιότητα τα σχολεία
στην επαρχία και στις πόλεις, εµείς θέλουµε να πάµε σε εξαθέσια
εκεί που οι γεωγραφικές συνθήκες µας το επιτρέπουν. Άρα, δεν
λέµε κάτι διαφορετικό. Και θα δείτε ότι µπορούµε να συνεννοηθούµε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς από την ιδιαίτερή σας πατρίδα, την Εύβοια, αλλά και όλοι ότι δεν υφίσταται ο
κοινωνικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα ολοήµερα στα πολύ
µικρά σχολεία. Τώρα αν υπάρχει και κάποιο «παρκινγκ» κάποιων
που δεν θέλουν να µετακινηθούν και θέλουν να δουλεύουν στο
χωριό τους, αυτό εµένα δεν µε αφορά, εκπροσωπώντας τουλάχιστον αυτήν την Κυβέρνηση και τη συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Σε ό,τι αφορά, όµως, τα θέµατα των µεταφορών που είναι
πάρα πολύ σοβαρά, θα ήθελα να πω ότι και εκεί η πρόκληση είναι
σωστή. Βεβαίως είµαστε µια ενιαία Κυβέρνηση και βεβαίως το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει προετοιµάσει και µία µεταβατική περίοδο, διότι καταλαβαίνετε ότι το να προκηρύξουν για την επόµενη χρονιά οι περισσότεροι καλλικρατικοί δήµοι εκ νέου
διαγωνισµούς για τη µεταφορά µαθητών και να είµαστε έτοιµοι
το Σεπτέµβρη, είναι εξαιρετικά δύσκολο απ’ ό,τι µας είπαν το
Υπουργείο Εσωτερικών και οι δήµαρχοι.
Το Υπουργείο Παιδείας είναι παρόν σε όλη αυτήν τη διαδικασία διαβούλευσης και συνεννόησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουµε κάνει πολλαπλές συσκέψεις µε την ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών και τα συναρµόδια Υπουργεία. Και πρέπει να σας πω ότι ως Υπουργείο Παιδείας που ενδιαφερόµαστε
ιδιαίτερα για τις µεταφορές µαθητών, έχουµε από πριν προνοήσει να έχουµε µία µελέτη του Ινστιτούτου Μεταφορών του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να βοηθήσουµε και
εµείς τη διαδικασία.
Όσον αφορά τώρα το πού βρισκόµαστε, η τελευταία ενηµέρωση που έχω από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι προετοιµάζουν µια κοινή υπουργική απόφαση και µε δική µας συµβολή,
έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε δύο επιλογές, ή να παραταθούν τα ισχύοντα και στις αρχές της επόµενης σχολικής περιόδου, ούτως ώστε να υπάρξει µια «γέφυρα» και να µην προκύψουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλήµατα στη µεταφορά και βεβαίως µετά να πάµε και σε ένα
εναλλακτικό καθεστώς, όπου να µπορούν να αναλάβουν κανονικά οι καλλικρατικοί δήµοι τις µεταφορές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απλήρωτοι δύο χρόνια τώρα, κυρία Υπουργέ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Μαρκόπουλε,
µην προκαλείτε, γιατί στα Υπουργεία έχουµε στα συρτάρια µας
το αίσχος που υπάρχει µε τη σπατάλη του κράτους, γεγονός για
το οποίο ευθυνόµαστε όλοι. Ευθύνονται οι παλιές νοµαρχίες και
το πολιτικό σύστηµα. Αυτή η σπατάλη µε τις µεταφορές µαθητών
είναι απίστευτη. Έχω εδώ σχολείο το οποίο ξόδευε 19.000 ευρώ
το µήνα µόνο σε ταξί! Θα πρέπει να συνεννοηθούµε, λοιπόν,
κύριε Μαρκόπουλε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε,
κυρία Υπουργέ; Ξέρετε πόσες εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ
χρωστάτε στα ΚΤΕΛ; Ξέρετε ότι κλείνουν τα ΚΤΕΛ µόνο από τη
πληρωµή των µεταφορικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μαρκόπουλε, µην
διακόπτετε! Έχετε την τριτολογία σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τα ΚΤΕΛ συνεννοήθηκαν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν ασφαλιστική
ενηµερότητα τα ΚΤΕΛ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μαρκόπουλε,
µπορείτε να τα πείτε στην τριτολογία σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Έχει γίνει συνεννόηση
µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο κ. Σαχινίδης έχει δώσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις στους εκπροσώπους των ΚΤΕΛ. Αν θέλετε να συνεχίσουµε αυτή τη συζήτηση εδώ, εγώ είµαι έτοιµη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λεφτά θέλουν. Δεν θέλουν κατευθύνσεις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ πολύ,
εγώ δεν σας διέκοψα. Γιατί οξύνετε τους τόνους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, µας λέτε πράγµατα
τα οποία είναι για άλλον πλανήτη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ποιο είναι το πρόβληµά σας; Τώρα απαντάτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ή ως Βουλευτής Ευβοίας; Τι θέλετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που µας λέτε είναι
έξω από τη χώρα! Είναι για αλλού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μαρκόπουλε, συνεχίζετε να διακόπτετε! Σας παρακαλώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ειλικρινά λυπάµαι,
γιατί –τουλάχιστον- ξεκίνησε µια συζήτηση, για να συνεννοηθούµε στην παιδεία. Δεν σας προκάλεσα. Σας εξηγώ τα µέτρα
που έχουµε πάρει και εσείς µου λέτε για χαρακτηρισµούς -γιατί
θα τα ακούσετε τώρα!- όταν Υπουργοί και Υφυπουργοί στο
Υπουργείο Παιδείας είχαν είκοσι και πενήντα κινητά και τα µοίραζαν, όταν υπήρχε απίστευτη σπατάλη στο Υπουργείο που
αφήσατε, για την οποία έχουµε πειστήρια και δεν µιλάµε… Αυτά
που µας αφήσατε ακόµη τα συµµαζεύουµε.
Λοιπόν, παρακαλώ να τελειώνει αυτή η συζήτηση! Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν! Σοβαροί να είµαστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι χαρακτηρισµούς,
κύριε Υπουργέ! Πάρτε το «σοβαροί» πίσω! Μας λέτε και το ότι
δεν είµαστε σοβαροί! Τι πράγµατα είναι αυτά;
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ! Δεν είµαστε σοβαροί
στην Αίθουσα; Δεν µπορούµε να κάνουµε κριτική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Νοµίζω ότι εσείς διαταράσσετε τώρα την ευπρέπεια της Αιθούσης. Τι εικόνα είναι αυτή,
κύριε συνάδελφε; Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ σας παρακαλώ!
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Να το πάρετε πίσω το «σοβαροί»! Είµαι πολύ σοβαρός και θα
σας το αποδείξω σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, να µιλήσετε,
όταν έρθει η ώρα σας.
Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, συνεχίστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Μαρκόπουλε, το
«σοβαροί να είµαστε» είναι και για τους δυο µας. Είναι για όλους
µας. Δεν είναι για εσάς προσωπικά. Δεν αφορά εσάς. Αφορά
όλους µας.
Σε αυτές, λοιπόν, τις στιγµές σοβαροί να είµαστε –το ξαναλέω- µε αυτήν την έννοια. Να είµαστε σοβαροί και να µιλάµε µε
στοιχεία.
Όντως, το χρέος των ΚΤΕΛ δεν µπορεί να αποπληρωθεί. Ο κ.
Σαχινίδης τους είπε για µείωση µεγάλη και πολύ καλά έκανε,
γιατί πολύ µεγάλη σπατάλη υπήρξε και υπάρχει και τα στοιχεία
υπάρχουν. Κάντε ερώτηση, ως Βουλευτής, στα Υπουργεία Οικονοµικών και Εσωτερικών, να σας δοθούν τα στοιχεία της κατασπατάλησης του χρήµατος του Έλληνα πολίτη. Μπορούσαµε µε
Ρολς Ρόις να µετακινούµε τους µαθητές.
Εγώ περίµενα από εσάς να µου πείτε το άλλο, δηλαδή να µου
πείτε «Διαπραγµατευτείτε περισσότερο µε τους εκπροσώπους
των ΚΤΕΛ, διότι έχουν κερδίσει πάρα πολλά και αυτοί και άλλοι
παράγοντες στις τοπικές κοινωνίες». Εγώ θα περίµενα από εσάς,
γνωρίζοντας και το παρελθόν σας και το ποιόν σας, να µου κάνετε την αντίθετη ερώτηση, δηλαδή να µου πείτε πώς θα στριµώξουµε την κατάσταση, γιατί έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά
χρήµατα στις µεταφορές µαθητών.
Έρχοµαι, όµως, να δώσω στοιχεία στον κ. Ταλιαδούρο. Κύριε
Ταλιαδούρο, µπορώ να διασκεδάσω τους φόβους σας, µε το δεδοµένο ότι οι µετακινήσεις µαθητών δεν αυξάνονται τόσο πολύ
από τις συνενώσεις. Ενώ δηλαδή έχουµε ένα πληθυσµό µαθητών
που µετακινείται και είναι γύρω στις εκατόν τριάντα χιλιάδες
κάθε χρόνο –είτε είναι σχολεία ειδικά είτε σχολεία µουσικά είτε
σχολεία της περιφέρειας- σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Υπουργείου Παιδείας αυτήν τη στιγµή, η µετακίνηση επιπλέον µαθητών
από τις συνενώσεις προσεγγίζει τις δέκα χιλιάδες. Αυτός ο αριθµός, αναλόγως µε τις µαθητικές εγγραφές –γνωρίζετε, έχοντας
περάσει από το Υπουργείο Παιδείας, ότι είναι η εποχή που γίνονται οι εγγραφές- µπορεί να πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, δηλαδή
γύρω στις έντεκα µε δώδεκα χιλιάδες. Όσο και να ‘ναι, όµως,
είναι ένα ποσοστό γύρω στο 10% του ήδη µετακινούµενο µαθητικού πληθυσµού.
Άρα, δεν έχουµε πολύ µεγάλη διόγκωση στις µεταφορές µαθητών από τις συνενώσεις αυτές. Έχουµε συνεργαστεί και
έχουµε προετοιµάσει ως Κυβέρνηση –το αρµόδιο Υπουργείο
Εσωτερικών, µαζί µε το Υπουργείο Οικονοµικών- ένα θεσµικό
πλαίσιο τέτοιο που να διευκολύνει τους δήµους, να τους δίνει
και µια δυνατότητα να περάσουν τη δύσκολη περίοδο µέχρι το
Σεπτέµβρη µε την προέκταση των ισχυόντων διαγωνισµών, αλλά
και µε µειώσεις. Με µειώσεις, διότι το κάθε ευρώ του φορολογούµενου πολίτη αξίζει.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Θέλω
ακόµη ένα λεπτό, γιατί δεν έχω απαντήσει όσα όφειλα στο θέµα
της δηµοσιονοµικής και εκπαιδευτικής πλευράς των συνενώσεων.
Είπε και ο κ. Γεωργιάδης από το ΛΑΟΣ, είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι δεν είπαµε την αλήθεια. Βεβαίως, και την είπαµε. Την
είπα και εγώ στην πρωτοµιλία µου, λέγοντας ότι η αρχική και κυρίαρχη προσέγγιση είναι να φτιάξουµε εύρωστες σχολικές µονάδες, που να µπορούν να έχουν όσα σας περιέγραψα για τα
δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια και λύκεια, δηλαδή και επιλογές
και κατευθύνσεις και ουσιαστικές οµάδες παιδιών, που πάντως
δεν θα υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε µαθητές στα υπό συνένωση σχολεία.
Άρα, οι λόγοι ήταν και είναι εκπαιδευτικοί και λόγοι αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και νοικοκυρέµατος. Εµείς δεν
ντρεπόµαστε να πούµε ότι και το νοικοκύρεµα είναι στόχος, όταν
όµως η κόκκινη γραµµή είναι ότι δεν θα νοικοκυρέψω κάτι, αν
πρόκειται αυτό να αποβεί πολύ βλαπτικό για τα συµφέροντα των
µαθητών.
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Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι στο Υπουργείο Παιδείας
έχουµε επενδύσει σε ακριβά σχολεία, που είναι τα ολοήµερα
σχολεία, µε ενιαίο αναµορφωµένο πρόγραµµα. Κάνουµε απλώς
επιλογές συµµαζέµατος εκεί όπου το συµµάζεµα συνάδει και µε
το εκπαιδευτικό όφελος. Εκεί όπου υπάρχει εκπαιδευτική ζηµιά
όχι απλώς δεν συνενώνουµε, αλλά αφήνουµε και σχολειά µονοθέσια και στα νησιά µας και στις απόκρηµνες κορφές των ορεινών χωριών και σε κάθε απόµερο µέρος της πατρίδας µας που
χρειάζεται σχολείο και ο µαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να πάει
λίγο πιο πέρα, για να πάει σε ένα µεγαλύτερο και καλύτερο σχολείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µυθολογία µας λέει ότι ο Οινοπίων ήταν ο πρώτος κάτοικος της Χίου, γιος του Διονύσου και
της Αριάδνης. Η ιστορία, επίσης, µας λέει ότι οι Ίωνες έφθασαν
εκεί το 1100 π.Χ..
Από την ιστορική και πανέµορφη Χίο, λοιπόν, το νησί που έχει
και τα πανέµορφα Καρδάµυλα, που είναι περιοχή του εφοπλισµού και της ναυτοσύνης γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι µας τιµά
σήµερα µε την παρουσία του και παρακολουθεί τη συνεδρίασή
µας από τα άνω δυτικά θεωρεία ένα σχολικό κέντρο µε δεκαπέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικούς, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υφυπουργέ, πρέπει
να σας ενηµερώσω για το χρέος των συµβάσεων των ΚΤΕΛ ανά
την Ελλάδα. Σήµερα τα µισά ΚΤΕΛ είναι ανώνυµες εταιρείες. Δεν
είναι ούτε προσωπικές εταιρείες ούτε κάτι διαφορετικό και δεν
έχουν καν τη δυνατότητα της ασφαλιστικής ενηµερότητας. Μόνο
στο ΚΤΕΛ του Νοµού Ευβοίας τα χρωστούµενα πλησιάζουν τα
5,5 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν αποτέλεσαν ποτέ σύµβαση µεταξύ
του Υπουργείου και του ΚΤΕΛ, αλλά της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης που έλεγξε τον τρόπο µεταφοράς και του «ΚΤΕΛ Α.Ε.»;
Σ’ αυτήν την Αίθουσα πριν από τρία χρόνια ξαναψηφίσαµε -και
το δικό σας και το δικό µας κόµµα- την αποκλειστικότητα της
σχολικής µεταφοράς των µαθητών από τις ανώνυµες εταιρείες
των ΚΤΕΛ.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, ως Κυβέρνηση, ξαφνικά να ρίχνετε µια
ανώνυµη εταιρεία µε εκατοντάδες λεωφορειούχους, που δεν
είναι και τίποτα προύχοντες, στα βράχια, µόνο και µόνο επειδή
εσείς ανακαλύψατε εκ των υστέρων, γιατί σας το είπε ο κ. Σαχινίδης ότι έγιναν κάποιες περίεργες υπερτιµολογήσεις! Αν έχουν
γίνει, να πάτε να βρείτε τους ενόχους. Όµως, εσείς, οριζόντια,
ξαφνικά στέλνετε όλα τα ΚΤΕΛ στο βράχο, στην πτώχευση, µόνο
και µόνο επειδή δεν έχετε λεφτά! Και έρχεστε εδώ και ξαφνικά
κατηγορείτε τους πάντες. Παρουσιάζετε στοιχεία για ταξί, για
διάφορες περίεργες υπερτιµολογήσεις. Τα µεµονωµένα παραδείγµατα, κυρία Υπουργέ, δεν µπορούν να ακυρώσουν αυτό το
οποίο πάτε να κάνετε.
Δεύτερον, είπατε ότι υπάρχουν κάποια ολοήµερα, τα οποία
είναι πάρκινγκ. Δεν υπάρχει ολοήµερο πάρκινγκ, κυρία Υπουργέ,
γιατί δεν υπάρχουν σήµερα πολίτες που να έχουν ανάγκη πάργκινγκ για τα παιδιά τους. Αυτή είναι µια «νεολεξία» της πολιτικής
σας, η οποία έρχεται να καλύψει αυτό το οποίο σας λέµε από την
πρώτη ώρα σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα, ότι δηλαδή είναι καθαρά οικονοµικοί οι λόγοι όλων αυτών των αποφάσεων τις
οποίες έχετε πάρει στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό προσπαθούµε
να καταδείξουµε. Εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση στο να
γίνει οικονοµία και να γίνει –αν το θέλετε- µάζεµα της σπατάλης,
αλλά εσείς έχετε περάσει στην άλλη όχθη του ποταµού. Εσείς
πλέον σε οτιδήποτε δεν φθάνετε να το πληρώσετε του βάζετε
µια ταµπέλα «σπατάλη», «λαµογιά», «κοµπίνα». Δεν είναι έτσι,
κυρία Υπουργέ.
Για πηγαίνετε, λοιπόν, στους αγρότες στα χωριά που θέλουν
να αφήσουν τα παιδιά τους, για να κάνουν τις αγροτικές εργα-
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σίες και που εσείς τα γυρίζετε στο σπίτι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Δεν υπάρχει. Δεν είναι πάρκινγκ, λοιπόν. Πάρκινγκ είναι
γι’ αυτούς που θέλουν να το ονοµάσουν πάρκινγκ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Υφυπουργέ, έχετε
να προσθέσετε κάτι επ’ αυτών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
πρότεινα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτή Ευβοίας να καταθέσει επίκαιρη επερώτηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): …να έρθει το Υπουργείο Εσωτερικών και Μεταφορών ή και Οικονοµικών να απαντήσει στα ζητήµατα τα οποία έθεσε.
Εγώ πολύ-πολύ σύντοµα θα αναρωτηθώ και θα ρωτήσω και το
Σώµα νοητά: Δεν έχετε ακούσει ποτέ για αναµορφωµένα
δροµολόγια και περίεργα δροµολόγια τα οποία δεν χρειάζονται
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Λοιπόν, να σας στείλω …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στο νοµό µου, όχι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εγώ δεν µιλώ για το
Νοµό σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ µιλώ για το νοµό µου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Εντάξει. Κάντε
ερώτηση ως Βουλευτής Ευβοίας να σας απαντήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν φταίει ο δικός µου
νοµός για κάποιους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ. Ας ολοκληρώσουµε ηρέµως.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Δεν έχετε, προσπαθείτε, αλλά παρακαλώ πολύ έχουν γίνει, έχω στοιχεία για πάρα
πολλούς νοµούς της χώρας, µπορείτε να καταθέσετε ερώτηση,
να σας απαντήσουµε. Το να συζητάµε όµως στο τέλος, µιας πολύ
πλούσιας διαδικασίας, το να έχουµε παρεκτραπεί και να συζητάµε για τα ΚΤΕΛ είναι πραγµατικά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Με συγχωρείτε η
επερώτηση που καταθέσατε είχε συγκεκριµένα στοιχεία. Εγώ
ανταποκρινόµενη σε αυτό που είπατε ότι εδώ να µιλήσουµε
συνολικά για την Κυβέρνηση επεκτάθηκα, είδατε, και έδωσα
στοιχεία και σε εσάς και στον κ. Ταλιαδούρο, αυτά που είχα στη
διάθεσή µου.
Αν θέλετε, όµως, πλήρη τεκµηρίωση θα πρέπει να κάνετε
αντίστοιχη ερώτηση. Αυτή τη στιγµή έχω τα πάντα σε ό,τι
αφορούν όχι µόνο τις συνενώσεις και ό,τι αφορά την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια. Με συγχωρείτε που δεν έχω και
τα στοιχεία των ΚΤΕΛ µαζί µου. Αφορά άλλο Υπουργείο και σε
ό,τι µπορώ εγώ να σας διαφωτίσω, ήδη σας απάντησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν στην ερώτηση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επιπλέον σας λέω ότι
ο άξονας των µεταφορών σε σχέση µε τις συνενώσεις και ήταν
και απαντήθηκε µε συγκεκριµένα στοιχεία. Απάντησα στον κ.
Ταλιαδούρο πόσες χιλιάδες µαθητές, τι ποσοστό είναι από τις
συνενώσεις. Απάντησα πολύ συγκεκριµένα στον κ. Ταλιαδούρο.
Δεν απέφυγα να απαντήσω. Όπως και στην πρωτοµιλία µου,
κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα πολύ συγκεκριµένα στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουµε µη ασφαλές οδικό δίκτυο και δεν
κάνουµε συνενώσεις γι’ αυτό. Σε όλα τα θέµατα που θίξατε για
τις υποδοµές τις σχολικές, έδωσα ουσιαστικές απαντήσεις.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνενώσεων σχολείων,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

για να κλείσω µε το κυρίως θέµα, αυτό που µας απασχόλησε
σήµερα, θα γίνει µε αυτές τις αναγκαίες λίγες, πλην όµως
απαραίτητες διορθώσεις της αρχικής απόφασης, που θα γίνουν
πολύ σύντοµα και που είναι προϊόν της συνεχούς διαβούλευσης.
Δεν µπορεί κανείς να µας κατηγορήσει ότι αρνηθήκαµε να
µιλήσουµε µε κανέναν, ούτε πριν την πρώτη απόφαση, ούτε κατά
τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για τις διορθώσεις.
Αυτό το είπα, λέγοντας δε ότι του χρόνου θα ενταθεί η
προσπάθεια για τις συνενώσεις στην ίδια παιδαγωγική κατεύθυνση, µε την ίδια παιδαγωγική λογική, ακριβώς γιατί πάρα
πολλοί άνθρωποι, από όλη την Ελλάδα που ήρθαν, είπαν εκεί
όπου δεν είχαµε τις υποδοµές έτοιµες «µα σε λίγο είναι έτοιµο
το σχολείο, να το κάνουµε το εξαθέσιο, ας περιµένουµε λίγο». Ή
άλλοι άνθρωποι από άλλες µεριές της Ελλάδας, µας είπαν
«αφήστε λίγο να ζυµώσουµε τις τοπικές κοινωνίες και θα πάµε
στις ενώσεις». Είδαµε λοιπόν, ένα κλίµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Τελειώνω λέγοντας, γιατί είπατε γιατί δεν έκανε ο κ. Ευθυµίου
συνενώσεις ή δεν έκαναν οι προηγούµενοι, ότι τα στοιχεία
δείχνουν ότι από τότε που οι συνενώσεις ξεκίνησαν µε το ν. 1566
επί Υπουργίας του Προέδρου του κ. Κακλαµάνη, οι δύο εποχές
που έχουµε αύξηση των συνενώσεων είναι οι εποχές των µεγάλων µεταρρυθµίσεων της αυτοδιοίκησης που ήταν πάντα η Νέα
Δηµοκρατία απούσα. Στον Καποδίστρια, µετά τον οποίο υπήρχε
και πόρισµα της ΔΟΕ και πολλά πορίσµατα της Διδασκαλικής
Οµοσπονδίας τα οποία αναρτήθηκαν και στο διαδίκτυο, στα
οποία η Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος στηρίζει τις συνενώσεις. Μεγάλη, λοιπόν, αύξηση των συνενώσεων στην καποδιστριακή περίοδο, όταν ενώσαµε τους δήµους του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Και τώρα που έχουµε τους δήµους του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
έχουµε άλλο ένα κύµα συνενώσεων.
Αυτό, λοιπόν, το κύµα συνενώσεων συµπίπτει και µε την
προσπάθεια νοικοκυρέµατος, αλλά κυρίως µε την ανάγκη να
πάµε σε µία παιδαγωγική λογική του νέου σχολείου, που θέλει
ολοκληρωµένη παιδαγωγική λειτουργία, που χρειάζεται έξι
δασκάλους τουλάχιστον το κάθε δηµοτικό, γυµναστή και καθηγητή αγγλικών και πολλούς άλλους αν πάµε σε λίγο µεγαλύτερα
δωδεκαθέσια δηµοτικά, να έχουµε πιλοτικά σχολειά µε ξένες
γλώσσες, µε πολιτισµό, µε πληροφορική, αυτά που πρέπουν στα
παιδιά µας, δηµόσια σχολειά που να τα χαιρόµαστε, δηµόσια
σχολειά που δίνουν στα παιδιά µας δυνατότητες, που κάποτε
όσοι µπορούσαν έπρεπε να πληρώσουν για να τις έχουν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της υπ’ αριθµόν 37/22/8-3-2011 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας των κ.κ. Άρη Σπηλιωτόπουλου, Σπυρίδωνος Ταλιαδούρου, Ανδρέα Λυκουρέντζου, Ιωάννου
Πλακιωτάκη, Κωνσταντίνου Μουσουρούλη, Νικολάου Νικολόπουλου, Ιωάννου Ιωαννίδη, Μάξιµου Χαρακόπουλου, Κωνσταντίνου
Καραγκούνη, Νικολάου Παναγιωτόπουλου, Σταύρου Καλογιάννη,
Ελίζας Βόζενµπεργκ, Σωτηρίου Χατζηγάκη, Μιχαήλ Γιαννάκη, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Χρήστου Σταϊκούρα, Νικολάου Λέγκα, Δηµητρίου Τσουµάνη, Χρήστου Ζώη και Κωνσταντίνου Τασούλα προς
την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση των σχολείων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.15’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο:
α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επίκαιρης
επερώτησης σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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