ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ’
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 13599
2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που
προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή
τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή
στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία, σελ. 13537-13599
3. Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν:¨α) πρόταση σύστασης Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και
β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας
τους, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα
άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το
άρθρο 5 του ν.3126/2003 “Ποινική ευθύνη των Υπουργών”,
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011.
1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης
από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου.
2) Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/
24-5-2004 - σε βάρος του Δηµοσίου.
Παράλληλα, η ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία
ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για
τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ.
Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη
ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί
κύρια ανάκριση. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών
εγγράφων της δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της
«SIEMENS» στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε
να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε
τις αρµοδιότητές της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά
πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της «SIEMENS»
στο σύνολό της, προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος
αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική
δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
της, σελ. 13568-13597

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 13513-13514
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
13515-13535
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2011, σελ. 13536
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών,
Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόµου για τη: "Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα
µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις", σελ.
13539
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 13555
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. , σελ. 13558
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ,
σελ. 13550
ΒΟΥΡΟΣ Ι. ,
σελ. 13549
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 13553
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ Β. ,
σελ. 13547
ΔΙΩΤΗ Η. ,
σελ. 13537
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 13557
ΖΙΩΓΑΣ Ι. ,
σελ. 13543
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 13541
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Ν. ,
σελ. 13563
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 13556
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 13598, 13599
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 13552
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 13562, 13563
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ,
σελ. 13558
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 13553, 13554,
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ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
σελ. 13558
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 13548
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ,
σελ. 13559, 13599
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 13545, 13547
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 13565
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α. ,
σελ. 13539
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 13565
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 13548
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 13566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ’
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουλίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε oλοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη Βουλευτή Κορινθίας τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο
του Δήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας εκφράζει την αντίθεσή του στην αναστολή της λειτουργίας του γραφείου εξυπηρέτησης ΙΚΑ Αγίας Άννας, από 1ης Ιουλίου 2011.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αµαλιάδας καταθέτει αιτήµατα των εργαζοµένων της περιοχής
της Αµαλιάδας.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας καταθέτει προτάσεις
σχετικά µε το σχέδιο νόµου «Αναµόρφωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις».
4) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για τη συνεχή διάθεση της διµοιρίας υποστήριξης της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Ευβοίας για την ενίσχυση της ΓΑΔ Αττικής, αλλά και για τα γενικότερα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης απέναντι στα Σώµατα
Ασφαλείας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου καταθέτει προτάσεις σχετικά µε το σχέδιο νόµου
«Αναµόρφωση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθµίσεις
θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γρηγόριος Μπουρσινός αιτείται την επίλυση ζητήµατός του που αφορά οικόπεδο ιδιοκτησίας του στην παλιά πόλη της Λευκάδας.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γρηγόριος Μπουρσινός αιτείται την επίλυση συνταξιοδοτικού του ζητήµατος.
8) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άγγελος Οικονόµου αιτείται επίλυση ζητήµατός του που αφορά σε επιδοτούµενο πρόγραµµα στον ΟΑΕΔ.
9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Μανιταρέλλης
αιτείται να πληροφορηθεί σχετικά µε αίτηµά του στο Υπουργείο
Εθνικής Αµύνης.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι οι δικηγόροι της
Πάτρας εµφανίζονται συγκρατηµένα αισιόδοξοι για την πορεία
του Δικαστικού Μεγάρου, µία ηµέρα µετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα άτοµα που εκµεταλλεύονται τους πολίτες παριστάνοντας τους ανάπηρους και
ζητούν βοήθεια.
12) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος,
ζητεί τη συµµετοχή της στις εργασίες της υποοµάδας που πραγµατεύεται την αναθεώρηση της νοµοθεσίας περί θήρας.
13) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων
ΟΤΕ εκφράζει το φόβο ότι η συρρίκνωση του ΟΤΕ θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τεχνολογική και τηλεπικοινωνιακή εξέλιξη της χώρας.
14) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Μηχανικών ΕΝ αιτείται την απόσυρση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 που αφορά στις συντάξεις των ναυτικών.
15) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε ανα-
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φορά µε την οποία αιτείται τη στελέχωση, µε το απαιτούµενο
προσωπικό, του Αστυνοµικού Τµήµατος των Κήπων για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του, κατά τους θερινούς
µήνες.
16) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη στελέχωση των τµηµάτων συνοριακής φύλαξης Φερών,Τυχερού και Σουφλίου µε αποσπάσεις
προσωπικού που κατάγεται από το Νοµό Έβρου, καθώς και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής.
17) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων ΕΝ Πάσης Τάξεως αιτείται την τροποποίηση του άρθρου
44 του µεσοπρόθεσµου που αφορά τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που καταβάλονται από το ΝΑΤ, οι οποίες µειώνονται κατά
6%.
18) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητά την τροποποίηση του ν.3943/2011 έτσι
ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες εκτιµήσεις, από το
προσωπικό του ΕΛΓΑ, των καταστροφών που έχουν υποστεί οι
αγρότες του Έβρου από τις χαλαζοπτώσεις.
19) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
αιτείται τη µοριοδότηση των πτυχιούχων Πληροφορικής, κλάδων
ΠΕ19 και ΠΕ20, κατά την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων
των τύπων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
20) Οι Βουλευτές Πρεβέζης κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ και
Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Πανελλαδικό Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών ζητεί
την καταβολή των οφειλοµένων/δεδουλευµένων δύο ετών στους
εργαζόµενους της εταιρείας «ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ», µετά από διαδικασία πτώχευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επανασύστασης της τεχνικής υπηρεσίας των νέων δήµων.
27) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Εφηµεριδοπωλών
Αθηνών εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία της για τα κυβερνητικά µέτρα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλµατος του
εφηµεριδοπώλη µε την εφαρµογή του ν.3919/02.03.2011.
28) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος αιτείται την ανάκληση των
περικοπών εις βάρος των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, αναγνωρίζοντάς τους τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην πατρίδα.
29) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων διαµαρτύρεται
για το µεσοπρόθεσµο Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και καταθέτει τα αιτήµατα των
ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους.
30) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες καταγγέλλει τις απάνθρωπες και παράνοµες συνθήκες κράτησης στο τµήµα συνοριακής φύλαξης του τυχερού στον Έβρο.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών εκφράζει τις απόψεις της όσον
αφορά στο θέµα της επάρκειας, όσο ισχύει το παρόν νοµικό καθεστώς.
32) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η
Ένωση Ελλήνων Χηµικών αιτείται την απαγόρευση της χρήσης
χηµικών και δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών.

21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Νέων Επαγγελµατιών
Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την απόρριψη του
προεδρικού διατάγµατος που αφορά στο θεσµικό πλαίσιο προσαρµογής του κλάδου των ταξί σε νέα οργάνωση και λειτουργία.

33) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Τοπικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων
Χρυσοβίτσας
Ξηροµέρου
Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας αιτείται οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία του αρδευτικού έργου της περιοχής.

22) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Παπασταµατίου Μπιµπίκα
αιτείται ώστε, τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών που η περιφέρειά τους δεν µπορεί να τα καλύψει στις σχολές που έχουν
επιλέξει, να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του δικαιώµατος µετεγγραφής σε όµορες περιφέρειες.

34) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ,
Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Σωµατείο Εργαζοµένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Νάουσας και Περιφέρειας Νοµού Ηµαθείας ζητεί να τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος του άρθρου 6 του ν.3865/2010
στην κατεύθυνση του να περιλαµβάνονται σ’ αυτήν και οι νυµφευµένοι άνδρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα.

23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αρχάνων-Αστερουσίων καταθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος
και ζητά την επίλυσή τους.
24) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων ΕΟΜΜΕΧ εκφράζει την αντίθεσή
του στο σχέδιο διακοπής λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ .

35) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νοµικών και
Πολιτικών Επιστηµόνων εκφράζει την αντίθεσή της για την κατάργηση στο νέο λύκειο, του µαθήµατος Πολιτικής και Δικαίου
από υποχρεωτικού σε επιλογής.

25) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Εργαζοµένων ΕΟΜΜΕΧ εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο
διακοπής της λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ.

36) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπώλων Ελλάδας αιτείται την έκδοση προεδρικού διατάγµατος που
να εξαιρεί τις άδειες πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων
από την προβλεπόµενη απελευθέρωση του ν.3919/2011 εντός
της τασσόµενης προθεσµίας των τεσσάρων µηνών κ.λπ..

26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το τεχνικό και γεωτεχνικό προσωπικό πρώην ΤΥΔΚ αιτείται την επανεκτίµηση της κατάργησης
της υπηρεσίας της ΤΥΔΚ και την αξιολόγηση της δυνατότητας

37) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας αιτείται την επιχορήγηση του Συλλόγου.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 16576/19-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 58329/ΙΗ/27-

13515

06-20111 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

13516

2. Στην µε αριθµό 17144/31-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
Δ1/Α/οικ 14889/27-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13519

13520

3. Στην µε αριθµό 17176/31-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αντωνακόπουλου Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 62682/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΗ/27-06-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 17350/02-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αρβανιτίδη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 523/27-06-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 17417/02-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ροντούλη Αστέριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Υ.Α.Π.Ε./Φ38/οικ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

14862/27-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 17435/03-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κεδίκογλου Συµεών (Σίµου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 64599/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΗ/27-06-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 17471/03-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1366/27-06-2011

13527

έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:

13528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 17501/06-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 528/27-06-2011

13529

έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9. Στην µε αριθµό 17691/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 83076/0092/27-

13531

06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 17808/09-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανασίου,
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1358/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

27-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13533

13534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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11. Στην µε αριθµό 17872/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καριπίδη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 66676/ΙΗ/27-06-

13535

2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των
επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 11ης Ιουλίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1048/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Γείτονα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική.
2. Η µε αριθµό 1044/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τα Νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου.
3. Η µε αριθµό 1051/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης.
4. Η µε αριθµό 1049/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και
των λιγνιτικών κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας.
5. Η µε αριθµό 1047/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ρόλο
της Βουλής στην ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1046/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αφροδίτης Παπαθανάση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των µεταλλευτικών αποθεµάτων της Χώρας.
2. Η µε αριθµό 1045/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εθνική οδό
Κοζάνης-Ιωαννίνων.
3. Η µε αριθµό 1052/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιου Παφίλη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης ΛΑΡΚΟ.
4. Η µε αριθµό 1050/5-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Σπυρίδωνος – Αδώνιδος
Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Παρόν» για τοα αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη
χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι
πέντε χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και
το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
137 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη
διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης. Σύµφωνα
µε αυτή τη διαδικασία και κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού της Βουλής, θα
υπάρξει κατάλογος κατά προτεραιότητα οµιλητών, που θα οριστούν από τα κόµµατα ως εξής: Τρεις οµιλητές από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, τρεις οµιλητές από τη Νέα
Δηµοκρατία, ένας οµιλητής από κάθε ένα από τα λοιπά κόµµατα
και ένας Ανεξάρτητος Βουλευτής, ο πρώτος που θα εγγραφεί µε
το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Επίσης, τα κόµµατα, πέραν των ανωτέρω, εφόσον επιθυµούν,
µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, οι οποίοι θα προηγηθούν των εγγεγραµµένων. Όποιος άλλος Βουλευτής επιθυµεί να
µιλήσει θα εγγραφεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως το τέλος
της αγόρευσης του δευτέρου οµιλητή. Στη συνέχεια, καταρτίζεται ενιαίος κατάλογος οµιλητών, µε εναλλαγή των οµιλητών και
κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων.
Πέντε Βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις Βουλευτές από τη
Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από τα άλλα κόµµατα και ένας
Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους, µε διπλή εκπροσώπηση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Οι χρόνοι οµιλιών είναι οι εξής: Οι πέντε πρώτοι οµιλητές, ένας
από κάθε κόµµα, θα λάβουν το λόγο να µιλήσουν µέχρι δεκαπέντε λεπτά. Επειδή η πρόταση για συζήτηση κατατέθηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οµιλητής του θα προηγηθεί των οµιλητών των άλλων
κοµµάτων. Οι υπόλοιποι πέντε, δύο Βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ,
δύο από τη Νέα Δηµοκρατία και ένας Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους, θα µιλήσουν µέχρι οκτώ λεπτά. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, οι συνάδελφοι που θα εγγραφούν στον κατάλογο µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα θα µιλήσουν από πέντε λεπτά ο καθένας
χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, εφόσον το επιθυµούν, θα µιλήσουν σύµφωνα µε το χρόνο που προβλέπεται στο
άρθρο 97 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού. Δηλαδή, η διάρκεια της αγόρευσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού, καθώς και του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι µέχρι είκοσι λεπτά,
της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΛΑΟΣ και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ µέχρι δεκαπέντε λεπτά. Οι αρµόδιοι Υπουργοί θα µιλήσουν για δεκαοκτώ λεπτά.
Οι αναπληρωτές των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων θα µιλήσουν µέχρι δώδεκα λεπτά. Εάν, όµως, προηγηθεί οµιλία Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο αναπληρωτής
του θα περιοριστεί στο χρόνο της δευτερολογίας, δηλαδή θα
λάβει το λόγο για έξι λεπτά.
Εφόσον η Βουλή αποδεχθεί αυτήν την πρόταση, τα κόµµατα
έχουν υποδείξει τους ακόλουθους οµιλητές: Ο ΣΥΡΙΖΑ την κ.
Ηρώ Διώτη, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα την κ. Αικατερίνη
Φαρµάκη-Γκέκη και τους κυρίους Βασίλειο Γιουµατζίδη και Ιωάννη Βούρο, η Νέα Δηµοκρατία τους κυρίους Σταύρο Καλαφάτη,
Μάξιµο Χαρακόπουλο και την κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος τον κ. Ιωάννη Ζιώγα και ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός τον κ. Ηλία Πολατίδη.
Τέλος, προτείνεται ως ώρα λήξης της συνεδρίασης η 15η απογευµατινή.
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Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας,
γνωρίζει ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζεται ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Νικόλαος Καντερές.
Επίσης, µε παρόµοια επιστολή του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης ορίζει ότι πρώτος οµιλητής είναι ο Βουλευτής κ. Ηλίας
Πολατίδης, δεύτερος ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα διεξάγεται
σε µια συγκυρία που σφραγίζεται από ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Οι πολίτες αυτής της χώρας βρίσκονται σε δρόµους και
πλατείες παρ’ όλο το καλοκαίρι, απαντώντας στην ανατροπή της
πολιτικής που ψηφίζεται από την Κυβέρνηση, στηρίζεται όµως
και από την Αντιπολίτευση, µε τις οδηγίες πάντα τραπεζιτών, δανειστών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Η Κυβέρνηση Παπανδρέου είναι πλέον διαβόητη και µειοψηφική. Και είναι λογικό που δεν διαπραγµατεύεται, διότι ταυτίζεται
µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και σκέφτεται σαν το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και σαν τον κάθε τραπεζίτη.
Παρ’ όλες, όµως, αυτές τις εξελίξεις, η συζήτηση για τα πυρηνικά είναι πάντα επίκαιρη, γι’ αυτό και εισέρχοµαι κατευθείαν
στο θέµα. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στο τι γίνεται στην περίπτωση
µιας πυρηνικής καταστροφής, όπως στη Φουκοσίµα. Οι υπεύθυνοι στην Ιαπωνία απέκρυψαν, όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, όλα τα στοιχεία τον πρώτο καιρό και τώρα δυστυχώς
παραδέχονται το συγκλονιστικό που περνά στα ψιλά γράµµατα,
ότι το πυρηνικό καύσιµο στους τρεις αντιδραστήρες πιθανότατα
έχει διαπεράσει τις δεξαµενές πίεσης και έχει διαρρεύσει στο
έδαφος κάτω από τα κτήρια που στεγάζουν τους αντιδραστήρες.
Μία τέτοια εξέλιξη είναι η χειρότερη κατάληξη ενός πυρηνικού
ολέθρου, καθώς δηµιουργούνται τελείως ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Θα ήθελα να σταθώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιο
πολύ στη ρουτίνα της υπόθεσης που λέγεται πυρηνική ενέργεια
και, κατά τη γνώµη µας, είναι το ίδιο συνταρακτική όσο ένα πυρηνικό ατύχηµα. Και αυτό γιατί στην πραγµατικότητα δεν είναι
ατύχηµα. Τη στιγµή που φτιάχνεις πυρηνικά σε µία σεισµογενή
χώρα, για παράδειγµα, είναι ένα έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, να το πούµε απλά.
Η επιστροφή της πυρηνικής βιοµηχανίας έντονα στο προσκήνιο έγινε µετά το Τσερνόµπιλ και την κάµψη που είχε φαινοµενικά
και για ευνόητους λόγους για µια σειρά ετών στις αρχές του
2000. Επιστρέφει µε το επιχείρηµα της κρίσης του πετρελαίου
και της αύξησης της τιµής του, δηλαδή µε το επιχείρηµα της
φθηνής ενέργειας, επιχείρηµα που παρεµπιπτόντως δεν ισχύει,
παρά µόνο για τη χώρα στην οποία εξάγεται η ενέργεια. Το επιχείρηµα, λοιπόν, της φθηνής ενέργειας είναι σε απόλυτο συνδυασµό µε το επιχείρηµα που αφορά τις θέσεις εργασίας. Το
επιχείρηµα αυτό για τις θέσεις εργασίας απευθύνεται κυρίως σε
χώρες-πελάτες µε ανίσχυρες οικονοµίες ή εξαθλιωµένες οικονοµίες και είναι το «καρότο», προκειµένου να αποσπασθεί η συναίνεση τοπικών κοινωνιών. Να δούµε το παράδειγµα τι συµβαίνει
στη γειτονιά µας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό του Μπέλενε στη
Βουλγαρία, όπου είναι µία πολύ φτωχή περιοχή µε κατοίκους µειονοτικούς και τσιγγάνους, στους οποίους υποσχέθηκαν δουλειά
για καλύτερη ζωή, οι οποίοι, όµως, δεν γνωρίζουν το εξής: Ότι η
πυρηνική βιοµηχανία συνήθως δεν χρησιµοποιεί γηγενείς στα πυρηνικά εργοστάσια, για να µη συνδέεται η θνησιµότητα των εργαζοµένων µε τους κατοίκους της περιοχής του εργοστασίου,
έτσι ώστε να µην υπάρχουν και οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Στις
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χώρες που αφορούν εµάς –γιατί είναι η γειτονιά µας, δηλαδή η
Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Τουρκία- αυτό είναι ένα µείζον επιχείρηµα, για να αρπάξουν τη συναίνεση του πληθυσµού. Το εργοστάσιο της Βουλγαρίας στο Κοζλοντούι είναι ένα παλιό
εργοστάσιο που θα έπρεπε να έχει κλείσει και η Βουλγαρία από
τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης ακόµα συζητάει για το δεύτερο
εργοστάσιο στο Μπέλενε. Σχέδιο, δηλαδή, που βγαίνει και µπαίνει στα συρτάρια.
Τώρα, θα αναρωτηθούµε γιατί έχει πυρηνικό εργοστάσιο η
Βουλγαρία που είχε πάντα ενεργειακή αυτάρκεια. Μήπως αναρωτιόµαστε, για να εξάγει ενέργεια στα ρωσικά εργοστάσια για
δική τους χρήση; Αυτό φυσικά το κάνουν όλες οι ισχυρές πυρηνικές χώρες µε τις χώρες επιρροής τους ή µε τις κάποτε αποικίες
τους. Και όταν λέµε ισχυρές πυρηνικές χώρες, το πυρηνικό
λόµπι, δηλαδή, εννοούµε τις χώρες, όχι που έχουν οπωσδήποτε
στο έδαφός τους πολλά πυρηνικά, αλλά τις χώρες που πουλάνε
συµβόλαια σε άλλες -Γαλλία, Ρωσία, Αµερική, Ιαπωνία, κ.ο.κ.που έχουν πολύ µεγάλες εισροές χρήµατος από τα πυρηνικά
συµβόλαια και είναι ένα πολύ µεγάλο µέρος του ΑΕΠ. Καταλαβαίνουµε βεβαίως για τι απίστευτα οικονοµικά συµφέροντα µιλάµε, τα οποία φυσικά κουµαντάρουν και την πολιτική.
Στη γειτονιά µας, επίσης, πρέπει να γνωρίζουµε ότι υπάρχουν
πάρα πολλά παλιάς τεχνολογίας εργοστάσια που θα όφειλαν να
είχαν κλείσει, αλλά λόγω υψηλότατου κόστους του κλεισίµατος
δεν κλείνουν. Και το εργοστάσιο στη Ρουµανία στην Τσερναβόντα και στη Βουλγαρία στο Κοζλοντούι είναι τέτοια εργοστάσια.
Για το εργοστάσιο ειδικά της Ρουµανίας είναι ενδεικτική η απάντηση της κοµισιόν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
του κ. Νίκου Χουντή, ο οποίος έθιξε ζήτηµα που ουσιαστικά είχε
δηµοσιευτεί σε ιστότοπο, ότι δηλαδή η ρουµανική κυβέρνηση,
παρά τις διαβεβαιώσεις της, δεν θα καταφέρει να αντιµετωπίσει
επιτυχώς πιθανό ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό Τσερναβόντα.
Η απάντηση που δόθηκε λέει πως η κύρια ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια ανήκει στο φορέα εκµετάλλευσης του πυρηνικού σταθµού και µάλιστα στη συνέχεια επιβεβαιώνει τις
πληροφορίες για επενδύσεις σε νέες πυρηνικές µονάδες στη
Ρουµανία.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, πως πραγµατικά όλοι βρισκόµαστε
στο έλεος της τύχης από την ύπαρξη αυτών των σταθµών και όχι
µόνο στην περίπτωση ατυχήµατος. Προκύπτουν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα, αλλά και ζητήµατα υγείας των πολιτών.
Οι άνθρωποι αυτοί, εκεί που βρίσκονται οι πυρηνικοί σταθµοί,
υφίστανται διά βίου και αυτοί και όλες οι επόµενες γενιές όλα
όσα συµβαίνουν µέσα σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, δηλαδή, το
µεγάλο θέµα των αποβλήτων ή των µολυσµένων στοιχείων. Αυτό
που δεν λέγεται είναι ότι κληρονοµεί όλη η γεωγραφική περιοχή
για πάµπολλες γενιές όλα τα πυρηνικά κατάλοιπα, που θα ήθελα
να σηµειώσετε ότι µένουν ενεργά ως στοιχεία για εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια. Πολλά από αυτά τα στοιχεία -ίσως κάποιοι από
εσάς να το γνωρίζουν- όπως το καίσιο, για παράδειγµα, έχουν
το φοβερό χαρακτηριστικό ότι οι διασπάσεις που υφίστανται τα
ισχυροποιούν αντί να τα αδρανοποιούν.
Τα κάθε είδους απόβλητα, λοιπόν, που προκύπτουν, πέρα από
το ασύλληπτο κόστος διαχείρισής τους αναδεικνύουν και τροµερά ζητήµατα. Τα σενάρια που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι ανατριχιαστικά και ενδεικτικά,
νοµίζω.
Πρώτο σενάριο. Αρχικά οι πυρηνικά ισχυρές χώρες, για παράδειγµα η Γαλλία ξεκίνησαν να θάβουν τις αποµακρυσµένες περιοχές των δικών τους εδαφών. Η Γαλλία, θάβοντας τέτοια
απόβλητα πάνω από µισό αιώνα, έχει επιµολύνει µεγάλο µέρος
των εδαφών της ήδη που σηµαίνει γεωργική γη, νερά, αγροτικά
προϊόντα κ.ο.κ..
Όταν µετά από ανεξάρτητες µελέτες αντιλήφθηκαν ότι αυτά
τα πυρηνικά απόβλητα διαφεύγουν στο έδαφος και τα νερά, µε
όποιον τρόπο και να έχουν θαφτεί, περάσαµε στο δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι πως αποφάσισαν να µολύνουν άλλες χώρες
και να τις χρησιµοποιήσουν ως χωµατερές πυρηνικών αποβλήτων, χώρες που είτε κάποτε ήταν αποικίες τους είτε εξαρτώνται
οικονοµικά από τη Γαλλία. Χώρες, για παράδειγµα, της υποσαχάρειας Αφρικής είτε µε το πιστόλι στον κρόταφο είτε µε συναί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νεση. Επίσης, χώρες της Ασίας, αλλά και χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Οι τρόποι δεν είναι µόνο µε το πιστόλι στον κρόταφο,
αλλά και οι οικονοµικές συµφωνίες, όπως ευνοϊκές εµπορικές συναλλαγές και δάνεια.
Τρίτο σενάριο και πιο ανατριχιαστικό είναι ότι παίρνεις τα λύµατα µε ένα καράβι και στα ανοικτά που δεν βλέπει κανείς αδειάζεις ή φουντάρεις, µερικές φορές, όλο το καράβι,
επιµολύνοντας τη θάλασσα και τους ανυποψίαστους πολίτες.
Στις ιστοσελίδες των παρατηρητηρίων για τα πυρηνικά και τη
σχετική αρθρογραφία θα βρείτε και χαρτογράφηση τέτοιων διαδροµών και σηµείων και µπορείτε να βρείτε και όσες πληροφορίες θέλετε στα πώς και στα γιατί της µαφίας των πυρηνικών
αποβλήτων. Και όλα αυτά γιατί τα οικονοµικά συµφέροντα είναι
τεράστια και γιατί δεν έχει βρεθεί καµµία απολύτως τεχνολογία
που να περιορίζει τα απόβλητα και να τα κάνει ανενεργά. Δηλαδή, µε λίγα λόγια, άπαξ και ανοίξει το εργοστάσιο, όλα αυτά
τα κληρονοµείς µόνιµα, αν είσαι χώρα που διαθέτεις το εργοστάσιο, όπως φυσικά τα κληρονοµούν µε τον έναν ή µε τον άλλον
τρόπο και οι γύρω περιοχές ή οι χώρες.
Τα αποτελέσµατα Διεθνούς Συνεδρίου για το Τσερνόµπιλ που
έγινε στο Βερολίνο λένε πως επηρέασε µε τον έναν ή µε τον
άλλον τρόπο εξακόσια εκατοµµύρια ανθρώπους.
Από διάφορους επιστήµονες, επίσης, σηµειώνεται ότι οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, έχουν δώσει στοιχεία για το θέµα του
Τσερνόµπιλ, µε φοβερές αναντιστοιχίες ακόµη και από τις πηγές
που οι ίδιες οι οργανώσεις αναφέρουν στα έγγραφά τους. Και
εάν δεν πούµε ευθέως ότι µαγείρεψαν τα στοιχεία, όπως τους
κατηγορούν διάφοροι, θα πρέπει να δώσουµε απάντηση στο
γιατί υπάρχουν αυτές οι αναντιστοιχίες που αφορούν στα νούµερα των θανάτων από καρκίνους, από λευχαιµία και από άλλες
ασθένειες.
Η ενεργειακή αυτάρκεια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτυγχάνεται και µε άλλους τρόπους που δεν βάζουν σε
κίνδυνο την ανθρωπότητα και οι απόψεις που είχαν προηγµένες
χώρες ότι µε την πρόοδο της τεχνολογίας θα µειώσουν τους κινδύνους αποδεικνύονται αυταπάτες.
Η Φινλανδία, για παράδειγµα, που προσπαθεί να χτίσει εργοστάσιο µε δική της τεχνολογία και έχει και ουράνιο, πρώτη ύλη,
δηλαδή, τώρα µετά τη Φουκοσίµα πνέει µένεα εναντίον της πυρηνικής ενέργειας. Και όπως είχαµε πει ως ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε
το φοβερό συµβάν στη Φουκοσίµα να µην ξεχνάµε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία αποτελούσαν λόγω της τεχνολογικής τους αρτιότητας αλλά και τα πολλαπλά µέτρα
ασφαλείας στη χώρα το αγαπηµένο παράδειγµα ασφαλούς παραγωγής και κοινωνικά επωφελούς επένδυσης για το πυρηνικό
λόµπι και τους πολιτικούς και επιστηµονικούς τους συνεργάτες,
ενώ η ιαπωνική κυβέρνηση προωθούσε τη διαπραγµάτευση συµβολαίων πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ώστε οι ιαπωνικές
εταιρείες να αναλάβουν την κατασκευή αντίστοιχων εργοστασίων σε Αµερική, Ασία και Ευρώπη.
Τα γεγονότα που συνέβησαν, αποκάλυψαν πόσο απέχουν οι
εκτιµήσεις αυτές από την πραγµατικότητα. Στην Ιαπωνία σήµερα
έχουν µπει σε µια πολιτική διαδικασία, όπου Ιάπωνες πολίτες και
εργάτες έχουν ανοίξει το στόµα τους και λένε πολλά πράγµατα
που αφορούν την πυρηνική βιοµηχανία. Ήδη ξέρουν πως µεγάλο
κοµµάτι του πληθυσµού έχει πέσει υπέρ πίστεως και πατρίδος
και ξαφνικά µιλάνε σε δηµόσιες συγκεντρώσεις για ανάγκη πάταξης του πυρηνικού λόµπι, για ανάγκη µετασχηµατισµών και
πως η κοινωνία δεν είναι πλέον διατεθειµένη να αυτοκτονεί. Στη
διπλανή µας Τουρκία από την άλλη σχεδιάζεται πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου µε ρώσικη τεχνολογία και µε αντάλλαγµα,
όπως γίνεται πάντα, διάφορες ευνοϊκές εµπορικές συναλλαγές
µεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, ώστε να αποσπάσουν και τη συναίνεση του πληθυσµού.
Στα δικά µας τώρα. Ισχύει, λοιπόν, για την Ελλάδα ότι δεν θέλει
τα πυρηνικά; Από την πλευρά µας, θα θέλαµε σαφείς και κατηγορηµατικές απαντήσεις. Να σηµειώσουµε ότι στην τελευταία
σύνοδο του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το σύµφωνο µη
διάδοσης των πυρηνικών εξοπλισµών η Ελλάδα ψήφισε για
πρώτη φορά λευκό, παρ’ όλες τις «κορώνες» της Κυβέρνησης
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κατά των πυρηνικών. Γιατί, λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας
έδωσε λευκό; Μήπως µε την πειθήνια αυτή στάση ωφελούνται
χώρες από τις οποίες εξαρτώµαστε οικονοµικά, όπως είναι η
Γαλλία ή η Γερµανία;
Βέβαια, πάντα υπάρχουν και τα καλά νέα και πάντα έρχονται
από τους λαούς. Στην Ιταλία έγινε δηµοψήφισµα και παρ’ όλες
τις προσπάθειες του Μπερλουσκόνι για το αντίθετο, το 90% ήταν
κατά της πυρηνικής ενέργειας και το αποτέλεσµα ήταν ακόµα
µια νίκη στον αγώνα για την κατάργηση όλων των πυρηνικών
σταθµών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο. Αν σ’ αυτό προσθέσουµε και την απόφαση του γερµανικού κοινοβουλίου κατά
της πυρηνικής ενέργειας µετά από χρόνια σκληρών αγώνων του
αντιπυρηνικού κινήµατος στη Γερµανία, µπορούµε να ελπίζουµε
ότι έγινε µια αρχή για ένα λιγότερο πυρηνικό µέλλον.
Στο επιχείρηµα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να
επανέλθω στα δικά µας- που λέει «Και τι να κάνουµε εµείς; Εµείς
µπορούµε µόνο να εγγυηθούµε ότι δεν θα κάνουµε πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα», απαντάµε και θυµίζουµε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει συζήτηση. Πέραν της συζήτησης που είχε γίνει
επί δικτατορίας, είχε γίνει συζήτηση επί Ράλλη για πυρηνικό εργοστάσιο και ανατέθηκε στο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» να βρει περιοχή που
θα βόλευε. Αν θυµάστε ίσως οι παλιότεροι εδώ από δηµοσιεύµατα και αναδηµοσιεύµατα της εποχής εκείνης, γινόταν µια κουβέντα για την Κάρυστο και είχαν γίνει µεγάλες κινητοποιήσεις
των κατοίκων, γιατί η Κυβέρνηση δεν το διέψευδε. Το 1979 είχαν
µαζευτεί σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στη Χαλκίδα οκτώ χιλιάδες άνθρωποι και από πολιτικά πρόσωπα είχε παρευρεθεί µόνο
ο Πρόεδρος τότε της ΕΔΑ, ο Ηλίας Ηλιού, όπερ σηµαίνει ότι κάποτε ενδιαφερθήκαµε ως Ελλάδα για πυρηνικό εργοστάσιο.
Στο τώρα επίσης, πριν τη Φουκοσίµα, το 2009 ο κ. Καραµανλής, Πρωθυπουργός τότε, πήγε να υπογράψει για το Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και παρ’ ότι εδώ δεν συζητήθηκε ποτέ,
αλλά γράφτηκε σε πρωτοσέλιδα στη Βουλγαρία, έκανε µια δήλωση. Τι δήλωση ήταν αυτή; Ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιηµένος
ως ελληνική κυβέρνηση από τα µέτρα ασφάλειας που προτίθενται να πάρουν οι Βούλγαροι για την κατασκευή του Μπέλενε.
Αυτό τι άλλο είναι εκτός από ένα πράσινο φως, όπως έγραφαν
οι βουλγαρικές εφηµερίδες; Άρα, και έχουµε ενδιαφερθεί και περίεργες δηλώσεις γίνονται κατά καιρούς και διάφορα σενάρια
σέρνονται από εδώ και από εκεί, αν έχουµε ή δεν έχουµε ουράνιο, δηλαδή την πρώτη ύλη ή θα προβούµε σε εξορύξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλήσαµε για την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και για ζητήµατα υγείας των πολιτών,
για τα οποία υπάρχουν εκατοντάδες µελέτες και στοιχεία ιδιαίτερα µετά την καταστροφή του Τσερνόµπιλ. Επίσης, υπενθυµίζουµε πως στις χώρες µε πυρηνικά δεν υπάρχει δηµοκρατία
ουσιαστικά και αντιπυρηνικοί διαδηλωτές συχνά αντιµετωπίζονται ως τροµοκράτες. Οι πυρηνικοί σταθµοί, κατά τη γνώµη µας,
είναι απειλή και ως τέτοιοι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. Τα πυρηνικά ατυχήµατα είναι συνεχή και ας µαθαίνονται µόνο τα πολύ
µεγάλα. Η Ελλάδα από το Διεθνές Δίκαιο δικαιούται να ζητήσει
όλα όσα επιτρέπεται να ξέρει από περιβαλλοντικές µελέτες µέχρι
οποιαδήποτε στοιχεία από γειτονικούς πυρηνικούς σταθµούς
που σχεδιάζονται ή που υπάρχουν και πρέπει να κλείσουν και ζητάµε από την Κυβέρνηση να το κάνει παρ’ αυτά.
Εν κατακλείδι, η πυρηνική ενέργεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι «πράσινη», δεν είναι ασφαλής, δεν είναι φτηνή.
Αυτά τα επιχειρήµατα τα καταρρίπτουµε µε τις σηµερινές µας
παρεµβάσεις και απαιτούµε από την ελληνική κυβέρνηση όχι
µόνο να δηλώσει επισήµως, σαφώς και κατηγορηµατικά ότι η
χώρα µας δεν ενδιαφέρεται σε καµµία περίπτωση για τέτοιου είδους ενεργειακές λύσεις, αλλά και να πάρει όλες τις δυνατές πολιτικές και διπλωµατικές πρωτοβουλίες, ώστε να αποτρέψει την
υλοποίηση παρόµοιων σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης,
να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταµατήσουν εγκαταστάσεις νέων πυρηνικών εργοστασίων στα κράτη-µέλη της και να σταµατήσει η
επιµήκυνση του χρόνου ζωής όσων ήδη λειτουργούν. Τέλος, καλούµε τους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες να µαταιώσουν τα
σχέδια των εµπόρων του πυρηνικού ολέθρου. Είµαστε βέβαιοι
ότι οι Έλληνες πολίτες είναι ευαίσθητοι στα ζητήµατα αυτά,
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όπως έδειξε άλλωστε και έρευνα του ευρωβαρόµετρου πριν τη
Φουκοσίµα, όπου µας κατέταξε στις πρώτες θέσεις, µαζί µε την
Αυστρία, ενάντια στην πυρηνική ενέργεια.
Υπάρχουν, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, λύσεις πολύ πιο φθηνές,
πολύ πιο φιλικές στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και πολύ πιο
διαφανείς και δηµοκρατικές, όπως είναι, για παράδειγµα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ποτέ να µην ξεχνάµε, λοιπόν, πως η
πυρηνική ενέργεια δεν είναι ελέγξιµη, δεν είναι ποτέ ακίνδυνη και
δεν είναι δυνατόν να αποτελεί ενεργειακή πολιτική για καµµία
χώρα του κόσµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του
Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόµου για τη: «Λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Αικατερίνη ΦαρµάκηΓκέκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 26 Απριλίου του 1986, όταν ο πυρηνικός αντιδραστήρας
4 του εργοστασίου του Τσερνόµπιλ εξερράγη απελευθερώνοντας ένα σύννεφο ραδιενεργών υλικών, η ανθρωπότητα βρέθηκε
αντιµέτωπη µε το χειρότερο πυρηνικό ατύχηµα στην ιστορία της.
Ολόκληρο σχεδόν το βόρειο ηµισφαίριο της γης δέχτηκε ραδιενέργεια διακόσιες φορές περισσότερη από αυτήν που εκλύθηκε
από τον βοµβαρδισµό της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι αθροιστικά. Δύο εργάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ είκοσι
οκτώ από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο χώρο του ατυχήµατος πέθαναν τους επόµενους τέσσερις µήνες. Σύµφωνα µε
τον ΟΗΕ, περίπου οκτώµισι εκατοµµύρια άνθρωποι στη Ρωσία,
την Ουκρανία και τη Λευκορωσία εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια,
ενώ µολύνθηκε έκταση εκατόν πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών
χιλιοµέτρων, µεγαλύτερη από την έκταση της Ελλάδας.
Πέρα από τις τρεις αυτές χώρες, το ατύχηµα στο Τσερνόµπιλ
είχε επιπτώσεις και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης µε
τη Δυτική, Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη να δέχεται το µεγαλύτερο ποσοστό ραδιενεργών ισοτόπων. Με βάση τα τρέχοντα
στοιχεία, η συνολική αποτίµηση του κόστους του µεγαλύτερου
πυρηνικού ατυχήµατος στην ιστορία του κόσµου ξεπέρασε τα
358 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ περίπου τριάντα τρεις χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους µέχρι τώρα εξαιτίας των συνεπειών αυτού του µεγάλου πυρηνικού ατυχήµατος.
Στην Ελλάδα τώρα οι επιπτώσεις εµφανίστηκαν κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, όπου χρόνια αργότερα ανιχνεύονταν ποσά ραδιενέργειας υψηλότερα του κανονικού. Τα
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα µας αποδίδουν πολλές περιπτώσεις καρκίνου κατά τη δεκαετία του 1986-1996 που
δεν δικαιολογούνταν από το ιστορικό του ασθενούς και είναι οι
πιθανές επιπτώσεις από το Τσερνόµπιλ. Στη διάρκεια των είκοσι
πέντε αυτών χρόνων που µεσολάβησαν από το ατύχηµα του
Τσερνόµπιλ µέχρι σήµερα και ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων, στο περιβάλλον και στην οικονοµία των χωρών είναι
ανυπολόγιστες, πολλά κράτη δυστυχώς επένδυσαν και πρόβαλαν την πυρηνική ενέργεια ως µια φθηνή, φιλική και ασφαλή
προς το περιβάλλον λύση παραγωγής ενέργειας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήµερα τριάντα µία χώρες διαθέτουν συνολικά τετρακόσιους σαράντα ένα πυρηνικούς αντιδραστήρες σε λειτουργία, καλύπτοντας το 16% των ενεργειακών
αναγκών.
Και ενώ η συζήτηση για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως
εναλλακτικής λύσης στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο συνεχιζόταν, µε αρκετές χώρες πραγµατικά να προγραµµατίζουν κατασκευές νέων πυρηνικών σταθµών και µια απεξάρτηση από το
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πετρέλαιο, η ανθρωπότητα βιώνει µια νέα πυρηνική τραγωδία τεράστια και αυτή τη φορά- από την έκρηξη στους αντιδραστήρες του ιαπωνικού σταθµού της Φουκουσίµα.
Η καταστροφή αυτή -και µάλιστα αν αναλογιστούµε ότι έγινε
σε µια χώρα πρότυπο κατά πολλούς, έτσι όπως διατείνονται οι
υπερασπιστές της πυρηνικής ενέργειας- επιβεβαιώνει βεβαίως
µε τον πιο εφιαλτικό τρόπο ότι τα συστήµατα ασφαλείας, όσο
προηγµένα και να είναι, δεν µπορούν να καλύψουν ποτέ όλες τις
περιπτώσεις. Πρακτικά είναι αδύνατον να καλύψουµε την περίπτωση έστω και µιας πολύ µικρής πιθανότητας πυρηνικού ατυχήµατος.
Πάντα η χρήση πυρηνικής ενέργειας εποµένως συνοδεύεται
από ένα πολύ µεγάλο ρίσκο και οι συνέπειες, όταν θα συµβεί το
ατύχηµα, θα είναι καταστροφικές και µη αναστρέψιµες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µας η πυρηνική ενέργεια
δεν είναι ούτε φθηνή ούτε ασφαλής ούτε σαφέστατα φιλική προς
το περιβάλλον. Δεν είναι φθηνή, αν υπολογίσει κανείς το αρχικό
κόστος της κατασκευής, της λειτουργίας, της συντήρησης, της
διαχείρισης των αποβλήτων, της ασφαλιστικής κάλυψης και τελικώς το κόστος της απενεργοποίησης των πυρηνικών σταθµών
που πρέπει αναγκαστικά να γίνει µετά από τριάντα χρόνια.
Δεν είναι, βεβαίως, ούτε ασφαλής. Το περιγράψαµε προηγουµένως. Έχουν καταγραφεί παγκοσµίως πάρα πολλά περιστατικά
διαρροής ραδιενέργειας, µε κύρια σηµεία αναφοράς τα ατυχήµατα στο Τσερνόµπιλ, στο Three Mile Island, σε πολλά άλλα που
δεν έχουν δει το φως της δηµοσιότητας όσο θα έπρεπε και τώρα
τελευταία βέβαια στη Φουκουσίµα στην Ιαπωνία.
Δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι παράγονται τόνοι
πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία δεν µπορούµε να διαχειριστούµε και τα οποία παραµένουν ραδιενεργά για δεκάδες έως
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Εποµένως, είναι και θανατηφόρα
για κάθε µορφή ζωής.
Βέβαια, η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή, αφού τα τρία τέταρτα των παγκόσµιων αποθεµάτων
της πρώτης ύλης του ουρανίου βρίσκονται συγκεντρωµένα σε
τέσσερις µόνο χώρες. Εποµένως, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο, που θέλουν ίσως κάποιες χώρες, δεν µπορεί να είναι η προσφυγή σε µια µεγαλύτερη εξάρτηση, αυτή του ουρανίου. Σε κάθε
περίπτωση συνάγεται ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι
πραγµατικά ένα παιχνίδι µε τη φωτιά.
Η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και της ηγεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα λέει «όχι» στην πυρηνική ενέργεια. Τη
θέση αυτή υποστηρίξαµε και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 25
Μαρτίου στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η µείωση της χρήσης
πυρηνικής ενέργειας πρέπει να αποτελέσει στόχο της Ευρώπης.
Περαιτέρω προτείναµε οι χώρες της ευρύτερης γειτονιάς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρούν τις δεσµεύσεις που προβλέπουν
οι διεθνείς συµβάσεις σχετικά µε την ασφάλεια διαχείρισης των
ραδιενεργών αποβλήτων και τον ασφαλή σχεδιασµό και τη λειτουργία των πυρηνικών σταθµών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι οι πυρηνικοί σταθµοί θα
αξιολογούνται ως προς την ασφάλειά τους και παρέθεσε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διεξαχθούν δοκιµές αντοχής στους
πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η χώρα µας και µε την υποστήριξη
της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας συνέβαλε στη διαµόρφωση της τελικής συµφωνίας η οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως περιλαµβάνει τα εξής.
Πρώτον, αυστηρούς ελέγχους της αντισεισµικής αντοχής των
πυρηνικών εγκαταστάσεων. Δεύτερον, συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιµές.
Τρίτον, λεπτοµερή προσδιορισµό και χρονοδιάγραµµα για αξιολόγηση από οµότιµους, δηλαδή για την αξιολόγηση από άλλες
χώρες των εθνικών εκθέσεων των δοκιµών που θα πραγµατοποιηθούν. Τέταρτον, ρητή αναφορά στην επέκταση των δοκιµών
αντοχής και στις γειτονικές χώρες που δεν είναι κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχετικά µε την περίπτωση της Τουρκίας, η Ελλάδα έχει ήδη
ζητήσει, στο πλαίσιο της εθνικής εξωτερικής πολιτικής της, να
ελεγχθούν τα επίπεδα ασφαλείας των σχεδιαζόµενων εγκαταστάσεων στη Σινώπη και στο Ακούγιου, λόγω της µεγάλης σει-
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σµικότητας της περιοχής, έτσι ώστε να εναρµονιστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ασφαλείας µε αυτές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας.
Όσον αφορά στην ενδεχόµενη µόλυνση των ποταµών µας από
το εργοστάσιο Κοζλοντούι στη Βουλγαρία, πρέπει να επισηµάνουµε ότι έχει ήδη εγκατασταθεί συνεχές δίκτυο µετρήσεως επιπέδων ακτινοβολίας από την εποχή του Τσερνόµπιλ.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας διενεργεί µηνιαίες
µετρήσεις σε ποτάµια όπως είναι ο Νέστος, ο Στρυµόνας και ο
Αξιός, από τις οποίες µέχρι στιγµής δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα ρύπανσης από πυρηνικά κατάλοιπα.
Είναι σαφέστατο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
την πλευρά µας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει
πορεία απεξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια και αποδοτικής
χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, προτάσσοντας την
πράσινη ενέργεια ως εναλλακτική λύση στην πυρηνική.
Η ανάγκη εφαρµογής ενός νέου βιώσιµου ενεργειακού µοντέλου σχετίζεται και καθίσταται επίκαιρο όσο ποτέ. Συµφωνώ, µε
την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Η πυρηνική ενέργεια µπορεί να είναι
µια εναλλακτική τεχνολογία χαµηλών εκποµπών άνθρακα, δεν
είναι όµως σε καµµία περίπτωση συµβατή µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και δεν αποτελεί αειφόρο λύση για την καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής.
Συνεπώς, τα επιχειρήµατα ορισµένων, όπως της Γαλλίας, η
οποία αποφάσισε µόλις πριν ένα µήνα να επεκτείνει το δικό της
πυρηνικό πρόγραµµα, ανακοινώνοντας ότι ενισχύει τις επενδύσεις της στην πυρηνική ενέργεια κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ,
µας βρίσκουν αντίθετους.
Η πυρηνική τεχνολογία δεν αποτελεί λύση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Το επιχείρηµα της Γαλλίας δεν υφίσταται. Ο πυρηνικός εφιάλτης της Φουκοσίµα θα πρέπει να κάνει
πολλές χώρες του κόσµου -µεταξύ των οποίων και τη Γαλλία η
οποία διαθέτει σήµερα τους πενήντα οκτώ από τους εκατόν σαράντα τρεις πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση- να επανεξετάσουν τον πυρηνικό ενεργειακό
τους σχεδιασµό και -γιατί όχι;- να παγώσουν τα σχέδια για την
κατασκευή νέων πυρηνικών σταθµών.
Ήδη έχουµε µια απόφαση από τη γερµανική κυβέρνηση, µετά
από το ατύχηµα στη Φουκουσίµα, η οποία εγκαταλείπει τη χρήση
της πυρηνικής ενέργειας και κλείνει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες µέχρι το 2022. Είναι µια απόφαση ιδιαίτερα ελπιδοφόρα η οποία -εµείς το θέλουµε- πιστεύουµε πραγµατικά ότι θα
συµπαρασύρει και άλλες χώρες. Ήδη έχει γίνει µε την Ιταλία, η
οποία έκανε δηµοψήφισµα. Και το αποτέλεσµα εναντίον της πυρηνικής ενέργειας ήταν τόσο πολύ υψηλό, ώστε να αναβάλει την
έναρξη του πυρηνικού της προγράµµατος.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συνεργασία των κρατών για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την
αναβάθµιση, όµως, της ετοιµότητας για την αντιµετώπιση ενός
έκτακτου πυρηνικού ατυχήµατος, πρέπει να συνεχιστούν από
όλους -και από την Ελλάδα- µε αµείωτο ρυθµό.
Ο διάλογος για το περιβάλλον, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και την παροχή
ασφαλούς και βιώσιµου ενεργειακού εφοδιασµού σε κάθε χώρα,
χωρίς εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια, πρέπει να ενισχυθεί.
Στόχος πρέπει να είναι το ποσοστό συµµετοχής της πυρηνικής
ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα σταδιακά να µειώνεται και µακροπρόθεσµα να καταργηθεί. Μόνο έτσι θα κατορθώσουµε να
αποφύγουµε την περίπτωση ατυχήµατος ή ανθρώπινου λάθους,
το κόστος του οποίου είναι σίγουρο ότι θα µεταφραστεί σε χιλιάδες χαµένες ανθρώπινες ζωές, εκατοντάδες χιλιάδες βλάβες
στο φυσικό περιβάλλον και δισεκατοµµύρια απώλειες σε ευρώ.
Η µνήµη και από το πυρηνικό ατύχηµα της Φουκοσίµα, αλλά
και του Τσερνόµπιλ, είναι ακόµα νωπή και πρέπει να µεριµνήσουµε όλοι εµείς, ώστε οι επόµενες γενιές να µην γίνουν µάρτυρες µη αναστρέψιµων οικολογικών καταστροφών και κυρίως να
µην υποστούν τις ελεύθερες επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην
υγεία τους.
Ως ελληνική Κυβέρνηση, λοιπόν, λέµε ξεκάθαρα «όχι» στη
χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Δεν επιθυµούµε να υποθηκεύσουµε το µέλλον µας σε µια ανάπτυξη µε πυρηνικά απόβλητα και
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απαξιωµένες µελλοντικά πυρηνικές µονάδες.
Αντίθετα, λέµε «ναι» στην ανάπτυξη της απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μπορούµε να το κάνουµε. Η Ελλάδα µας διαθέτει πλούτο ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Νοµίζω ότι είναι η ώρα να τις εκµεταλλευθούµε, να
αναπτύξουµε ένα άλλο µοντέλο ενέργειας, ένα άλλο µοντέλο
ανάπτυξης, καταδικάζοντας την πυρηνική ενέργεια και προφανώς επενδύοντας στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας της χώρας
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Φαρµάκη-Γκέκη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Παρακαλώ το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρο Καλαφάτη, να λάβει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά το τραγικό πυρηνικό ατύχηµα στο σταθµό της Φουκουσίµα στην Ιαπωνία, επανήλθαν στο προσκήνιο και ανέκυψαν παγκοσµίως πολλές
συζητήσεις και ζητήµατα που αφορούν στην ασφαλή χρήση της
πυρηνικής ενέργειας.
Στο ζήτηµα της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας αποδεικνύεται πλέον ότι δεν υπάρχουν µέσες λύσεις. Είναι πλέον ξεκάθαρο
ότι ακόµα και ιδιαίτερα τεχνολογικά ανεπτυγµένες χώρες, όπως
η Ιαπωνία, δεν είναι σε θέση να προβλέψουν, να καταστείλουν ή
να µηδενίσουν τους τεράστιους κινδύνους ενός πυρηνικού ατυχήµατος.
Το µεγάλο ατύχηµα στη Φουκουσίµα, είκοσι πέντε χρόνια µετά
το αντίστοιχο καταστροφικό συµβάν στο Τσερνόµπιλ και τριάντα
δύο χρόνια µετά το ατύχηµα στην περιοχή Three Mile Island στην
Πενσυλβανία των ΗΠΑ, αποτελεί στις µέρες µας ένα κρίσιµο σηµείο καµπής για τη διεθνή ενεργειακή πολιτική. Κατέδειξε εµφατικά ότι οι κίνδυνοι της πυρηνικής ενέργειας ξεφεύγουν του
ανθρώπινου ελέγχου, παρά την όλη τεχνολογική πρόοδο που
έχει επιτευχθεί και παρά τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν
θεσπιστεί.
Οι πολίτες του κόσµου δικαιολογηµένα αντιδρούν. Και αυτό
γιατί η επισφάλεια και η επικινδυνότητα από τη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων υπονοµεύουν το παρόν και το µέλλον των κοινωνιών τους, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του
περιβάλλοντος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά το δυστύχηµα της Φουκουσίµα,
οι πολίτες της Γερµανίας κατέβηκαν µαζικά στους δρόµους σε
µεγάλες διαδηλώσεις που θύµιζαν το αντιπυρηνικό κίνηµα της
δεκαετίας του ’80. Η κ. Μέρκελ έδωσε εντολή για εκτεταµένους
ελέγχους ασφαλείας σε όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες
που λειτουργούν στη χώρα, ενώ έλαβε απόφαση για σταδιακό
τερµατισµό όλων των πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Πιο συγκεκριµένα, η Γερµανία στις 30 Μαΐου αποφάσισε την
πλήρη διακοπή της λειτουργίας όλων των πυρηνικών της σταθµών µέσα σε έντεκα χρόνια, δηλαδή µέχρι το 2022. Η Γερµανία,
λοιπόν, γίνεται η πρώτη δυτική βιοµηχανική χώρα που αποφασίζει την ολοκληρωτική σταδιακή απεξάρτησή της από την πυρηνική ενέργεια, η οποία της εξασφαλίζει το 22% των ενεργειακών
της αναγκών.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν σήµερα περισσότεροι
από εκατόν σαράντα πυρηνικοί αντιδραστήρες, µέρος των
οποίων –και µάλιστα παλαιάς τεχνολογίας- βρίσκονται σε λειτουργία σε χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Σλοβενία.
Το τραγικό ατύχηµα της Ιαπωνίας αναδεικνύει τη βαρύνουσα
σηµασία που έχει και για τη δική µας χώρα η ασφάλεια λειτουργίας υφιστάµενων και νέων σταθµών πυρηνικής ενέργειας σε
χώρες της Βαλκανικής. Η Ελλάδα διαχρονικά, εφαρµόζοντας µια
διαφορετική ενεργειακή στρατηγική, δεν έχει εµπλέξει τη χρήση
πυρηνικής ενέργειας στους ενεργειακούς της στόχους για λόγους ασφαλείας, κυρίως εξαιτίας της σεισµικότητας της περιοχής.
Εν τούτοις, στη σεισµογενή γειτονιά µας, πέραν των σταθµών
που λειτουργούν ήδη, προγραµµατίζεται ή βρίσκεται στο στάδιο
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της κατασκευής σηµαντικός αριθµός νέων πυρηνικών αντιδραστήρων.
Γύρω µας υπάρχει και αναπτύσσεται, κύριε Υπουργέ, ένα τόξο
χωρών που εξακολουθούν να προκρίνουν τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας στις ενεργειακές τους προτεραιότητες.
Πιο συγκεκριµένα, η Αλβανία, σε συνεργασία µε την Ιταλία,
προγραµµατίζει την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου µε
µεγάλη πιθανότητα επιλογής της εγκατάστασής του στην περιοχή του Δυρραχίου, µόλις εκατό χιλιόµετρα από την ελληνική
µεθόριο. Η Ρουµανία λειτουργεί σήµερα ένα εργοστάσιο παλαιάς ρωσικής τεχνολογίας και προγραµµατίζει την κατασκευή
νέων αντιδραστήρων στην Τσερναβόντα.
Επίσης, η Βουλγαρία, µετά την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, λειτουργεί στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι
δύο εναποµείναντες παλαιάς τεχνολογίας αντιδραστήρες, ενώ
κατασκευάζει νέο πυρηνικό σταθµό στη σεισµογενή περιοχή του
Μπέλενε. Η FYROM έχει προαναγγείλει την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή Γκόστιβαρ ή Τέτοβο πλησίον των
Σκοπίων, ενώ είναι γνωστό ότι η συγκεκριµένη χώρα αποτελεί
ήδη µια κρυφή χωµατερή τοξικών και πιθανών πυρηνικών αποβλήτων.
Τέλος, η Τουρκία, σε συνεργασία µε τη Ρωσία, σχεδιάζει την
κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων µε τέσσερις αντιδραστήρες
κοντά στις µεσογειακές ακτές στην περιοχή του Ακούγιου-Μερσίνη και στην περιοχή της Σινώπης, πολύ κοντά δηλαδή στο σεισµογενές ρήγµα της Ανατολίας.
Σε περίπτωση, όµως, ενός απευκταίου πυρηνικού ατυχήµατος
οι κίνδυνοι και οι αρνητικές επιπτώσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι ανωτέρω χώρες είναι οι ίδιες µε αυτές που ελλοχεύουν και για δική µας χώρα, λόγω της γειτνίασης και της
µικρής απόστασης που χωρίζει τα σύνορα από τις περιοχές
εγκατάστασης των εν λόγω πυρηνικών εργοστασίων.
Τα ερωτήµατα που πρέπει να απασχολήσουν περισσότερο
από κάθε φορά την Κυβέρνηση, τη χώρα και εσάς, κύριε
Υπουργέ, τα οποία µέχρι σήµερα µένουν αναπάντητα, είναι
πολλά και σηµαντικά. Τα σταχυολογώ.
Πρώτον, κατά πόσον η Κυβέρνηση προβαίνει σε συνεργασία,
σε επαφές και διαβουλεύσεις µε την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, προκειµένου να λαµβάνει διαβεβαιώσεις και διασφαλίσεις τήρησης των διεθνών πρωτοκόλλων ασφαλείας, όσον
αφορά την κατασκευή και λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων
στις προαναφερόµενες γειτονικές χώρες;
Δεύτερον, ειδικά για την επιλογή τοποθεσίας των σχεδιαζόµενων πυρηνικών εγκαταστάσεων έχει ζητήσει η ελληνική Κυβέρνηση να εφοδιαστεί µε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να
εκτιµήσει και να αξιολογήσει ενδεχόµενη επίπτωση στην ασφάλεια της δικής µας χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν.2480/97, «Κύρωση Σύµβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια»;
Τρίτον, προτίθεται η Κυβέρνηση να κινηθεί προς την κατεύθυνση αξιοποίησης πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και
διασφαλίσεις, αναφορικά µε την εναρµόνιση της υφιστάµενης
και µελλοντικής λειτουργίας πυρηνικών σταθµών σε γειτονικές
της χώρες µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τη νοµοθεσία για την
ασφάλεια και το περιβάλλον;
Τέταρτον, προτίθεται η ελληνική Κυβέρνηση να λάβει σχετική
ενηµέρωση και εγγυήσεις για το πώς οι προαναφερόµενες Βαλκανικές χώρες αντιµετωπίζουν σήµερα και πώς σκοπεύουν να
αντιµετωπίσουν στο µέλλον το σοβαρότατο πρόβληµα της διαχείρισης, µεταφοράς και αποθήκευσης των πυρηνικών τους αποβλήτων;
Κάθε χώρα που κάνει σήµερα ή προτίθεται να κάνει στο µέλλον χρήση πυρηνικής ενέργειας, υποχρεούται να τηρεί αυστηρά
τους κανόνες και τη νοµοθεσία που απορρέουν από τις διεθνείς
συµβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισµού
Ατοµικής Ενέργειας. Οι χώρες αυτές πρέπει να τηρούν τα διεθνή
πρόσθετα πρωτόκολλα και τις συµφωνίες διασφαλίσεων που καθιστούν υποχρεωτικό τον αυστηρό έλεγχο και επιβάλλουν διαρκή
και επισταµένη παρακολούθηση των πυρηνικών τους προγραµµάτων.
Σε περιπτώσεις κρατών-µελών ή των προς ένταξη µελών στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιπρόσθετα να τηρείται η περιβαλλοντική και ενεργειακή νοµοθεσία, όπως αυτή απορρέει από το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Η Ελλάδα ως χώρα του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας υποχρεούται και δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία,
πληροφορίες και επιθεωρήσεις για πυρηνικές µονάδες γειτονικών χωρών.
Πιο συγκεκριµένα, η σηµερινή Κυβέρνηση υποχρεούται να
αναλάβει πρόσθετες πληροφορίες, ώστε, αξιοποιώντας την
πάγια απόφαση της χώρας µας για µη χρήση πυρηνικής ενέργειας, να παρέµβει προς τις κυβερνήσεις γειτονικών µας χωρών,
εκφράζοντας τον έντονο προβληµατισµό και την αντίθεση στη
χωροθέτηση πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Χρέος της χώρας είναι να αναδείξει και να πείσει τους γείτονές
της ότι πέραν της φθηνής ενέργειας που προσφέρει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, υπάρχουν µία σειρά άλλων βαρύνουσας σηµασίας αρνητικά ζωτικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια
των πολιτών και του περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση
θα πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί σε επίπεδο
διµερών σχέσεων µε τις γειτονικές µας χώρες, όπως την Τουρκία, και όχι απλά να περιορίζεται σε ευχολόγια και υποδείξεις για
τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της εξωτερικής
ενεργειακής της πολιτικής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι γειτονικές της χώρες που λειτουργούν ή επιθυµούν να λειτουργήσουν
στο µέλλον πυρηνικά εργοστάσια, θα πρέπει να προσχωρήσουν
στην κοινή σύµβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωθέντων
καυσίµων και ραδιενεργών αποβλήτων -Βιέννη 1997- να διαβουλεύονται µε τη EURATOM και µε τις χώρες που συνορεύουν αναφορικά µε τα σχέδιά τους να εγκαταστήσουν πυρηνικούς
σταθµούς, σύµφωνα µε τη σύµβαση για την πυρηνική ασφάλεια
-Βιέννη 1994- να εναρµονιστούν πλήρως µε την οδηγία περί εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και
των σεισµικών κινδύνων µέσω της εκπόνησης σχετικών περιβαλλοντικών µελετών και εκθέσεων.
Αυτό είναι επιβεβληµένο γιατί , όπως προανέφερα, τα πυρηνικά ατυχήµατα δεν περιορίζονται µέσα σε εθνικά σύνορα. Οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν τους πληθυσµούς και το περιβάλλον
ευρύτερων περιοχών.
Προϋπόθεση, λοιπόν, για την πυρηνική ασφάλεια αποτελεί η
στενή συνεργασία και ο συντονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε τα γειτονικά της κράτη, προκειµένου να εξασφαλιστεί επιτυχής αντιµετώπιση οποιουδήποτε πυρηνικού ατυχήµατος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαµβάνεται ότι µέχρι να αναπτυχθούν οι εναλλακτικές µορφές παραγωγής ενέργειας, η λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων φαίνεται να είναι απαραίτητη
µέχρι το 2050. Το γεγονός προκύπτει από τον Οδικό Χάρτη 2050,
που δηµοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για το κλίµα το
2010.
Μέχρι, όµως, την πλήρη απεξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια το 2050, οι κανόνες για την ασφάλεια λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων οφείλουν να καταστούν πλέον αυστηροί,
ενώ η πιστοποίηση λειτουργίας τους –και αυτό είναι σηµαντικό,
κύριε Υπουργέ- θα πρέπει να ανατεθεί µάλλον σε διεθνείς οργανισµούς, παρά σε εταιρείες ή σε εθνικές αρχές.
Είναι φανερό, δηλαδή, ότι µέχρι να καταστούν οι τεχνολογίες
εναλλακτικών µορφών παραγωγής ενέργειας αποτελεσµατικές,
η χρήση της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να γίνεται µε ασφάλεια,
σωφροσύνη και έλεγχο. Σε τέτοια ζωτικά θέµατα για το µέλλον
των λαών της Ευρώπης δεν χωρούν τακτικισµοί και ιδεοληψίες.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Νέα Δηµοκρατία ως µέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος έχει λάβει σαφή και ξεκάθαρη θέση
υπέρ των άµεσων µέτρων ενίσχυσης της πυρηνικής ασφάλειας
που αφορούν µεταξύ άλλων:
Τα όσο το δυνατόν υψηλότερα και αυστηρότερα ευρωπαϊκά
και διεθνή πρότυπα, την άµεση και υποχρεωτική διενέργεια προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων –stress tests- σε όλες τις
υπάρχουσες και σχεδιαζόµενες πυρηνικές εγκαταστάσεις από
ανεξάρτητους φορείς και υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αφορούν, επίσης, την προτεραιότητα ελέγχων σε εκείνα τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι εγγενώς πιο επικίνδυνα λόγω της
γεωγραφικής τους θέσης, παραδείγµατος χάριν, λόγω σεισµογενούς περιοχής.
Τυχόν αρνητικά αποτελέσµατα θα οδηγούν σε άµεση λήψη µέτρων και ενδεχόµενη παύση λειτουργίας των σταθµών.
Ταυτόχρονα, αφορούν την πρόβλεψη για καθολική απαγόρευση κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές υψηλής
σεισµικότητας και µεγάλου κινδύνου πληµµύρας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε γειτονικά της κράτη, παραδείγµατος χάριν Τουρκία, τα οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται προς
τα διεθνή πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, αφορούν το πάγωµα της ανάπτυξης και σχεδίασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έκτακτοι έλεγχοι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την επανεξέταση των διεθνών συνθηκών για την πυρηνική ενέργεια, την προσαρµογή τους στη σηµερινή πραγµατικότητα και
την ανάληψη διεθνών πολιτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το θέµα της ασφάλειας των πυρηνικών, την ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας των αρµοδιοτήτων και την ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη, τον άµεσο ορισµό καθολικών µέγιστων επιτρεπτών
επιπέδων ραδιενεργού µόλυνσης των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος.
Τέλος, αφορούν στον ανοιχτό και δηµόσιο διάλογο για την πυρηνική ενέργεια σε όλα τα κράτη-µέλη, αλλά και στην αύξηση
της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, σχετικά µε τις συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας.
Σε ευρωπαϊκό, λοιπόν, επίπεδο, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία υποστηρίζει ότι η ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της προοδευτικής µείωσης του
ποσοστού συµµετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό
µείγµα της Ευρώπης.
Ταυτόχρονα, σε εθνικό επίπεδο είναι δεδοµένη και σαφώς ξεκαθαρισµένη από τη Νέα Δηµοκρατία η διαχρονική της πάγια
θέση ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στη χάραξη
και εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα, που είναι η πλέον σεισµογενής χώρα της Ευρώπης, υπάρχουν άλλες µεταβλητές για να ενισχύσουν την ενεργειακή µας πολιτική, όπως η απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας, η συµµετοχή της χώρας στην ενεργειακή κοινότητα
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η προώθηση των ενεργειακών
επενδύσεων, η διαδικτύωση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, ο περιορισµός της σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας, µε την προώθηση πολιτικών εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας.
Η όλη προσπάθεια της εθνικής ενεργειακής µας πολιτικής θα
πρέπει να εστιάζεται στη σταδιακή µείωση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και το διπλασιασµό του µεριδίου των πηγών
εναλλακτικής ενέργειας. Το ενεργειακό µας ισοζύγιο πρέπει και
µπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, να απεξαρτηθεί σταδιακά από το
πετρέλαιο και το λιγνίτη, δίνοντας έµφαση στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και υδροηλεκτρικούς σταθµούς, καθώς και στην
πλήρη αξιοποίηση του γεωθερµικού µας δυναµικού.
Η πολιτική µας πρέπει να δίνει έµφαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική ασφάλεια, στην ενεργειακή αξιοπιστία της χώρας
και κατά συνέπεια, σε µια βιώσιµη ανάπτυξη.
Υπό αυτό το πρίσµα, επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, τη θέση µας
ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στη χάραξη και
εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Δηµοκρατία έχει, επίσης, ταχθεί
σαφώς υπέρ µιας ενεργειακής στρατηγικής που επιτυγχάνει το
αναγκαίο τρίπτυχο της ενεργειακής επάρκειας, της ενεργειακής
ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασµού µε διαφοροποίηση
των ενεργειακών πηγών, έµφαση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή και γνώµονα ένα καθαρότερο περιβάλλον. Και αυτό γιατί η Νέα Δηµοκρατία είχε και έχει
ένα σαφή προσανατολισµό απέναντι στα ενεργειακά ζητήµατα.
Άλλωστε, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της υπήρχε και
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λειτουργούσε αποτελεσµατικά για αυτόν το σκοπό το Συµβούλιο
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο, βεβαίως, η σηµερινή Κυβέρνηση έσπευσε τάχιστα να καταργήσει.
Σήµερα, είναι καθαρό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση δεν έχει πυξίδα, δεν γνωρίζει πού θέλει να οδηγήσει την
ενέργεια, το νευραλγικό αυτό τοµέα, για την ανάπτυξη της
χώρας µας. Διαπιστώνουµε ότι για την Κυβέρνηση δεν υπάρχει
σαφής στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασµός. Αντ’ αυτού, παρατηρούνται ανησυχητικά φαινόµενα παλινωδιών, σύγχυσης και
αβελτηρίας.
Και αυτό φαίνεται σε µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια από αυτά:
Φαίνεται στο ζήτηµα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, στο οποίο εδώ και είκοσι µήνες παλινωδεί, µε την Κυβέρνηση να εφαρµόζει τις γνωστές πρακτικές του ράβε-ξήλωνε,
µέχρι να καταλήξει σε ένα σχέδιο νόµου που τελικά φαίνεται ότι
προωθεί ένα µοντέλο διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, µε το
οποίο εµείς δεν συµφωνούµε.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, µε την
πώληση του 17% που επέλεξε η Κυβέρνηση και τον τραγέλαφο
–ας µου επιτραπεί η έκφραση- που διαδραµατίστηκε στη Βουλή,
για να πειστεί συνάδελφος Βουλευτής ώστε να ψηφίσει το µεσοπρόθεσµο, υπενθυµίζω ότι για τη Νέα Δηµοκρατία η περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν µπορεί να είναι τυφλή µέσω της παραχώρησης ενός µετοχικού πακέτου σε ιδιώτη, αλλά πρέπει να
εξεταστεί υπό το πρίσµα της απελευθέρωσης και του ανοίγµατος
της αγοράς ηλεκτρισµού ως σύνολο διαφορετικών εταιρικών
κλάδων.
Τα δίκτυα διανοµής και µεταφοράς µπορεί να παραµένουν υπό
δηµόσιο έλεγχο, ενώ τα υπόλοιπα θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν
µέσω αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή µε διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και της διατήρησης, ακόµα και της δηµιουργίας, νέων σταθερών θέσεων εργασίας.
Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της όποιας ιδιωτικοποίησης δεν
χρειάζεται να ξεπουλάµε, αλλά να αξιοποιούµε και να εξορθολογίζουµε πόρους και διαδικασίες. Εµείς θέλουµε µία δυνατή ΔΕΗ
που να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο µέσα σε ένα περιβάλλον
απελευθερωµένης και υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας.
Σύγχυση, επίσης, υπάρχει και στο ζήτηµα του ενδεχόµενου
µείωσης των εγγυηµένων τιµών στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, βεβαίως, εµφανιστήκατε κατηγορηµατικά αντίθετος όσον αφορά τις υφιστάµενες συµβάσεις, αλλά δεν ήσασταν ξεκάθαρος τι θα γίνει µε τις µελλοντικές συµβάσεις. Και
αυτό προκύπτει και από τις δικές σας απαντήσεις σε ερώτηση
που σας υπέβαλα, αλλά και από δηµοσιεύµατα του Τύπου. Φαίνεται να προωθείται ένα σχέδιο αναθεώρησης και εξορθολογισµού των εγγυηµένων, από το νόµο, τιµών για τις επενδύσεις
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Άραγε, αυτή η προοπτική δεν κλονίζει την εµπιστοσύνη των ενδιαφεροµένων επενδυτών και δεν καθιστά µη ασφαλές το επιχειρηµατικό περιβάλλον; Άραγε, δεν εµπαίζεται, δεν αποθαρρύνεται
απ’ αυτήν την εξέλιξη ένας επενδυτής που ξεκίνησε πριν από ένα
χρόνο να ωριµάζει την επένδυσή του και προετοίµασε το «business plan» του µε βάση τις εγγυηµένες από το νόµο τιµές;
Άραγε, δεν κατανοείτε ότι αυτές πραγµατικά δεν είναι εγγυηµένες τιµές; Χάνει, δηλαδή, ο όρος τη σηµασία του.
Επίσης, ζήτηµα εισήγησης απορρέει και από το ζήτηµα της
επιβολής ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο. Εκεί υπάρχει µία πλήρης αντίφαση. Από τη µία πλευρά, η Κυβέρνηση µιλά για πράσινη
ανάπτυξη και περαιτέρω γρήγορη διείσδυση του φυσικού αερίου
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και από την άλλη, µηδενίζει
το σηµαντικό κίνητρο που θα µπορούσε να έχει το ελληνικό νοικοκυριό και βέβαια η ελληνική επιχείρηση να στραφεί στο φυσικό
αέριο λόγω της φθηνότερης τιµής του.
Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήµατα, τα οποία δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να αναφέρω –τα αναφέρω έτσι επιγραµµατικάόπου επικρατεί οµίχλη και οφείλει το ΠΑΣΟΚ να δώσει εξηγήσεις.
Υπάρχουν ζητήµατα, όπως για παράδειγµα το πρώην υποθαλάσσιο κοίτασµα υδρογονανθράκων στη νότια Καβάλα, για τα οποία
η διατύπωση –και θα ήθελα εδώ πέρα µία διευκρίνιση, κύριε
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Υπουργέ- στο µεσοπρόθεσµο είναι οµιχλώδης. Πιστεύω ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να εννοείτε ότι µιλάµε για πώληση εµπράγµατου δικαιώµατος. Προφανώς θα µιλάτε για την αξιοποίηση, εκµετάλλευση δικαιωµάτων χρήσης του συγκεκριµένου
κοιτάσµατος και, φυσικά, όχι για πώληση εµπράγµατου δικαιώµατος.
Σύγχυση υπάρχει και στον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Βεβαίως, όλα αυτά τα θέµατα τα φέρατε εσπευσµένα τώρα
για να τα συζητήσουµε στη Βουλή, αλλά είναι πολύπαθα θέµατα.
Το θέµα του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, όπου δύο
φορές παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες και δεν ήρθε στη Βουλή, έρχεται τώρα.
Ο φορέας υδρογονανθράκων είναι ένα ζήτηµα επίσης που
εµείς είχαµε φέρει στην τελική του µορφή και πιστεύω ότι θα το
συζητήσουµε διεξοδικά τις επόµενες µέρες στη Βουλή.
Όσον αφορά και τις Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες, τις περίφηµες ΑΟΖ, τις οποίες η Κυβέρνηση έσπευσε να αποκλείσει
από το να συµπεριληφθούν στην ατζέντα στις διµερείς διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, γιατί θα διατάρασσε –και αυτή είναι η
επίσηµη εξήγηση της Κυβέρνησης από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών- τις διπλωµατικές και τις γενικότερες σχέσεις µας µε την
Τουρκία, θα ήθελα να πω τα εξής: Αυτά είναι ζητήµατα που δεν
καταλαβαίνουµε. Οι Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες, όπως ξέρετε, είναι ένα κυριαρχικό δικαίωµα της Ελλάδας, το οποίο δεν
ασκείται.
Εποµένως, υπάρχει µία σειρά ζητηµάτων τα οποία χρειάζεται
να τα ξεκαθαρίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτές τις λογικές –και κλείνωυπεύθυνη ενεργειακή πολιτική ούτε σχεδιάζεται ούτε εφαρµόζεται. Το ζητούµενο τελικά δεν είναι ότι δεν σχεδιάζουµε τη χρήση
της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα µας –και καλά κάνουµε που
δεν τη σχεδιάζουµε- αλλά ότι δεν σχεδιάζουµε στο χώρο της
ενέργειας γενικώς. Και αυτό είναι αποκλειστικό επίτευγµα της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταύρο Καλαφάτη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Ζιώγα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πυρηνική ενέργεια, όπως και
κάθε άλλη πηγή και µορφή ενέργειας παρουσιάζει αντικειµενικά
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών το οποία βέβαια µεταβάλλονται στον ιστορικό
χρόνο µε την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας.
Το πραγµατικό πολιτικό ερώτηµα είναι ποιες πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις µπορούν να µεγιστοποιήσουν τις θετικές
πλευρές και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες και
επιπτώσεις µε γνώµονα πάντα τη λαϊκή ευηµερία. Για να απαντήσουµε, πρέπει να ξεκινήσουµε από τα αντικειµενικά δεδοµένα
της πυρηνικής ενέργειας µε βάση το σύνολο των κοινωνικών αναγκών.
Συγκεκριµένα: Πρώτον, τη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με δεδοµένη την αύξηση εγχώριας κατανάλωσης τα επόµενα χρόνια, τη µείωση των
αποθεµάτων των ορυκτών καυσίµων, την αδυναµία να καλυφθεί
το σύνολο των αναγκών της εγχώριας αγοράς από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια µπορεί αντικειµενικά να
συµβάλει στη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης.
Είναι γνωστό ότι στη Μακεδονία, η περιοχή του Παγγαίου θεωρείται πλούσια σε κοιτάσµατα ουρανίου, έχει ως γνωστόν
πισσουρανίτη. Από την άλλη λίγες ισχυρές ιµπεριαλιστικές δυνάµεις όπως είναι οι ΗΠΑ, όπως είναι η Ρωσία, η Γαλλία, η Ιαπωνία µπορούν να διαθέσουν αξιόπιστη τεχνολογία. Επίσης µέχρι
να δηµιουργηθεί ασφαλής εγχώρια υποδοµή, θα πρέπει να λυθεί
το πρόβληµα της διαχείρισης, της εξαγωγής δηλαδή των αποβλήτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη κάθε νέου τοµέα στην εγχώρια παραγωγή προϋποθέτει αρχικά εισαγωγή τεχνογνωσίας και
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τεχνολογίας.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι
δυνατότητες των εγχώριων πηγών ενέργειας όπως είναι ο λιγνίτης, το νερό, η γεωθερµία, ο αέρας, τα πετρελαϊκά αποθέµατα
στο Αιγαίο και άλλες πηγές που διαθέτει η χώρα µας και µπορούν
να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της ηλεκτροπαραγωγής ως το
2020. Όµως, στο βαθµό που οι γειτονικές χώρες θα προχωρήσουν σε µεγάλες επενδύσεις πυρηνικής ενέργειας, θα αυξηθεί
και η ανταγωνιστική πίεση για αύξηση του µεριδίου εισαγωγών
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Δεύτερον, την προστασία του περιβάλλοντος και την επίδραση
στην κλιµατική αλλαγή. Η πυρηνική ενέργεια σε συνδυασµό µε
τις ΑΠΕ και τις πολιτικές εξοικονόµησης ενέργειας αποτελούν
αναγκαίες επιλογές για τη µείωση των επικίνδυνων εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα σε σηµαντικό επίπεδο.
Από την άλλη οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγουν πυρηνικά
απόβλητα µε µεγάλη διάρκεια ακτινοβολίας, µεγάλη διάρκεια
ζωής όπως λέµε. Η ασφαλής διαχείριση αυτών των αποβλήτων
είναι ένα από τα µεγάλα, από τα µεγαλύτερα σηµερινά προβλήµατα. Σηµαντική ποσότητα αποβλήτων δηµιουργείται αρκετά
χρόνια µετά την έναρξη της παραγωγής ενός πυρηνικού εργοστασίου. Με δεδοµένο ότι χρειάζεται µία δεκαετία για το σχεδιασµό, κατασκευή και ενεργοποίηση ενός πυρηνικού εργοστασίου
το θέµα µπορεί να απασχολήσει την Ελλάδα µετά από είκοσι τουλάχιστον χρόνια. Ένα διάστηµα, όµως, που η επιστηµονική
έρευνα θα εξελίσσεται.
Επίσης, οι πυρηνικοί σταθµοί εκπέµπουν µεγάλες ποσότητες
θερµότητας και εποµένως συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Όµως, όσο δεν µπορεί να καλυφθεί µόνο από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η εγχώρια ζήτηση, η εναλλακτική λύση
είναι η χρήση ορυκτών καυσίµων που επίσης ως γνωστόν, έχουν
µεγάλη αρνητική επίδραση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Τρίτον, τη µείωση κόστους ηλεκτροπαραγωγής, τη φθηνή
λαϊκή κατανάλωση. Η συµβολή των πυρηνικών σταθµών στη µείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής εξηγεί σε µεγάλο βαθµό
γιατί οι δεκαπέντε από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διαθέτουν ήδη πυρηνικά εργοστάσια.
Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες καλύπτουν το 16% της παγκόσµιας ηλεκτροπαραγωγής, το 34% ηλεκτροπαραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περίπου 20% στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Στην Ευρώπη πρωταγωνιστεί η Γαλλία µε 78% και ακολουθεί η
Γερµανία µε 28% και η Βρετανία µε 20%, ποσοστά που έχουν να
κάνουν µε την εγχώρια, µε τη δική τους ηλεκτροπαραγωγή.
Σήµερα λειτουργούν τετρακόσια τριάντα επτά εργοστάσια σε
παγκόσµιο επίπεδο, τριάντα βρίσκονται υπό κατασκευή και εβδοµήντα τέσσερα σχεδιάζονται και έχουν κατατεθεί εκατόν εξήντα
δύο νέες προτάσεις.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και το προβλέψιµο για µεγάλο
διάστηµα κόστος ηλεκτροπαραγωγής που διευκολύνει τον ενεργειακό σχεδιασµό µίας χώρας. Μελέτες όπως αυτή του γνωστού
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης ανεβάζουν τις µελλοντικές ανάγκες σε χίλιους πεντακόσιους νέους αντιδραστήρες,
συνυπολογίζοντας την άνοδο της τιµής λόγω και της µείωσης
των αποθεµάτων πετρελαίου.
Ο αντίλογος για την Ελλάδα αφορά το υψηλότερο κόστος κατασκευής σχετικών εργοστασίων, λόγω της σεισµικότητας της
χώρας µας και αντίστοιχα το υψηλότερο κόστος αποδόµησης,
διάλυσης των αντιδραστήρων, όταν αυτά παλιώσουν σε τριάντα
περίπου χρόνια.
Τέταρτον, την προστασία δηµόσιας ασφάλειας και υγείας. Ο
κίνδυνος βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης έκτασης είναι το
δεύτερο σοβαρό µειονέκτηµα των πυρηνικών εργοστασίων. Η πιθανότητα είναι µικρή, αλλά η σοβαρότητα του ατυχήµατος είναι
τεράστια. Οι νέες γενιές αντιδραστήρων µειώνουν, βεβαίως, την
πιθανότητα ατυχήµατος. Επίσης, είναι κατά κανόνα µικρότερης
ισχύος, µειώνοντας στο βαθµό του δυνατού και τις συνέπειες.
Τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα διεξάγεται µια συζήτηση σχετικά µε το θέµα της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων. Με βάση τα σοβαρά
ατυχήµατα που έχουν καταγραφεί, αποδεικνύεται ότι πρόκειται
για ένα είδος κινδύνου µε µικρή πιθανότητα, αλλά όχι και µηδε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νική. Ωστόσο, η σοβαρότητα καθιστά το πρόβληµα της ασφάλειας πολύ σηµαντικό αρνητικό παράγοντα για την υιοθέτηση
της πυρηνικής τεχνολογίας, παρά τα όποια άλλα πλεονεκτήµατά
της.
Το πρόσφατο ατύχηµα στην Ιαπωνία εντείνει την πίεση από περιβαλλοντικές οργανώσεις, κόµµατα και γενικότερα φορείς που
επηρεάζουν την κοινή γνώµη κατά των πυρηνικών εργοστασίων.
Όπως σε κάθε πηγή ενέργειας και χρήση τεχνολογίας, η πιθανότητα αστοχίας και ατυχήµατος µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε
την αύξηση µέτρων ασφάλειας, χωρίς, βέβαια, να µπορούµε να
µιλήσουµε για µηδενικό κίνδυνο ατυχήµατος µε βάση τα σηµερινά τεχνολογικά όρια ασφάλειας. Γι’ αυτό και εµείς ως κόµµα
επιµένουµε στη µεγιστοποίηση της λήψης µέτρων προστασίας
άµεσα.
Πέρα από τα όποια τεχνολογικά όρια υπάρχουν, το βασικό
πρόβληµα είναι πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό. Το ζήτηµα της
ασφάλειας και ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη χωροθέτηση, την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση και στην προετοιµασία αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων σχετίζονται µε τις
πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις υλοποίησής τους.
Στο βαθµό που αναφερόµαστε σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και γενικότερα στο πλαίσιο
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, οι όποιες δεσµεύσεις
κανόνων ασφάλειας που µπορεί να υπάρχουν στο θεσµικό πλαίσιο κάθε χώρας δεν διασφαλίζουν την επάρκεια των ίδιων των
κανονισµών και την αυστηρή τήρησή τους. Υπάρχει πλήθος παραδειγµάτων από το σύνολο των κλάδων.
Αξίζει να αναφέρουµε ενδεικτικά ότι τρεις από τις κυριότερες
πηγές παραγωγής ενέργειας, όπως είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και η πυρηνική ενέργεια, συνδέθηκαν την περασµένη χρονιά
µε ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς
οµίλους. Τέτοια ήταν η έκρηξη στο ανθρακωρυχείο του «Big
Brush» στη Δυτική Βιρτζίνια, η έκρηξη στην αποβάθρα εξόρυξης
«Deepwater Horizon» και η επακόλουθη πετρελαιοκηλίδα στον
Κόλπο του Μεξικού και το πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. Για
παράδειγµα στην περίπτωση του ατυχήµατος της Ιαπωνίας, ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι µια ιδιωτική επιχείρηση που δρα µε κριτήριο την κερδοφορία της.
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, αναδείχθηκε το πρόβληµα
της ελλιπούς συντήρησης ή της πλήρους απουσίας εναλλακτικών µέσων ψύξης, ενώ είχαν αποκρύψει ότι παρουσίαζαν προβλήµατα. Επίσης, τα συστήµατα ασφάλειας ήταν ανεπαρκή.
Ως γνωστόν, οι ενέργειες µετά το ατύχηµα επιδείνωσαν το
πρόβληµα. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι νέες γενιές αντιδραστήρων µειώνουν την πιθανότητα ατυχήµατος. Για παράδειγµα,
ο αντιδραστήρας στο σταθµό του Τσέρνοµπιλ δεν διέθετε περίβληµα.
Οι αντιδραστήρες της δεύτερης γενιάς αποτελούν το 80% των
εν λειτουργία αντιδραστήρων. Οι αντιδραστήρες τρίτης γενιάς,
καθώς και οι εξελιγµένοι της τρίτης γενιάς, οι οποίοι δοκιµάζονται στη Φινλανδία και τη Γαλλία, αποτελούν µετεξελιγµένους
αντιδραστήρες µε αυξηµένη ασφάλεια µέσω προηγµένων ή παθητικών συστηµάτων ψύξης εκτάκτου ανάγκης.
Επίσης, σχεδιάζονται οι αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς µε αυξηµένες προδιαγραφές ασφάλειας. Για παράδειγµα, οι συνέπειες του µέγιστου δυνατού ατυχήµατος θα περιορίζονται στους
άµεσους χώρους του εργοστασίου. Τονίζουµε ότι η κατασκευή
αυτών προσδιορίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030.
Η υψηλή σεισµικότητα της Ελλάδας αυξάνει την πιθανότητα
ατυχήµατος. Ωστόσο, υπάρχει το αντικειµενικό δεδοµένο ότι οι
γειτονικές χώρες αναβαθµίζουν ή έχουν δροµολογήσει προγράµµατα για ανάπτυξη πυρηνικών σταθµών, όπως είναι σχέδια για
σεισµογενείς περιοχές στο Ακούγιου της Τουρκίας και στο Μπέλενε της Βουλγαρίας, όπως ανέφεραν και άλλοι εισηγητές.
Η τεχνολογία για το εργοστάσιο της Τουρκίας θα είναι τρίτης
γενιάς, ενώ υποστηρίζεται ότι ο πυρηνικός σταθµός θα αντέχει
σε σεισµό µέχρι 8 ρίχτερ.
Ο Πρόεδρος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου
επικρίνει αυτούς που συγκρίνουν τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήµατος µε αυτούς των οδικών και αεροπορικών ατυχηµάτων, λέγοντας ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι σαν αυτόν τον ισχυρισµό
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ξεχνούν ότι στην περίπτωση ενός συµβατικού ατυχήµατος, οι
όποιες επιπτώσεις περιορίζονται τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά. Ο κύκλος τους κλείνει σχεδόν αµέσως. Αντίθετα, στην περίπτωση ενός πυρηνικού ατυχήµατος οι επιπτώσεις απλώνονται
σε τεράστια έκταση, αλλά και σε µεγάλο βάθος χρόνου.
Πέρα από το µη επιστηµονικό διαχωρισµό των θεµάτων ασφάλειας σε τοπικά ή όχι και σε άµεσα ή µακροπρόθεσµα, η µη ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων για επίτευξη
ουσιαστικής ασφάλειας αποκαλύπτει και τον ψευδεπίγραφο χαρακτήρα της υπεράσπισης της ασφάλειας από το συγκεκριµένο
φορέα.
Επίσης, δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε την υποκριτική,
την προκλητική δήθεν αντίθεση της Κυβέρνησης, αλλά και των
κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, καθώς και των κάθε λογής περιβαλλοντικών οργανώσεων στην πυρηνική ενέργεια, την ώρα
που δεν λένε κουβέντα για την ύπαρξη των αµερικάνικων βάσεων
µε πυρηνικά όπλα στην Κρήτη. Πριν από δώδεκα χρόνια στη γειτονική µας Γιουγκοσλαβία έπεσαν χιλιάδες τόνοι απεµπλουτισµένου ουρανίου. Το απεµπλουτισµένο ας µη µας καθησυχάζει.
Ουράνιο είναι. Απλώς περιέχει µικρότερο ποσοστό ουρανίου.
Σαφής η εµπλοκή της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στον πόλεµο
της Γιουγκοσλαβίας, καθώς επίσης και η ηχηρή σιωπή των λεγόµενων «προοδευτικών» και «αριστερών» κοµµάτων την εποχή
εκείνη. Δύο µέτρα και δύο σταθµά. Αναφέροµαι απλώς ενδεικτικά σε δύο ονόµατα: Στον «πράσινο» Υπουργό Εξωτερικών της
Γερµανίας κ. Φίσερ, καθώς επίσης και στον κ. Νταλέµα στη γειτονική µας Ιταλία.
Εµείς προσεγγίζουµε το θέµα µε βάση το σύνολο των κριτηρίων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως προστασία
της δηµόσιας και εργασιακής ασφάλειας και υγείας, προστασία
του περιβάλλοντος, µείωση της ενεργειακής εξάρτησης, φθηνή
λαϊκή κατανάλωση, και εστιάζουµε στις κοινωνικές και πολιτικές
προϋποθέσεις για την ικανοποίησή τους. Εξάλλου, η αποµόνωση
ενός και µόνου κριτηρίου θα οδηγούσε σε µια λογική δαιµονοποίηση συνολικά της τεχνολογίας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας δεν υποστηρίζει στην
παρούσα φάση ούτε, βέβαια, και στο άµεσο µέλλον την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί στις σηµερινές
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδους, το οποίο δεσπόζει, δεν µπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος
του λαϊκού συµφέροντος τους παρακάτω παράγοντες:
Πρώτον, το βαθµό διείσδυσης αυτής της πηγής ενέργειας στο
σύστηµα, προτάσσοντας την ολοκληρωµένη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, που είναι το νερό, ο λιγνίτης, η γεωθερµία και
άλλες µορφές.
Δεύτερον, τις τεχνικές προϋποθέσεις διασφάλισης της µέγιστης δυνατής ασφάλειας: Κατάλληλη χωροθέτηση, µέγεθος
ισχύος σταθµού, τεχνολογία τελευταίας γενιάς.
Τρίτον, αµοιβαίες επωφελείς διεθνείς συµφωνίες, που θα περιλαµβάνουν τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Άλλωστε στο πλαίσιο της απελευθερωµένης µεταφοράς ενέργειας, του µονοπωλιακού ανταγωνισµού, καθώς επίσης και των
ιµπεριαλιστικών πολέµων, η παραγωγή πυρηνική ενέργειας,
όπως και η εισαγωγή υλών ενέργειας, τεχνολογίας ή η εξαγωγή
αποβλήτων, κατά κανόνα γίνεται µε όρους δυσµενείς για τη δηµόσια ασφάλεια και τη λαϊκή κατανάλωση. Όσο, λοιπόν, κυριαρχεί αυτό το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα µε επίκεντρο το
κέρδος, η συγκεκριµένη λύση δηµιουργεί τεράστιους κινδύνους
για τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ το
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννη
Ζιώγα.
Παρακαλώ το Βουλευτή του ΛΑΟΣ, κ. Ηλία Πολατίδη, να πάρει
το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μία χρήσιµη συζήτηση, θα µπορούσα να πω, ότι είναι η σηµερινή, αν και έχει επαναληφθεί σε αυτό το Κοινοβούλιο αρκετές
φορές ότι έχουµε τις δηλώσεις και πάνω απ’ όλα έχουµε αυτήν
την αέναη διαδικασία διαβουλεύσεων, η οποία δεν ξέρω ακριβώς
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πού χρησιµεύει.
Εάν αποφασίσει έστω σήµερα η Κυβέρνηση –όχι η Βουλή, γιατί
η Βουλή στον ελληνικό κοινοβουλευτισµό µάλλον διακοσµητικό
ρόλο παίζει- να κάνει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ατοµική ενέργεια, πόσα ακριβώς χρόνια θα χρειαστούν για να αρχίσει αυτό το εργοστάσιο να παράγει ρεύµα, αν
σκεφτούµε ότι στα συµβατικά εργοστάσια που κάνει η ΔΕΗ -αν
δεν κάνω λάθος και διορθώστε µε, κύριε Υπουργέ- από την αρχική απόφαση µέχρι την παραγωγή ενέργειας µεσολαβούν
έντεκα µε δώδεκα χρόνια;
Σε κάτι που είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα και οπωσδήποτε
θα συναντήσει και πολλές και διαφορετικές αντιδράσεις, νοµίζω
ότι η πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη είναι τα είκοσι χρόνια. Άρα, µιλάµε σήµερα για αυτά που θα συµβούν το 2031, εάν ληφθεί η
απόφαση. Εάν µπούµε σε µία διαδικασία διαβουλεύσεων, που
νοµίζω ότι πρέπει να µπούµε και πρέπει να είµαστε συνεχώς στην
εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων, θα προστεθούν και τα
χρόνια της διαβουλεύσεως.
Αν δούµε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε
η σύλληψη του έργου της εκτροπής του Αχελώου, που µέχρι σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί, η πρώτη τουλάχιστον νοµοθετική παρέµβαση που µπόρεσα εγώ να βρω, είναι το 1978. Να µην πούµε
ότι µετά το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε κάνει σηµαία
σχεδόν σε κάθε προγραµµατικές δηλώσεις -στις δηλώσεις που
έκανε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντα έλεγε για την εκτροπή
του Αχελώου- σήµερα, που έχουν περάσει τριάντα τρία χρόνια
από το 1978, ακόµη δεν έχει γίνει το παραµικρό. Είµαστε ακόµα
στο στάδιο της διαβουλεύσεως. Άρα, µιλάµε για κάτι το οποίο
θα είναι στα σαράντα µε πενήντα χρόνια από σήµερα. Μπορούµε
να προβλέψουµε τι θα γίνει σε σαράντα µε πενήντα χρόνια; Εδώ
πέρα δεν µπορούµε να προβλέψουµε τι θα γίνει τους επόµενους
τρεις µήνες, αν το Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο θα είναι οι ίδιοι
Υπουργοί ή θα είναι η ίδια Κυβέρνηση ή θα είναι κάποια άλλη.
Πώς ακριβώςθα κάνουµε αυτές τις προβλέψεις;
Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση γενικώς είναι χρήσιµη, γιατί, καλώς
ή κακώς, για να υπάρχει πολιτισµός, για να υπάρχει το επίπεδο
ζωής που θέλουµε όλοι να ζούµε, αυτό είναι συνηφασµένο µε
την ηλεκτρική ενέργεια. Ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα µέχρι πρότινος,
µέχρι την οικονοµική κρίση, κατά µέσω όρο ήταν 3%. Τώρα, βέβαια, η αύξηση πέρυσι ήταν σχεδόν µηδέν και περίπου 1% είναι
ο ρυθµός για ο 2011.
Μπορούµε, λοιπόν, εµείς να καταδικάσουµε τις επόµενες γενιές µε µία δεσµευτική απόφαση; Και να θέλαµε να το κάνουµε,
δεν θα µπορούσαµε. Άρα η συζήτηση είναι καθαρά θεωρητική.
Τι πρέπει, όµως, να κάνει µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Τι πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή γενικότερα ενέργειας, αλλά για την
ηλεκτρική που µιλάµε τώρα; Πρώτον, να υπάρχει ασφάλεια παραγωγής, ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήµατος βεβαίως, φθηνό
κόστος και διαθέσιµη µεγάλη ισχύς. Γιατί εάν πούµε ότι η Ελλάδα
θα είναι µία χώρα που θα νοικιάζονται µόνο τουριστικά καταλύµατα και δεν θα παράγεται τίποτα άλλο, ενδεχοµένως να µπορούµε µε τα φωτοβολταϊκά να καλυφθούµε σε αυτήν τη φάση.
Θα έχουµε και παραγωγή άλλων προϊόντων; Παραδείγµατος
χάριν, στους βωξίτες, που έχουµε από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα βωξιτών στον κόσµο και µπορούµε να γίνουµε µία υπερδύναµη, τι µας εµποδίζει να γίνουµε µία υπερδύναµη στην
παραγωγή του αλουµινίου; Μας εµποδίζει ότι οι χώρες που
έχουν τη µεγάλη παραγωγή, δηλαδή η Ρωσία και ο Καναδάς,
έχουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα από υδατοπτώσεις. Δεν έχουµε
εµείς αντίστοιχες δυνατότητες. Το «στρατηγικό» αυτό µέταλλο
χρησιµοποιείται παντού. Και µάλιστα είµαστε και στην αρχή της
χρησιµοποιήσεώς του στη µετάβαση της αυτοκινητοβιοµηχανίας
από τη χρήση του σιδήρου-χάλυβα, στη χρήση του αλουµινίου.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι θα εκτιναχθεί και πάρα πολύ η κατανάλωση του αλουµινίου. Τι µας εµποδίζει σε αυτό; Μας εµποδίζει
η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Εάν –µε κεφαλαία γράµµαταλοιπόν, µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε ότι θα έχουµε φθηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ατοµική ενέργεια ή µε κάποιον
άλλο τρόπο –δεν το γνωρίζω αυτό- αυτοµάτως αυτό θα µας
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άνοιγε και τελείως διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες.
Τι γίνεται, λοιπόν, τώρα; Μέσα σ’ αυτήν τη συζήτηση που
υπάρχει για τα ενεργειακά θέµατα εµπλέκονται –καλώς ή κακώςκαι οι διάφορες οργανώσεις τις οποίες εγώ έχω ονοµάσει κατ’
επανάληψη «απατεώνες των µη κυβερνητικών οργανώσεων»
τύπου WWF και GREENPEACE µέσα απ’ αυτήν τη Βουλή. Θα
επαναλάβω τον ορισµό αυτό.
Οι απατεώνες, λοιπόν, αυτών των οργανώσεων τι µας λένε;
Προφανώς µας λένε «όχι στην πυρηνική ενέργεια». Θα το εξετάσουµε παρακάτω αυτό. Δεύτερον, µας λένε «όχι στην εξόρυξη
πετρελαίου διότι θα συµβεί στο Αιγαίο ό,τι ακριβώς έχει συµβεί
και στον κόλπο του Μεξικού». Προσέξτε: Να µη γίνει εξόρυξη πετρελαίου. Τώρα, γιατί δεν συνέβη ο κόλπος του Μεξικού στον
Πρίνο τόσα χρόνια που υπάρχει, είναι απορίας άξιο. Μόνο εδώ
θα συµβεί αυτό.
Τρίτον: «Όχι στο ελληνικό φυσικό αέριο». Λέει εκπρόσωπος
της WWF όπως την παρακολούθησα σε δελτίο ειδήσεων: «Όχι
στην εξόρυξη του φυσικού αερίου στην Κύπρο διότι είναι το µεγαλύτερο υποθαλάσσιο βουνό της Μεσογείου. Όχι στο λιγνίτη,
διότι δεν µπορούν να βγάλουν κάποιοι τραπεζίτες δανείζοντας
την Ελλάδα το απαραίτητο συνάλλαγµα για να εισάγει το φυσικό
αέριο. Όχι σε όλα και παραγωγή µόνο από τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας».
Ερωτώ: Παραγωγή αλουµινίου µπορεί να γίνει στην Ελλάδα µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Αν µπορεί κάποιος να µου το αποδείξει, να το δεχθώ και να το συζητήσουµε.
Άρα όλο αυτό το κίνηµα το οποίο έρχεται µε το «προσωπείο»
ότι αγωνίζεται για τον άνθρωπο, για την αποφυγή ατυχήµατος,
για ένα καλύτερο µέλλον, για καλύτερη ποιότητα ζωής, από κάτω
τι κρύβει; Κρύβει αυτό που θέλουν τα αφεντικά αυτού του κινήµατος. Όταν λέω αφεντικά, εννοώ τους χρηµατοδότες αυτού του
κινήµατος που είναι προφανώς το διεθνές τραπεζικό κεφάλαιο.
Θέλουν την υποταγή της Ελλάδος, θέλουν την εξάρτηση της Ελλάδος, θέλουν η οικονοµική κατάσταση που υπάρχει σήµερα να
αποκτήσει µόνιµα χαρακτηριστικά –αυτό υπήρχε και στο παρελθόν- και όχι την ανάπτυξη. Είναι προφανές το τι θέλουν αυτοί οι
κύριοι και σε τι αποσκοπούν.
Υπάρχει ως επιχείρηµα το τι γίνεται στις άλλες προηγµένες
χώρες. Παραδείγµατος χάριν, η Ιταλία µε το πρόσφατο δηµοψήφισµα επεξέτεινε στην ουσία την απαγόρευση της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ατοµικά εργοστάσια.
Υπάρχει όµως ένα λεπτό θέµα εδώ: H Ιταλία εισάγει σχεδόν
το 40% της ενέργειάς της από την Ελβετία και στην Ελβετία το
ρεύµα παράγεται από ατοµικά εργοστάσια. Άρα στην ουσία τι
επέλεξαν οι Ιταλοί; Επέλεξαν να βάλουν το κεφάλι µέσα στην
άµµο. Θα έπρεπε ή να δεχθούν να πληρώσουν µεγαλύτερες
τιµές ρεύµατος –που δεν δέχονται να το κάνουν- ή να βρουν κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
Το ίδιο περίπου γίνεται εδώ. Ακούµε µια συζήτηση να µη γίνουν ατοµικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Συµφωνούµε. Εγώ λέω
να σταµατήσουν για να έχουµε το ηθικό δικαίωµα να το λέµε και
να σταµατήσουν και οι εισαγωγές από χώρες οι οποίες παράγουν ρεύµα από ατοµική ενέργεια. Να σταµατήσουν οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία η οποία παράγει από ατοµική ενέργεια.
Αυτό το «βρώµικο» ρεύµα, το άθλιο ρεύµα που παράγεται από
το Μπέλενε το καταναλώνουµε εµείς γιατί κάνουµε εισαγωγές
από τη Βουλγαρία.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, που είναι ενδεχοµένως η αφορµή
για τη σηµερινή συζήτηση. Τι έγινε στην Ιαπωνία; Κατ’ αρχάς
στην Ιαπωνία ο αντιδραστήρας ήταν δεύτερης γενιάς. Η διαφορά
του µε την τρίτη γενιά είναι ότι η τρίτη γενιά, όπως ανέφερε και
ο προλαλήσας συνάδελφος, µπορεί να λειτουργήσει µε παθητικά
συστήµατα, δηλαδή για να συνεχίζεται η ψύξη δεν χρειάζεται η
διαρκής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δεύτερη γενιά υπήρχαν συστήµατα που µπόρεσαν να τροφοδοτήσουν για δώδεκα
ώρες περίπου το σύστηµα µε ενέργεια, δηλαδή η ψύξη απαιτεί
τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν τελείωσαν τα συστήµατα αυτά, επειδή δεν µπόρεσαν για λάθος σχεδιασµό να πάρουν εµπρός οι πετρελαιογεννήτριες, αυτό το σύστηµα
κατέρρευσε και οδηγηθήκαµε στα σηµερινά τραγικά αποτελέσµατα. Ένα τέτοιου είδους ατύχηµα σε τρίτης γενιάς αντιδρα-
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στήρα δεν µπορεί να συµβεί, γιατί ο τρίτης γενιάς αντιδραστήρας δεν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για να συνεχίζεται η ψύξη.
Φυσικά υπάρχουν διάφορες εξελίξεις στην τεχνολογία. Αυτό
δε σηµαίνει τίποτα.
Στo πλαίσιo µιας άλλης συζήτησης νοµοσχεδίου είχε αναφερθεί το θέµα της ατοµικής ενέργειας. Ο νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, είπε ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε το επίπεδο για να λειτουργήσουµε ασφαλώς ένα σταθµό ατοµικής ενέργειας. Στην
ερώτησή µου αν το έχει αυτό το επίπεδο η Αλβανία, τα Σκόπια ή
η Τουρκία -από τους οποίους εµείς δεν ζητάµε να σταµατήσουµε
λόγω τεχνικής ανικανότητας και ανικανότητας ανθρώπων έναν
τέτοιον αντιδραστήρα- µου είπε ότι, πράγµατι, η Αλβανία έχει
αυτή την ικανότητα ενώ δεν την έχει η Ελλάδα. Αυτό το θεωρώ
απαράδεκτο. Τέτοια επιχειρηµατολογία δεν πρέπει να χρησιµοποιεί κανείς από την Κυβέρνηση και από το κυβερν;vν κόµµα.
Τι συµβαίνει εδώ στη γειτονιά µας; Η Βουλγαρία έχει εν ενεργεία τα εργοστάσια και θα συνεχίσει να τα έχει γιατί είναι αδύνατον να µην τα έχει, όπως και άλλες χώρες που είναι εξαρτώµενες,
για παράδειγµα η Γαλλία, η Ελβετία και εν µέρει η Ιταλία. Στην
Αλβανία έχουν σταµατήσει επί του παρόντος τα σχέδια επειδή
ήταν Ιταλοί αυτοί που θα έκαναν τον αντιδραστήρα, αλλά δεν
έχουν µπει οριστικώς στο ψυγείο. Τα Σκόπια δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν εργοστάσιο παραγωγής και η Τουρκία προωθεί
τα σχέδιά της χωρίς κανέναν ενδοιασµό.
Και εδώ θέλω να πω το εξής: Όλοι αυτοί που λένε στην Ελλάδα
«έρχονται να παραβιάσουν ανοιχτές θύρες» και δηλώνουν στην
Ελλάδα ότι δεν πρέπει να κάνει τα εργοστάσια, να δηλώνει και
να ξαναδηλώνει συνεχώς ότι δεν πρόκειται να κάνει πυρηνική
ενέργεια, στην Τουρκία τι ακριβώς λένε; Η WWF, η GREENPEACE και οι λοιποί αυτοί και όλο αυτό το αντιπυρηνικό κίνηµα
τι κάνει στην Τουρκία, πέρα από το να βγάζει κάποιες ανακοινώσεις στα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης; Θα κάνει κάτι επ’ αυτού;
Διότι προφανώς ο κάτοικος της Σάµου έχει µεγάλο πρόβληµα αν
απέναντι στην ακτή της Ιωνίας θα υπάρχει ένα εργοστάσιο και
αντιστοίχως στην Αττάλεια και τη Μαύρη Θάλασσα. Κυρίως,
όµως, έχουµε πρόβληµα στο Νότο για την Κύπρο, και για νησιά
του Αιγαίου. Βέβαια, αν συµβεί ατύχηµα, θα έχουν πρόβληµα
όλες οι περιοχές της Ελλάδας και όχι µόνο οι περιοχές που γειτνιάζουν. Αλλά χειρότερη θα είναι η κατάσταση σ’ αυτές που γειτνιάζουν.
Το ερώτηµα είναι: θα πει όχι η Ελληνική Κυβέρνηση στην εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας και ταυτοχρόνως θα απαιτήσει
από όλες τις χώρες της περιοχής οποιοδήποτε σχέδιο έχουν να
το βάλουν στο ψυγείο; Θα τολµήσει να το κάνει; Ή ερχόµαστε
εδώ και συζητάµε ξανά τι θα γίνει µετά από πενήντα χρόνια, ενώ
δεν µας ενδιαφέρει τι θα γίνει µετά από πέντε ή δέκα χρόνια εδώ
στην περιοχή µας. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό η Κυβέρνηση;
Είναι δυνατόν να επηρεάσουµε άλλες χώρες -όπως ζητείται,
όπως άκουσα από προλαλήσαντες συναδέλφους- να ζητήσουµε,
να απαιτήσουµε από τη Γαλλία να σταµατήσει να χρησιµοποιεί
την ηλεκτρική ενέργεια, διότι το 87% της ενέργειάς της παράγεται από ατοµικούς αντιδραστήρες; Εµείς, οι γονυπετείς και εκλιπαρούντες δάνεια µε αυτή την Κυβέρνηση και τις πολιτικές
επιλογές που κάνει, θα επιβάλουµε στη Γαλλία µε ποιο τρόπο θα
παράγει ενέργεια;
Τα θέµατα της ενεργειακής ασφάλειας που τίθενται γενικώς
και της γενικότερης ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, εµπλέκονται µε το συγκεκριµένο θέµα και φυσικά δεν είναι δυνατόν να
εξαντληθούν στη διάρκεια µιας συζήτησης, όσο σοβαρή και αν
είναι αυτή.
Εµείς πιστεύουµε, όµως, ότι πρέπει όλες οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να βγάλουν τη χώρα από το σηµερινό οικονοµικό και όχι µόνο αδιέξοδο, πρέπει να εξεταστούν.
Για πρώτη φορά, τουλάχιστον στη Μεταπολίτευση, ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός έκανε επερώτηση για την ανάπτυξη και
την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ένα µέρος, λοιπόν, αυτού του ορυκτού
πλούτου, όπως έχει αναφερθεί, είναι το ουράνιο το οποίο µπορεί
να µας εξασφαλίσει τη λειτουργία ενός εργοστασίου. Μόνο τα
κοιτάσµατα που υπάρχουν στην ανατολική Μακεδονία µπορούν
να µας εξασφαλίσουν τη λειτουργία ενός εργοστασίου τουλάχιστον για µια εικοσαετία.
Νοµίζω ότι πρέπει –και αυτή είναι η πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- να ξεκινήσει ένας σοβαρός, ολοκληρωµένος και χωρίς παρωπίδες διάλογος, ο οποίος θα λάβει υπ’ όψιν
του όλες τις παραµέτρους του σηµαντικότατου αυτού προβλήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το κ.
Ηλία Πολατίδη, Βουλευτή του ΛΑΟΣ.
Μπαίνουµε στην οµάδα των Βουλευτών µε οκτάλεπτη διάρκεια
οµιλίας.
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος Γιουµατζίδης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην ειδική
αυτή συνεδρίαση της Ολοµέλειας ένα σηµαντικό ζήτηµα που
αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτό πιστεύω ότι είναι το θέµα που µας απασχολεί σήµερα.
Είναι προφανές ότι το θέµα που συζητάµε, πέραν της ενεργειακής του διάστασης, έχει εξίσου σηµαντική περιβαλλοντική αξία.
Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός πως ο πολιτισµός µας και
το βιοτικό επίπεδό µας εξαρτώνται από έναν επαρκή ανεφοδιασµό σε ενέργεια.
Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα το παγκόσµιο εµπόριο
και η αύξηση του πληθυσµού µε ταχύτατους ρυθµούς αύξησαν
ταυτόχρονα την ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας. Παρατηρήθηκε δέκα φορές µεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας και µια σηµαντική µετατόπιση από τις παραδοσιακές πηγές
προς το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον υδροηλεκτρισµό, την
πυρηνική ενέργεια. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης,
όπως είναι φυσικό, πραγµατοποιήθηκε στα λεγόµενα «βιοµηχανικά έθνη».
Τα τελευταία χρόνια µε τις αυξανόµενες δαπάνες για τα καύσιµα, την ανησυχία για την άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη
και την αυξανόµενη ζήτηση ενέργειας από τον αναπτυσσόµενο
κόσµο, µεθοδικά και συστηµατικά ξεκίνησε µια προσπάθεια επανεµφάνισης των πυρηνικών αντιδραστήρων, προσπαθώντας να
πείσουν την κοινωνία για την αναγκαιότητά τους.
Παρ’ όλο που ήπιες µορφές ενέργειας υπάρχουν άφθονες στη
φύση, εντούτοις η πυρηνική ενέργεια προβάλλεται -προφανώς
από τους υποστηρικτές της- ως την κύρια µορφή ενέργειας, ως
πράσινη, ασφαλή και καθαρή, αποτελώντας τη λύση σε οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αναγέννηση της χρήσης της
πυρηνικής ενέργειας ήρθε σε µια εποχή οικονοµικής, πολιτισµικής και κοινωνικής κρίσης που οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι
µειωµένες.
Το πυρηνικό ατύχηµα στη Φουκουσίµα της Ιαπωνίας ξύπνησε
την κοινωνία από την ύπνωση, καταδεικνύοντας πόσο επικίνδυνη
και ανεξέλεγκτη είναι η πυρηνική ενέργεια κυρίως στο επίπεδο
τεχνολογίας που βρίσκεται σήµερα η παγκόσµια γνώση.
Στις 11 Μαρτίου του 2011 εκδηλώθηκε στην Ιαπωνία, µετά από
έναν καταστροφικό σεισµό, το πυρηνικό ατύχηµα στη Φουκουσίµα µε τεράστιες κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Ένας τεχνικός έχασε τη ζωή του και έντεκα
ακόµη τραυµατίστηκαν µετά την έκρηξη που σηµειώθηκε. Το επίπεδο ραδιενέργειας που καταγράφηκε στην περιοχή γύρω από
τον πυρηνικό σταθµό, η οποία εκκενώθηκε κατ’ αρχάς στα είκοσι
χιλιόµετρα, παρουσίασε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
Αµέσως, στο µυαλό όλων µας ήρθαν οι εφιαλτικές µνήµες ενός
άλλου µεγάλου πυρηνικού ατυχήµατος, αυτού του Τσέρνοµπιλ
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της Ουκρανίας το 1986, οι συνέπειες του οποίου άγγιξαν και τη
χώρα µας.
Το πρωί της 26ης Απριλίου αλυσιδωτή αντίδραση στον αντιδραστήρα της µονάδας προκάλεσε διαδοχικές εκρήξεις, οι
οποίες τίναξαν στον αέρα το κάλυµµα του αντιδραστήρα. Τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού εκκλήθηκαν στην ατµόσφαιρα. Το ραδιενεργό νέφος κινήθηκε προς τη δύση και σε δύο
ηµέρες έφθασε στη Γερµανία, τη Σουηδία και την Πολωνία, ενώ
τέσσερις µέρες αργότερα βρισκόταν στη Γαλλία και τη Βρετανία,
φέρνοντας ραδιενεργό βροχή. Έδαφος, νερό, τρόφιµα, φυτά και
ζώα µολύνθηκαν.
Λίγες µέρες αργότερα, ένα τρίτο σύννεφο µετέφερε τη ραδιενέργεια στα Βαλκάνια και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Θυµάµαι
ακόµα τις στιγµές αγωνίας που ζήσαµε όλοι µας. Σταµάτησε η
κατανάλωση λαχανικών, γάλακτος, ακόµη και νερού. Ο κόσµος
κατέφευγε σωρηδόν στα σούπερ µάρκετ, για να προµηθευτεί εµφιαλωµένα νερά, γάλα και τροφή σε στερεά µορφή, εικόνες που
δεν απέχουν πολύ από αυτές του πολέµου, ενώ η υστερία είχε
φθάσει σε τέτοιο σηµείο που κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας µετανάστευσαν προσωρινά ακόµη και στην Αθήνα.
Η σκιά του Τσέρνοµπιλ, δυστυχώς, πέφτει ακόµα και σήµερα
πάνω από την Ελλάδα, όπως δείχνουν οι µετρήσεις των επιστηµόνων. Τα ραδιενεργά στοιχεία και ιδιαίτερα το ραδιενεργό καίσιο στο έδαφος, στα υπόγεια νερά, στο χώµα, στα φυτά, στα ζώα
παραµένουν σε ορισµένες περιοχές της χώρας στα ίδια επίπεδα
µε εκείνα του 1986, ενώ το είδος της ραδιενέργειας που έφθασε
στην Ελλάδα αποτελεί την αιτία εκδήλωσης ραγδαία εξελισσόµενου καρκίνου στο γαστρεντερικό σύστηµα, για την εµφάνιση
του οποίου χρειάζονται είκοσι χρόνια από την έκθεσή κάποιου
ατόµου στη ραδιενέργεια.
Δύο µεγάλα πυρηνικά ατυχήµατα µέσα σε είκοσι πέντε χρόνια,
το ένα προϊόν ανατολικής τεχνολογίας, το άλλο δυτικής και
πολλά άλλα µικρότερης έκτασης, καταδεικνύουν ότι δύσκολα µία
τεχνολογία και η απόλυτη οργάνωση είναι ικανές να ελέγξουν τις
συγκυρίες που θα προκαλέσουν µία πυρηνική καταστροφή.
Σε ολόκληρο τον κόσµο σήµερα λειτουργούν τετρακόσιοι τριάντα οκτώ πυρηνικοί σταθµοί που καλύπτουν το 16% της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και το 83% των αναγκών σε
ηλεκτρική ενέργεια των βιοµηχανικών χωρών, σύµφωνα µε στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατοµικής Ενέργειας. Η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση στον κατάλογο των εξαρτηµένων από την
πυρηνική ενέργεια χωρών, ακολουθούµενη από τη Λιθουανία, το
Βέλγιο, τη Σλοβακία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία,
τη Νότιο Κορέα, τη Σουηδία και την Ελβετία. Αρκετές εξ αυτών
είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσοι και αν διατείνονται -η πυρηνική βιοµηχανία και η Διεθνής
Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργειας- υπέρ της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας, παρουσιάζοντας ουσιαστικά το Τσέρνοµπιλ ως αποτέλεσµα µίας ξεπερασµένης πυρηνικής τεχνολογίας και ενός ξεπερασµένου κράτους παραγωγού
ενέργειας, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα συνέβαινε τέτοιο ατύχηµα
σε αντιδραστήρα δυτικού τύπου, το προ τριών µηνών ατύχηµα
στη Φουκουσίµα αποτελεί ολοκληρωτική κατάρριψη των επιχειρηµάτων τους, καθώς συνέβη στην πλέον τεχνολογικά ανεπτυγµένη, οργανωµένη και πειθαρχηµένη χώρα του πλανήτη, την
Ιαπωνία, και µάλιστα σε ιδιωτικό πυρηνικό εργοστάσιο.
Τώρα που οι µνήµες και πάλι ζωντάνεψαν από το πυρηνικό
ατύχηµα στη Φουκουσίµα και οι καταστροφικές συνέπειες αυτού
αποτέλεσαν ένα σηµείο καµπής για τη διεθνή ενεργειακή πολιτική, ήρθε η ώρα να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η σταδιακή
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας είναι αναγκαία σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, παρ’ όλες τις τεχνολογικές προόδους που έχουν
επιτευχθεί και παρά τις προδιαγραφές ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί, είναι τεράστιοι και ξεφεύγουν του ανθρώπινου ελέγχου.
Ο δρόµος για ασφαλή, φθηνή και «πράσινη» ενέργεια, που
µπορεί να έχει τόσο ενεργειακή ανεξαρτησία όσο και δυνατότητα
κοινωνικού ελέγχου και δίκαιης κατανοµής του παραγόµενου
πλούτου, βρίσκεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, που ειδικά η Ελλάδα αποτελεί ιδανική περίπτωση υιοθέτησής τους.
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Είναι δε αξιόπιστες, δεν µολύνουν την ατµόσφαιρα και µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες µας για αρκετά χρόνια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε συνεπώς υποχρεωµένοι
στη διαδικασία εφαρµογών της επιστήµης, δηλαδή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, να λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας το
ισοζύγιο κόστους ωφέλειας. Ταυτόχρονα, επειδή είναι δεδοµένο
ότι η γνώση του ανθρώπινου είδους δεν είναι αλάνθαστη και δεν
µπορούµε να διασφαλίσουµε απόλυτα την πιθανότητα ατυχήµατος σε οποιαδήποτε έκβαση της τεχνολογικής εφαρµογής, πρέπει να αποφύγουµε τις πυρηνικές εφαρµογές για την παραγωγή
ενέργειας, γιατί το κόστος είναι ανυπολόγιστο οικονοµικά, περιβαλλοντολογικά και κυρίως κοινωνικά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Γιουµατζίδη.
Με τη συναίνεση των συναδέλφων που προηγούνται, καλείται
στο Βήµα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης,
ο οποίος έχει το λόγο για πέντε λεπτά .
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστώ και τους συναδέλφους που µε διευκολύνουν να προηγηθώ λόγω ανειληµµένης άλλης υποχρέωσης.
Να ξεκινήσω από µία διαπίστωση. Η πυρηνική ενέργεια δεν
είναι ασφαλής. Δεκαετίες τώρα, µετά το ατύχηµα στο Τσέρνοµπιλ, το πυρηνικό λόµπι είχε οικοδοµήσει µια επιχειρηµατολογία
ότι έχουν βελτιωθεί οι τεχνολογίες και στις σύγχρονες βιοµηχανικές χώρες, έχουν αλλάξει τα πράγµατα, έχουν βγει διδάγµατα
και από το Τσέρνοµπιλ και τώρα τα πράγµατα είναι ασφαλή.
Ήρθε η Φουκουσίµα και τα διέλυσε όλα αυτά. Διότι όταν σε µια
προηγµένη βιοµηχανική χώρα µε ανεπτυγµένη πυρηνική τεχνολογία έγινε ό,τι έγινε, διαλύεται το επιχείρηµα περί ασφάλειας
και ήδη έχει αντιστραφεί η κοινή γνώµη. Ακόµη και στη Γαλλία
που είναι από τις µεγάλες πυρηνικές δυνάµεις –παράγει πυρηνική ενέργεια, εξάγει πυρηνικούς σταθµούς, πουλάει παντού- η
κοινή γνώµη είναι πια εναντίον. Να µη σας πω τη Γερµανία που
έχει και ένα πρόγραµµα απεγκλωβισµού, απεξάρτησης.
Εκτός, όµως, από µη ασφαλής, η πυρηνική ενέργεια είναι και
πολύ ακριβή. Το πυρηνικό λόµπι κάνει µια κοµπίνα. Αφαιρεί από
το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, πρώτον, το τεράστιο κόστος
της διαχείρισης των αποβλήτων που είναι και επικίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον -άρα, κοστίζει και πανάκριβακαι το κόστος του τι κάνεις τον πυρηνικό σταθµό, όταν τελειώσει
η ζωή του, πού τον αποσυναρµολογείς και κάπως πρέπει να απενεργοποιήσεις τα πυρηνικά του χαρακτηριστικά. Αν αφαιρέσεις
αυτά, µπορεί να βγει φθηνότερο υπό άλλες µορφές. Αν τα βάλεις, όµως και αυτά µέσα -που πρέπει να τα βάλεις, κάθε άνθρωπος το καταλαβαίνει, ακόµη και αν δεν είναι οικονοµολόγος- είναι
πανάκριβη.
Εµείς έχουµε και το επιπλέον ότι είµαστε µια σεισµογενής περιοχή. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, µέσα στο γενικό κλίµα
που δούλευε το πυρηνικό λόµπι και µονοπωλούσε την προπαγάνδα σχεδόν, αποκτήσαµε και ένα ελληνικό πυρηνικό λόµπι, µε
πρωτοστάτη, ποιον φαντάζεστε; Την Ακαδηµία Αθηνών. Έναν οργανισµό που είναι διάσηµος για τη σιωπή του, που πολλές φορές
δέχεται κριτική ότι κοιµάται, ότι εδώ ο κόσµος χάνεται και η Ακαδηµία Αθηνών δεν χαµπαριάζει και δεν λέει τίποτα. Ξαφνικά ξύπνησαν και είπαν ότι πρέπει να κάνουµε πυρηνική ενέργεια.
Επειδή το πυρηνικό λόµπι -και σας το λέω και µε την εµπειρία
στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή είναι πολλά τα λεφτά- ρίχνει και
πολλά λεφτά, προσπάθησαν εδώ να φτιάξουν κατάσταση και
αναπτυσσόταν µια τέτοια πίεση. Και µάλιστα έφτασε και στη
Βουλή επίκαιρη ερώτηση Αρχηγού κόµµατος του κ. Καρατζαφέρη, «Αφού µας περικυκλώνουν µε πυρηνικά, δεν κάνουµε και
εµείς πυρηνικά;», το Μάρτιο του 2010.
Η Φουκουσίµα νοµίζω ότι υποχρεώνει όχι απλώς να επαναβεβαιώσουµε, κύριε Μανιάτη, ότι δεν είναι στις επιλογές της Κυβέρνησης η ανάπτυξη πυρηνικών σταθµών στην Ελλάδα -αυτό
το λέµε δεκαετίες τώρα όλες οι κυβερνήσεις ότι δεν αρκεί, χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί- αλλά να γίνουν και άλλα πράγµατα.
Το πρώτο, είναι να αποκτήσουµε επιτέλους µια σοβαρή προοδευτική και επί της ουσίας ενεργειακή πολιτική, µε ανανεώσιµες
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πηγές ενέργειας πολύ περισσότερες στο µείγµα, µε εξοικονόµηση ενέργειας δραστική -γιατί είµαστε η πιο ενεργοβόρα οικονοµία της Ευρωζώνης- µε πιο καθαρό µείγµα παραγωγής
ενέργειας, κάτι που σηµαίνει µια σταδιακή µείωση του ειδικού
βάρους του λιγνίτη µέσα στο ενεργειακό µας καλάθι και πιο καθαρές µορφές ενέργειας, έτσι ώστε το τελικό περιβαλλοντικό
αποτέλεσµα να είναι πιο καθαρό και φυσικά να έχουµε αξιοποίηση εγχώριων πόρων που πρέπει να ανιχνεύσουµε, να βρούµε,
να αξιοποιήσουµε, γιατί αυτό είναι κάτι που το ακούµε. Τώρα τελευταία το ακούµε πιο πυκνά, αλλά ήδη από το 1974-1976 συζητάµε για το πιθανό πετρέλαιο που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά
πρέπει να τα βάλουµε σε µια σειρά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε ένα λεπτό.
Υπάρχει και το θέµα της πυρηνικής περικύκλωσης. Πριν από
ένα δύο χρόνια τα αυτιά ήταν κλειστά, όταν τους λέγαµε ότι
υπάρχουν σταθµοί παλιάς τεχνολογίας, χώρες που δεν είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις τέτοιων επενδύσεων και
θα την πληρώσουµε όλοι στην περιοχή. Τώρα, µετά τη Φουκουσίµα, τα αυτιά είναι πολύ πιο ανοιχτά και στην κοινή γνώµη και
στις κυβερνήσεις περισσότερο.
Άρα, νοµίζω ότι πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει µια πρωτοβουλία, να θέσει αυτό το θέµα της πυρηνικής περικύκλωσης της Ελλάδας
απ’
όλους
αυτούς
τους
σταθµούς
που
προγραµµατίζονται, στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στη FYROM,
στην Αλβανία κ.λπ., µαζί µε τα προβλήµατα που έχουν οι παλιοί
σταθµοί –στη Βουλγαρία ειδικά είναι ολοφάνερα- και να συνδέσουµε αυτό το θέµα και µε τις συζητήσεις που γίνονται µε αυτές
τις χώρες για τον ευρωπαϊκό τους προσανατολισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµος
Χαρακόπουλος να πάρει το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα ζει αναµφίβολα µια δύσκολη συγκυρία. Το πολιτικό σύστηµα βρίσκεται σε αναβρασµό
και στην κοινωνία υπάρχει σύγχυση και οργή. Έχει νόηµα, λοιπόν, µια συζήτηση σ’ αυτές τις συνθήκες για το Τσέρνοµπιλ και
τη Φουκουσίµα και τα τραγικά αποτελέσµατα αυτών των πυρηνικών ατυχηµάτων;
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι η συζήτηση µας δεν είναι άκαιρη
για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί η αναφορά σε τέτοιου ασύλληπτου µεγέθους τραγωδίες, που είναι αποτέλεσµα της αέναης
πάλης του ανθρώπου να καθυποτάξει τις δυνάµεις της φύσης
προς όφελός του, µας επιτρέπει να τοποθετήσουµε στις σωστές
του διαστάσεις το δικό µας δράµα. Δεν εννοώ, βεβαίως, ότι όσα
ζούµε είναι αµελητέα ή ότι µπροστά στο µεγάλο πόνο θα πρέπει
να οδηγηθούµε στη µοιρολατρία. Αντιθέτως, οι συγκρίσεις µπορούν να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της τόνωσης της αυτοπεποίθησης, της αποφασιστικότητας ότι τα δικά µας
–δύσκολα, σίγουρα, αλλά όχι ανυπέρβλητα- προβλήµατα, µπορούµε να τα λύσουµε, µπορούµε και πάλι να βρούµε το νήµα για
την πρόοδο και την ελπίδα.
Ο δεύτερος λόγος που κάνει τη συζήτησή µας επίκαιρη και
χρήσιµη είναι ότι τα πυρηνικά αυτά ατυχήµατα, στο Τσέρνοµπιλ
το 1986 και φέτος στη Φουκουσίµα, µας δίνουν τη δυνατότητα
να καταλήξουµε σε ορθότερα συµπεράσµατα και για τους δικούς
µας σχεδιασµούς για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παγκόσµιο οικονοµικό µοντέλο βασίζεται στην καλπάζουσα ανάπτυξη, στη διαρκή εξυπηρέτηση
των
ακόρεστων
καταναλωτικών
αναγκών
δισεκατοµµυρίων καταναλωτών. Και καθώς σ’ αυτήν την παγκόσµια κοινότητα των καταναλωτών προστίθενται πληθυσµοί από
χώρες και περιοχές που µέχρι πρότινος συγκαταλέγονταν στον
τρίτο ή και στον τέταρτο κόσµο, οι παραγωγικοί ρυθµοί είναι απίστευτα γρήγοροι. Το µοντέλο αυτό απαιτεί όλο και µεγαλύτερες
ενεργειακές πηγές.
Η πυρηνική ενέργεια για αρκετές δεκαετίες, ακόµα και µετά
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το ατύχηµα στο Τσερνόµπιλ, θεωρούνταν µια σίγουρη, οικονοµική και ελάχιστα επιβαρυντική για το περιβάλλον ενεργειακή
λύση. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι το 76% του ηλεκτρικού ρεύµατος στη Γαλλία προέρχεται από ένα δίκτυο πενήντα οκτώ πυρηνικών εργοστασίων.
Η αλήθεια είναι ότι το Τσερνόµπιλ πέρασε στην ιστορία περισσότερο, γιατί κατέδειξε τόσο εκκωφαντικά τις εσωτερικές αδυναµίες αυτού του τεράστιου κράτους, της Σοβιετικής Ένωσης.
Έως τότε, πίσω από τα τείχη που είχαν υψωθεί στον ψυχροπολεµικό κόσµο, η εικόνα που έφτανε στους πολίτες της Δύσης
ήταν εντελώς παραπλανητική.
Στο σχεδιασµό εργοστασίων για την παραγωγή πυρηνικής
ενέργειας µπήκαν από τότε και άλλα κράτη. Εδώ στη γειτονιά
µας εκτός από τη Βουλγαρία στη διαδικασία αυτή έχουν µπει –
και ακόµα δεν έχουν εγκαταλείψει τα σχέδιά τους- η Ρουµανία,
η Σλοβακία, η Αλβανία, τα Σκόπια και βέβαια η Τουρκία, που δείχνει εξαιρετική κινητικότητα. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι εκτός
από τις όντως αυξανόµενες ανάγκες του αναπτυξιακού µοντέλου, υπάρχει και η πρόθεση ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης
των συγκεκριµένων κρατών µέσα από την αύξηση της ενεργειακής τους αυτάρκειας, εξελίξεις που ασφαλώς ως Ελλάδα δεν
πρέπει να µας αφήνουν αδιάφορους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θετική αυτή προσέγγιση για
την πυρηνική ενέργεια είχε σχεδόν παγιωθεί ως τις µέρες που
στους τηλεοπτικούς µας δέκτες παρακολουθήσαµε σκηνές αποκάλυψης στη µακρινή Φουκουσίµα της χώρας του ανατέλλοντος
ηλίου. Ένα φυσικό φαινόµενο σχετικά συχνό στις περιοχές
αυτές, προκάλεσε συνέπειες πολύ πιο οδυνηρές και µακροχρόνιες, καταστρέφοντας ένα ανθρώπινο έργο, τους πυρηνικούς
σταθµούς.
Τα τραγικά αυτά γεγονότα πιστεύω ότι ήταν καταλυτικά στον
τρόπο που όλος ο κόσµος βλέπει πια την πυρηνική ενέργεια.
Όταν ένα έθνος τόσο εξελιγµένο τεχνολογικά, τόσο πειθαρχηµένο στο κοινό καθήκον, µε τέτοιον προγραµµατισµό, όπως το
ιαπωνικό, φαίνεται να αδυνατεί να προβλέψει ένα τέτοιο ολέθριο
σενάριο και να ελέγξει µια τέτοια καταστροφή, δεν µπορεί παρά
να γίνονται εύλογες και µάλλον θλιβερές συγκρίσεις. Τα αποτελέσµατα αυτής της νέας οπτικής τα βλέπουµε ήδη στις κοινωνίες ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερµανία, η Ελβετία και η
Ιταλία, που τάσσονται όλο και πιο κατηγορηµατικά ενάντια στη
χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Τα νέα δεδοµένα µας αναγκάζουν πλέον και εµάς να προσαρµοστούµε σε αυτά. Μία σεισµογενής χώρα, όπως είναι η Ελλάδα,
θα ήταν µάλλον παρακινδυνευµένο να προχωρήσει στη δηµιουργία πυρηνικών εργοστασίων. Έστω και αν µας εξασφαλιστεί από
τους επιστήµονες ότι η πιθανότητα ατυχήµατος είναι µία στο
εκατοµµύριο, η Φουκουσίµα µας δίδαξε ότι δεν επιτρέπεται να
ζούµε µε την απειλή.
Την ίδια ώρα όµως πρέπει να γνωρίζουµε ότι οφείλουµε να
απαντήσουµε σε δύο κρίσιµα ζητήµατα.
Το πρώτο αφορά το τι µέλλει γενέσθαι µε τις αυξανόµενες
ενεργειακές ανάγκες της χώρας και την υποχρέωση να την καταστήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργειακά αυτάρκη,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τα κακά οικονοµικά µας. Η µόνη απάντηση που µπορεί να δοθεί σ’ αυτό είναι κατά την άποψή µου ο
σχεδιασµός ενός άλλου αναπτυξιακού µοντέλου, λιγότερου
ενεργοβόρου, περισσότερο φιλικού στο φυσικό περιβάλλον µε
ολοένα µεγαλύτερη συµµετοχή σ’ αυτό των εναλλακτικών, των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε την αξιοποίηση της αιολικής,
γεωθερµικής και ηλιακής ενέργειας. Πιστεύω ότι αυτό είναι και
το µεγάλο στοίχηµα για τη χώρα. Και, βέβαια, το νέο οικονοµικό
µοντέλο, το νέο µοντέλο ανάπτυξης, θα διέπει αυτό που αρχίσαµε ήδη να οριοθετούµε ως νέα µεταπολίτευση.
Το δεύτερο ζήτηµα που απαιτεί εκ µέρους µας εγρήγορση και
σχεδιασµό, είναι τι θα γίνει µε τους πυρηνικούς σταθµούς που
προγραµµατίζουν οι γείτονές µας και ιδιαίτερα η Τουρκία. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, παρά τα
όσα συνέβησαν στη Φουκουσίµα, δήλωσε ότι δεν εγκαταλείπει
τα σχέδια για πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου. Η ύπαρξη τέτοιων σταθµών σε απόσταση αναπνοής από την Ελλάδα και σε
επικίνδυνες γεωλογικές συνθήκες συνιστούν άµεσο κίνδυνο για
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τη χώρα και για το λόγο αυτό είµαστε υποχρεωµένοι µε διεθνή
συντονισµό να αποτρέψουµε ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Επίσης,
χρέος της Ελλάδας είναι να πρωτοστατήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή αυστηρότατων προδιαγραφών
ελέγχου των υφιστάµενων πυρηνικών εργοστασίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τίµηµα της φθηνής ενέργειας, το πλήρωσε ακριβά η ανθρωπότητα µε συνέπειες για
πολλά χρόνια µε τερατογενέσεις. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσει η παγκόσµια κοινότητα µετά την οδυνηρή εµπειρία της Φουκουσίµα την ανάγκη ορθολογικότερης διαχείρισης των
ενεργειακών πόρων, της εξοικονόµησης ενέργειας και κυρίως
της επένδυσης στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες. Δυστυχώς, η
µέχρι σήµερα εµπειρία της εξαιρετικά χαµηλής αξιοποίησης της
ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη χώρα µας δεν επιτρέπει
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µεταφέροντας στον Υπουργό και στην
Ολοµέλεια την έντονη αντίδραση των κατοίκων του Νοµού Λάρισας για τα σενάρια, για το ενδεχόµενο εξόρυξης του κοιτάσµατος λιγνίτη στην περιοχή της Ελασσόνας.
Κύριε Υπουργέ, κερδίσατε τις εκλογές, εκτός των άλλων, µιλώντας για πράσινη ανάπτυξη. Οι δηλώσεις του νέου Υφυπουργού Εσωτερικών, του κ. Κουκουλόπουλου, υπέρ της εξόρυξης
του λιγνίτη, δηµιουργούν εύλογα ερωτηµατικά για τη θέση της
Κυβέρνησης. Το µέλλον για την Ελασσόνα εµείς πιστεύουµε ότι
δεν µπορεί να είναι ο λιγνίτης, αλλά η ήπια ανάπτυξη, µε έµφαση
στην αξιοποίηση του Ολύµπου και των τεράστιων τουριστικών
δυνατοτήτων που θα προσφέρει και βεβαίως η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης όπως η φέτα ή το κατσικάκι Ελασσόνος.
Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαµε µία ξεκάθαρη τοποθέτηση της
Κυβέρνησής σας για το τι µέλλει γενέσθαι µε την εξόρυξη του
λιγνίτη στις κοινωνίες εκείνες, όπου το σύνολο -θα έλεγα- των
φορέων αλλά και των κατοίκων διαφωνεί κάθετα µε αυτό το ενδεχόµενο. Θα αγνοήσετε τη φωνή του λαού;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε
να µη λησµονούµε ότι πυξίδα των πράξεών µας πρέπει να είναι
η οµολογία ότι τον κόσµο αυτόν τον δανειστήκαµε από τα παιδιά
µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο.
Παρακαλώ τον κ. Ιωάννη Βούρο, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να
λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα στη Βουλή
για την πυρηνική ενέργεια είναι µια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουµε
για άλλη µια φορά τις θέσεις µας απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη, όπως αποδεικνύεται, µορφή ενέργειας. Είναι και µια ευκαιρία να συζητήσουµε σε έναν κοινό τόπο, να δώσουµε
περισσότερες διευκρινήσεις και να διαφωτίσουµε τις θέσεις µας
επάνω στο θέµα αυτό. Ξεκάθαρα και επιγραµµατικά, είµαστε
αντίθετοι στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Είµαστε αντίθετοι
ακόµα και στη διάδοση αυτής της µορφής ενέργειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπληρώθηκαν ήδη είκοσι
πέντε χρόνια από την ολέθρια καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνοµπιλ στις 26 Απρίλη του 1986. Ακόµα ζούµε
τις φρικτές συνέπειες αυτού του δυστυχήµατος και ακόµα δεν
είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις άλλες δραµατικές συνέπειες
που µπορεί να επακολουθήσουν για την υγεία και τη φύση. Η ανθρωπότητα, όπως αποδεικνύεται, δεν διδάχθηκε, δεν αναθεώρησε, δεν παρενέβη. Η φύση, όµως, εκδικείται.
Φτάσαµε στο δυστύχηµα της Φουκουσίµα, για να καταλάβουµε ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί την τεχνολογία και την επιστήµη προωθώντας επικίνδυνες καινοτοµίες. Αυτή
η άποψη για πολλά χρόνια διαβεβαίωνε ότι η καινοτοµία και η
χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι ασφαλής, ελεγχόµενη και πολλές φορές απαραίτητη. Η Φουκουσίµα κατέδειξε, πως η πυρηνική ενέργεια δεν µπορεί να είναι ποτέ ασφαλής, δεν µπορεί να
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είναι επιλογή ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας των κρατών
και ας θεωρείται από τους υπέρµαχους η πλέον καθαρή µορφή
ενέργειας και ας θεωρείται φθηνότερη σε σχέση µε άλλες µορφές ενέργειας.
Πρέπει να παραδεχθούµε, βεβαίως, κάποιες δυσάρεστες στατιστικές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι τα πυρηνικά
εργοστάσια παράγουν το 20% της ενέργειας που συνολικά καταναλώνεται. Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στις ραγδαία αναπτυσσόµενες χώρες, Κίνα, Ινδία,
παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν είναι ασφαλής
η πυρηνική ενέργεια, διότι, όπως αναφέρει η τελευταία έκθεση
της γαλλικής υπηρεσίας ατοµικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε
εξαιτίας των γεγονότων στη Φουκουσίµα, τον τελευταίο χρόνο
έλαβαν χώρα χίλια ατυχήµατα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες της
Γαλλίας.
Σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας η πυρηνική
ενέργεια έχει κρυφά κόστη, κόστη που δεν αποτυπώνονται στην
τιµή της πυρηνικής ενέργειας και αφορούν τις καταστροφές από
τα πυρηνικά ατυχήµατα και την αποθήκευση των αποβλήτων. Καταστροφές, όπως αυτές που είδαµε στην Ιαπωνία, για τις οποίες
ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες ούτε οι εταιρείες λειτουργίας των
σταθµών αναλαµβάνουν το κόστος. Αυτά τα κόστη µετακυλύονται -αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους- στους πολίτες
και στις κυβερνήσεις. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι βρισκόµαστε
σε απόλυτο κίνδυνο. Καταγράφοντας τη σηµερινή κατάσταση,
δηµιουργούνται ανασφάλειες και ανησυχία.
Πέρα από την ύπαρξη πυρηνικών σταθµών σε γειτονικές περιοχές, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σλοβενία, η τουρκική κυβέρνηση
ανακοίνωσε την απόφαση ανέγερσης δύο πυρηνικών εργοστασίων στην περιοχή του Ακούγιου και στη Σινώπη της Μαύρης Θάλασσας, απόφαση εξαιρετικά επικίνδυνη για την ευρύτερη
περιοχή του Αιγαίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την υψηλή σεισµικότητα της περιοχής.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε έκθεση του Υπουργείου Αιγαίου
το 1998 που είχε εκπονηθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Αθηνών τα σενάρια διασποράς και διάχυσης ενός ραδιενεργού
νέφους προς την Ελλάδα, σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήµατος
στο Ακούγιου, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά.
Επίσης, η Τουρκία δεν δείχνει να συµµορφώνεται µε τις διεθνείς συµβάσεις που έχει επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
τα πυρηνικά απόβλητα, σχετικά µε τον έλεγχο των προδιαγραφών στην κατασκευή πυρηνικών σταθµών.
Για τους πάνω από εξήντα πυρηνικούς αντιδραστήρες στην
Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι απέτυχαν να συµφωνήσουν ότι θα γίνουν
τα τεστ αντοχής τους. Παρά τα κάποια ενιαία µέτρα και τις προδιαγραφές ασφαλείας για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των πυρηνικών αποβλήτων, το κοινοτικό κεκτηµένο
επιφυλάσσει στα κράτη-µέλη την αρµοδιότητα να αποφασίσουν
αυτά για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Είναι παραδεκτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπήρχε για
χρόνια αδυναµία της διεθνούς κοινότητας να συµφωνήσει στον
έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας. Πρέπει, όµως, να αναγνωρίσουµε και να τονίσουµε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει
µια κινητοποίηση για την επαναξιολόγηση της χρήσης αυτής της
µορφής.
Πιο πρόσφατο παράδειγµα –και η Ελλάδα δεν µπορεί, παρά
να το χαιρετίσει- είναι το νοµοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε
και καθιστά τη Γερµανία την πρώτη από τις µεγάλες δυνάµεις, η
οποία στρέφει την πλάτη της στα πυρηνικά. Ο Υπουργός Οικονοµίας Φίλιπ Ρέσλερ ανακοίνωσε ότι όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες θα κλείσουν µέχρι το 2022.
Η πυρηνική ενέργεια καλύπτει µέχρι σήµερα στη Γερµανία το
22% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η γερµανική κυβέρνηση σκοπεύει να καλύψει το κενό µε τη χρήση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και ήδη επιταχύνει την κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού µε φυσικό αέριο ή άνθρακα.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η Κυβέρνησή µας είναι κάθετα αντίθετη µε την πυρηνική ενέργεια και εφαρµόζει στο πρόγραµµά
της εναλλακτικές µορφές καθαρές, πράσινες, µε κυριότερη την
ηλιακή. Πρέπει να επενδύσουµε στην αύξηση της απόδοσης των
φωτοβολταϊκών και όλων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Την αντίθεσή της η Κυβέρνηση ενάντια στην πυρηνική ενέργεια την εκφράζει και την υποστηρίζει σε ευρωπαϊκά και διεθνή
όργανα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κάνει ενέργειες και προς
αυτήν την κατεύθυνση. Πρόσφατα διατυπώθηκε και στο Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας από την κ. Μπιρµπίλη η ανάγκη να
δούµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πιο ισχυρό και οµόφωνο
ρόλο ως προς τη συγκεκριµένη µορφή ενέργειας, δηλαδή την
πυρηνική.
Είναι περισσότερο από ποτέ, επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή
Ένωση να συµφωνήσει σε µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στο
ζήτηµα της πυρηνικής ασφάλειας, γι’ αυτό και στο Συµβούλιο
Υπουργών Ενέργειας το Μάρτιο έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις.
Η επιλογή της λειτουργίας πυρηνικών αντιδραστήρων είναι µεν
εθνικό κυριαρχικό δικαίωµα κάθε χώρας, πρέπει ωστόσο να
υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου. Μάλιστα, στις προτάσεις που
εξετάζονται περιλαµβάνεται το σενάριο οι έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες να γίνονται από χώρες
εκτός Ευρώπης, όπως η οµάδα των G-20.
Βέβαια, δεν µπορούν να επιβληθούν υποχρεωτικά τα stress
tests, αλλά είναι απαραίτητη η πολιτική δέσµευση των χωρών
που έχουν πυρηνικά ότι θα µπουν άµεσα σε αυτήν τη διαδικασία
για τα πυρηνικά τους εργοστάσια, να διεξαχθούν αυτοί οι έλεγχοι
στους περίπου εκατόν σαράντα αντιδραστήρες που λειτουργούν
στην Ευρώπη µε διαφανείς και νέους κανόνες και µε κριτήρια,
που να περιλαµβάνουν τη σεισµικότητα της περιοχής, την ηλικία
των εγκαταστάσεων, τα συστήµατα ψύξης και τον τρόπο αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και ατυχήµατα, να αναθεωρηθεί επί το αυστηρότερον η κοινοτική οδηγία για τους
πυρηνικούς αντιδραστήρες και –τέλος- η Ευρωπαϊκή Ένωση να
ζητήσει από χώρες, εκτός των είκοσι επτά, να συµµετάσχουν
στον ευρωπαϊκό προβληµατισµό και να συνεργαστούν στα θέµατα των ελέγχων.
Όσον αφορά την Τουρκία, το θέµα της πυρηνικής ασφάλειας
έχει ενταχθεί στο διαπραγµατευτικό πλαίσιο της υποψήφιας
χώρας στο κεφάλαιο για το περιβάλλον και η Ελλάδα, έχει ήδη
ζητήσει να ελεγχθούν τα επίπεδα ασφάλειας των σχεδιαζόµενων
εγκαταστάσεων της Τουρκίας λόγω της σεισµικότητας, όπως
ήδη ανέφερα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι προηγουµένως, της
περιοχής και να εναρµονιστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
ασφάλειας µε αυτές που ορίζει η Ευρώπη ή η EURATOM.
Η Ελλάδα πήρε πρωτοβουλίες. Έγιναν τα πρώτα βήµατα και
είµαστε εδώ για να συζητήσουµε, ώστε να πάµε αποφασιστικά
και αποτελεσµατικά στην προσπάθεια για αποπυρηνικοποίηση
της Ευρώπης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα τριάντα δευτερόλεπτα ακόµη, κυρία Πρόεδρε. Σας
ευχαριστώ.
Η ευθύνη µας απέναντι στο περιβάλλον και την ασφάλεια, είναι
ευθύνη απέναντι στις επόµενες γενιές. Την ανάγκη για συµβολή
σ’ αυτήν την προσπάθεια δεν έχει κανείς το δικαίωµα να την οικειοποιηθεί. Είναι αίτηµα και ανάγκη όλων, αρκεί να υπάρχει µία
µόνο προϋπόθεση, να µην ξεχάσουµε το σκληρό µάθηµα που
έδωσε το Τσέρνοµπιλ και τελευταία η Φουκουσίµα και έπρεπε σ’
αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια η διεθνής κοινότητα, αλλά και κάθε
χώρα να µην παραβλέπει για διάφορους δικούς της, οικείους λόγους οτιδήποτε ζωτικά µας βλάπτει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Βούρο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Διονυσία
Αυγερινοπούλου, για οκτώ λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι
ανανεώσιµη, δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν είναι η
λύση στο ενεργειακό µας ζήτηµα. Η Ελλάδα, πρωτοπόρος στην
ηθική περιβαλλοντική διακυβέρνηση, έχει γυρίσει οριστικά την
πλάτη στην πυρηνική ενέργεια.
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Η Νέα Δηµοκρατία παγίως και ο Πρόεδρός µας προσωπικά, ο
κ. Αντώνης Σαµαράς, έχουν εγγυηθεί ότι η πυρηνική ενέργεια
δεν θα χωρέσει στον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας. Είναι καιρός να το εγγυηθεί και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι µόνο µε δηλώσεις και οµιλίες, αλλά και µε την υπερψήφιση απαγορευτικής
διάταξης νόµου, που να αποκλείει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για οποιονδήποτε σκοπό πλην της έρευνας. Η σηµερινή
συζήτηση ας γίνει έναυσµα, λοιπόν, για να υπερψηφίσουµε σε
µία νέα συνεδρίαση αυτήν την απαγόρευση και να δεσµευθούµε
όλοι µέσα από νόµο.
Η δική µας θέση είναι ξεκάθαρη. Το ισοζύγιο κόστους-οφέλους στο οποίο βασίζεται η επιλογή της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από πυρηνικές εγκαταστάσεις, έχει δυσανάλογα
υψηλό ρίσκο για τη ζωή, τη δηµόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Με την εγγύηση της Νέας Δηµοκρατίας, η χώρα µας θα
οδηγηθεί σ’ ένα ασφαλές µέλλον χωρίς τη συµµετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της ισοζύγιο.
Το ζήτηµα όµως της λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων
δεν είναι µόνο εθνικό, καθώς η ραδιενέργεια έχει µεγάλη διασπορά σε ευρεία γεωγραφική έκταση και αντοχή µέσα στο
χρόνο. Το 2012, θα φτάσουν τα ραδιενεργά σωµατίδια από το
ατύχηµα της Φουκουσίµα στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά. Φαίνεται σαφώς ότι εξήντα έξι χρόνια µετά τα ολοκαυτώµατα της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι και είκοσι πέντε χρόνια
µετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ η διεθνής κοινότητα δεν έµαθε ακόµη το µάθηµά της.
Συνεχίζει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας µη παραδεχόµενη
ότι όσο προηγµένη και να είναι σήµερα η πυρηνική τεχνολογία,
δεν είναι και ούτε στο ορατό µέλλον πρόκειται να είναι αρκετά
προηγµένη, για να µας προασπίσει επαρκώς από ένα πιθανό πυρηνικό ατύχηµα.
Ο σεισµός και το τσουνάµι στη Φουκουσίµα που προκάλεσαν
και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα, καθώς και άλλα ατυχήµατα
µικρότερης κλίµακας που έγιναν φέτος σε άλλες χώρες που δεν
γίνονται ευρέως γνωστά, επιβεβαιώνουν ότι πυρηνική ασφάλεια
δεν υπάρχει.
Ακόµη και εάν παραβλέψουµε την περίπτωση ατυχήµατος,
ακόµη και κατά τη συνήθη λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου δηµιουργούνται αναπόφευκτα πυρηνικά απόβλητα. Η υπάρχουσα τεχνολογία, δεν είναι επαρκής για να επεξεργαστεί
πλήρως και να καταστήσει ακίνδυνα αυτά τα πυρηνικά απόβλητα.
Κανένας δεν εγγυάται ότι ένα µεγάλης κλίµακας φυσικό φαινόµενο, όπως ένας υποθαλάσσιος σεισµός, δεν θα αποδεσµεύσει τα πυρηνικά απόβλητα που έχουν θαφτεί ως σήµερα στο
βυθό της θάλασσας και δεν θα τα φέρει πάλι στην επιφάνεια, θέτοντας όλους µας, αλλά κυρίως το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, σε κίνδυνο.
Αν προσθέσουµε σ’ αυτά και τις ποσότητες των πυρηνικών
αποβλήτων από εχθροπραξίες, που είναι µία βαριά κληρονοµιά
για τον πλανήτη µας, µπορούµε να υπολογίσουµε το µέγεθος του
πυρηνικού φορτίου µε το οποίο έχουµε ήδη επιβαρυνθεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνωστικίστρια στο θέµα της χρήσης
της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, πρέπει να
κάνει µία γρήγορη ενδοσκόπηση και αυτοκριτική και να εφαρµόσει και σ’ αυτόν τον τοµέα τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και η πολιτική περιβάλλοντος, δηλαδή
τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης.
Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν χρήση
πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να επανεξετάσουν την πολιτική
τους. Θα πρέπει η µη χρήση της πυρηνικής ενέργειας να αποτελέσει τµήµα του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου.
Κατά δε το µέτρο που η άµεση απαγόρευση των πυρηνικών
εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή, πρέπει να αποτραπεί κατ’
αρχάς η διασπορά των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος και στα µε οποιονδήποτε τρόπο µε αυτόν συνδεόµενα εδάφη και σε όσες εγκαταστάσεις υπάρχουν να γίνεται
τακτικός και ενδελεχής έλεγχος.
Άλλωστε, το διεθνές κλίµα, όπως είπαµε, έχει ήδη ανατραπεί.
Η Γερµανία έθεσε τέλος στην πυρηνική πολιτική της. Η Ελβετία
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τα σχέδιά της, για την ανανέωση των
πυρηνικών σταθµών της. Ο ιταλικός λαός απέρριψε την προο-
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πτική δηµιουργίας πυρηνικού προγράµµατος για τη χώρα, ψήφισε κατά της χρήσης των πυρηνικών και απέδειξε ότι οι λαοί
αποφασίζουν ενίοτε πολύ πιο σοφά από την πολιτική τους ηγεσία. Αυτό συµβαίνει συχνά, όταν οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζονται δυσανάλογα από οικονοµικούς παράγοντες, ενώ το
κοινό αίσθηµα λειτουργεί διορθωτικά. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι σταθερά κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
Όµως πρέπει να διασφαλίσουµε τη χώρα µας και από την περίπτωση ατυχήµατος σε γείτονες χώρες. Στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία, λειτουργούν ήδη πυρηνικά εργοστάσια, ενώ
σχεδιάζονται νέα σε γείτονες βαλκανικές και µεσογειακές χώρες.
Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται συνεχώς υπό την
απειλή ενός πυρηνικού ατυχήµατος, το οποίο δεν µπορούµε να
αποτρέψουµε, καθώς είναι εκτός των συνόρων µας. Η Αίγυπτος
εξετάζει την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Η Τουρκία,
παρ’ ότι είναι χώρα, όπως είπαµε, µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, σχεδιάζει την κατασκευή δύο νέων πυρηνικών εργοστασίων.
Για τη χρήση όµως της πυρηνικής ενέργειας ούτε το οικονοµικό επιχείρηµα στέκει πλέον ούτε το επιχείρηµα της ενεργειακής ανεπάρκειας. Με την πρόοδο της επιστήµης και της
τεχνολογίας καθίσταται πλέον σαφές, ότι η πυρηνική ενέργεια
δεν είναι απαραίτητη, για να καλύψουµε τις ενεργειακές µας ανάγκες. Τα Ηνωµένα Έθνη στην τελευταία τους έκθεση δήλωσαν
ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να καλύψουν µέχρι
και το 80% της παγκόσµιας ενεργειακής κατανάλωσης έως το
2020. Μάλιστα, λίγες µέρες µετά το πυρηνικό ατύχηµα στη Φουκουσίµα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δηµοσίευσε µία
ακόµη πιο αισιόδοξη µελέτη επιστηµόνων, σύµφωνα µε την οποία
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορέσουν να καλύψουν
πλήρως την παγκόσµια ζήτηση σε ενέργεια έως το 2050. Αξίζει,
λοιπόν, η έρευνά µας και οι επενδύσεις µας να κατευθυνθούν
εκεί.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε όλο τους το φάσµα από
την ηλιακή και την αιολική έως και τη γεωθερµία και τη χρήση
υδρογόνου και την παραγωγή ενέργειας από τη διαχείριση απορριµµάτων, αλλά και η νέα τεχνολογία µετατροπής διοξειδίου του
άνθρακα σε καύσιµο, µπορούν να δώσουν εναλλακτικές, βιώσιµες και εφικτές λύσεις, αρκεί να επικαιροποιήσουµε το νοµικό
πλαίσιο που διέπει τις ανανεώσιµες πηγές και να άρουµε τα τεχνικά και τα γραφειοκρατικά εµπόδια.
Περαιτέρω, πρέπει να αναθεωρηθεί το νοµικό πλαίσιο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατοµικής Ενέργειας.
Πρώτον, θα πρέπει να αντικαταστήσουµε τις σηµερινές απλές
συστάσεις µε υποχρεωτικούς διεθνείς κανόνες για την πυρηνική
ασφάλεια.
Δεύτερον, θα πρέπει να απαγορευθεί απολύτως η κατασκευή
και η λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων σε σεισµογενής περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Τρίτον, θα πρέπει να απαγορευθεί η εναπόθεση πυρηνικών
αποβλήτων σε σεισµογενείς περιοχές.
Τέταρτον -και ακόµα πιο βασικό- θα πρέπει να τροποποιηθούν
οι σκοποί στο καταστατικό της. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατοµικής
Ενέργειας έχει ως αναπόσπαστο τµήµα του σκοπού της σήµερα
τη συνέχιση της παραγωγής ατοµικής ενέργειας και δευτερευόντως µόνο την προστασία του περιβάλλοντος. Η υπηρεσία αντιµετωπίζει το ζήτηµα της εγκατάστασης των πυρηνικών
εργοστασίων µε επιχειρηµατικά κριτήρια. Δηλώνει ότι η καταστροφή στην Ιαπωνία δεν είναι ικανή να αναχαιτίσει τα νέα πυρηνικά σχέδια, απλώς να τα καθυστερήσει και σύντοµα οι
πυρηνικοί σταθµοί θα παράγουν το 20% του ηλεκτρικού ρεύµατος στον κόσµο. Πρόσφατα εκπρόσωποι της υπηρεσίας προσέγγισαν αφρικανικά κράτη, όπως η Νιγηρία και τους προέτρεψαν
να υιοθετήσουν πυρηνική ενέργεια, για να δώσουν ώθηση στην
οικονοµία τους. Τολµούν να υποστηρίζουν στην ήπειρο αυτή µε
τις µεγαλύτερες εκτάσεις και την άπλετη ηλιοφάνεια, ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η λύση τους και όχι η ηλιακή.
Πρέπει, λοιπόν, να σταµατήσουµε αυτήν την προπαγάνδα από
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τους διεθνείς οργανισµούς. Γι’ αυτόν το λόγο αποτελεί πάγια
θέση της Νέας Δηµοκρατίας η ίδρυση ενός παγκοσµίου οργανισµού περιβάλλοντος, που θα έχει αποκλειστικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Πρέπει δε,
να προκριθεί και άλλη µία πρότασή µας, η ίδρυση της περιφερειακής µονάδας εθελοντικής άµεσης αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών µε έδρα τη χώρα µας.
Τελευταία, πρέπει να συµµετάσχουµε και να υποστηρίξουµε
στη λειτουργία του νεοσύστατου Κέντρου Περιβαλλοντικών Κρίσεων των Ηνωµένων Εθνών. Αν δεν µπορούµε να αποφύγουµε
τις φυσικές καταστροφές, ας κάνουµε τουλάχιστον το κάθε τι για
να αποφύγουµε τα ανθρωπογενή περιβαλλοντικά ατυχήµατα και
να προστατεύσουµε τον πλανήτη από τον εαυτό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αττικής κ. Αθανάσιο Λεβέντη να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανακάλυψη της ραδιενέργειας
στα τέλη του 19ου αιώνα από ένα ραδιενεργό στοιχείο, το ράδιο,
από την Μαρία και τον Πιερ Κιουρί, έµελλε να είναι από τις µεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ακολούθησαν από τότε εκατοµµύρια µελέτες, έρευνες και
ανακαλύψεις, για να οδηγηθούµε στο τέλος στη διάσπαση του
ατόµου, την κατασκευή της ατοµικής βόµβας, τη χρήση της στη
Χιροσίµα και το Ναγκασάκι, στη σύντηξη των ατόµων του υδρογόνου, τη δηµιουργία της πυρηνικής βόµβας και σε µία κούρσα
εξοπλισµών, που άλλαξε το ρυθµό της ιστορίας.
Καταναλώθηκαν τεράστια ποσά προς αυτήν την κατεύθυνση,
πύραυλοι, πυρηνικά όπλα, µέχρι που βέβαια δηµιουργήθηκε
αυτή η ισορροπία του τρόµου και ευτυχώς έως τώρα κανένας
δεν τόλµησε να πατήσει το µοιραίο κουµπί, που θα µπορούσε να
αφανίσει όλη την ανθρωπότητα, µε έναν πυρηνικό όλεθρο. Είναι
γνωστοί και οι αγώνες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσµο και στη
χώρα µας για τις πυρηνικές βάσεις και όλα τα σχετικά.
Συγχρόνως, λοιπόν, µε την πολεµική χρήση της πυρηνικής
ενέργειας αναπτύχθηκε και η ειρηνική της χρήση στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, που περιβλήθηκε, αν θέλετε, και µε ένα
φωτοστέφανο, ότι είναι καθαρή ενέργεια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και δεν έχει κινδύνους. Μέχρι που ακολούθησαν µια
σειρά πυρηνικά ατυχήµατα µε κορύφωση το Τσέρνοµπιλ, για να
προσγειωθούµε στη σκληρή πραγµατικότητα και να δούµε ότι
δεν υπάρχει µια τέτοιου είδους ενέργεια, η οποία να είναι ακίνδυνη και να µην έχει επιπτώσεις.
Επίσης, η πυρηνική ενέργεια χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται στην ιατρική. Τα ραδιενεργά υλικά, τα ραδιενεργά ισότοπα και άλλα υλικά έχουν πολύτιµες εφαρµογές
στην ιατρική, τόσο στο διαγνωστικό, όσο και στον θεραπευτικό
τοµέα. Παραδείγµατος χάριν, µέχρι και σήµερα η θεραπεία του
καρκίνου του θυρεοειδούς και µια σειρά άλλων ασθενειών γίνεται
κατά επιλεκτικό τρόπο µε τις ακτινοβολίες από τα ραδιενεργά
ισότοπα ή από τις βόµβες κοβαλτίου και πάει λέγοντας.
Για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας αναφέρθηκαν
από τους προηγούµενους οµιλητές –και δεν θέλω να επαναλάβω
τα ίδια- µια σειρά από συνέπειες που υπάρχουν. Κατ’ αρχάς, δεν
είναι φθηνή ενέργεια. Το είπε ο κ. Παπαδηµούλης. Ιδιαίτερα όταν
σκεφθεί κανένας την εγκατάσταση, την αποσυναρµολόγηση και
προπαντός τη χρήση των πυρηνικών αποβλήτων, τότε το κόστος
είναι δυσθεώρητο.
Βέβαια, πρέπει να µην ξεχνάµε και τις οποιεσδήποτε άλλες
εγκαταστάσεις, ακόµα και αυτές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Εγκαθιστάτε µε µανία, κύριε Υπουργέ, µία ανεµογεννήτρια
στην κορυφή του Κιθαιρώνα. Δεν ξέρω πώς θα τις αποσυναρµολογήσετε. Σε είκοσι χρόνια που αυτές θα έχουν γίνει ξέφτια από
τον αέρα και τον πάγο, ποιος θα καθίσει να τις αποσυναρµολογήσει; Ας µην επεκταθούµε περισσότερο.
Τα πυρηνικά απόβλητα είναι ένα µεγάλο πρόβληµα, που µας
απασχολεί. Ιδιαίτερα, όµως, είναι οι κίνδυνοι που τους είδαµε στο
Τσέρνοµπιλ και στη Φουκουσίµα. Είχα την τιµή ύστερα από πρό-
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σκληση του Συνδέσµου των Επιστηµόνων των Μεγάρων στις 26
Απριλίου του 1986 την ηµέρα που έγινε το ατύχηµα του Τσέρνοµπιλ - το οποίο όµως το πληροφορηθήκαµε αρκετές µέρες αργότερα- να µιλάω στα Μέγαρα µε θέµα: «Πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα από την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας,
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της». Τότε, λοιπόν, αναφέρθηκα στις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η χρήση των εντοµοκτόνων, η χρήση των αντιβιοτικών, η χρήση µιας σειράς άλλων
προϊόντων, αλλά και τεχνολογιών που χρησιµοποιούµε και βέβαια, ανάµεσα στα άλλα, τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία ως τότε ήταν σε
ένα µεγάλο βαθµό, θα έλεγα, θεοποιηµένη.
Βέβαια, λιγάκι ξένισε το ακροατήριο και είχε ακολουθήσει και
µια σχετική συζήτηση. Και ήρθε µετά από τρεις-τέσσερις µέρες
αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο, επίσης, πρέπει να το δούµε
και στις σωστές του διαστάσεις, γιατί τότε ήταν σαν να είχε
έρθει, τέλος πάντων, η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ειπώθηκαν πάρα
πολλά πράγµατα. Ασφαλώς, ήταν οδυνηρές, οδυνηρότατες οι
επιπτώσεις. Χάθηκαν πολλοί άνθρωποι και επί τόπου και ύστερα
από µέρες, µήνες, χρόνια και ακόµα υποφέρουν άνθρωποι.
Είχε αναφερθεί, όµως, ότι στην Ελλάδα θα έχουµε δέκα χιλιάδες, εκατό χιλιάδες λευχαιµίες, καρκίνους του θυρεοειδούς
κ.λπ.. Θυµάµαι όταν τις πρώτες εβδοµάδες του ατυχήµατος στο
Τσέρνοµπιλ ο καθηγητής Τριχόπουλος, που είναι ειδικός σε
αυτόν τον τοµέα της υγιεινής, µίλησε και είπε ότι θα χάσουµε
πολύ περισσότερους ανθρώπους από το τσιγάρο από ό,τι θα χάσουµε από το Τσέρνοµπιλ, ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Όντως, έχουν χαθεί πολλοί περισσότεροι από το
τσιγάρο. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι πρέπει να υποτιµάµε ότι
χάθηκαν άνθρωποι και στη χώρα µας. Δεν είδαµε, βέβαια, να
έχουν αυξηθεί στατιστικώς σε µεγάλο βαθµό οι περιπτώσεις λευχαιµίας ή καρκίνου του θυρεοειδούς, που θα ήταν και οι κύριες
επιπτώσεις από ένα τέτοιο ατύχηµα.
Επίσης, είδα τώρα το τραγικό ατύχηµα της Φουκοσίµα. Πράγµατι, είναι φοβερό, όπως και να το κάνει κανείς. Το να λέµε,
όµως, ότι θα µολυνθούν οι θάλασσες µε πυρηνικά απόβλητα και
ότι θα φθάσουν µέχρι τη Μεσόγειο είναι υπερβολή. Ας µην φθάνουµε σε τέτοιες υπερβολές, γιατί δείχνουν τουλάχιστον άγνοια
και των στοιχειωδών κανόνων της επιστήµης και της κοινής λογικής.
Εποµένως, δεν πρέπει να τα δαιµονοποιούµε, αλλά δεν πρέπει
να είµαστε και υπεραισιόδοξοι. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει από
εδώ και πέρα.
Άκουσα µε ενδιαφέρον αυτό που ελέχθη από το ΛΑΟΣ, που το
έχουµε ακούσει και από τον κ. Καρατζαφέρη να το αναπτύσσει,
να κάνουµε και εµείς εδώ µια εγκατάσταση, µια και έχουµε το
ουράνιο και µας βρίσκεται, για να µην πάει χαµένο. Νοµίζω ότι
είναι –θα µου επιτρέψετε να πω- ανεύθυνη αυτή η θέση για µια
χώρα σαν τη δική µας, όπου ξέρουµε ότι ανά πάσα στιγµή δεν
υπάρχει σπίτι που να είναι σίγουρο, να πατάει σε στέρεα θεµέλια,
ακόµα και µε όλους τους αντισεισµικούς κανονισµούς.
Ευτυχώς, στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχουµε σεισµούς
έξι, εξήµισι, επτά Ρίχτερ µε το ζόρι. Έχουν υπάρξει, όµως, σεισµοί 8 και 8,5 Ρίχτερ στο χώρο το δικό µας. Δεν ξέρω, λοιπόν,
πόσο θα µπορέσουµε να αντέξουµε. Δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχει και το οποιοδήποτε λάθος που, όπως και να το κάνουµε, πάντοτε θα παραµονεύει. Δεν υπάρχει καµµιά τέτοια εγκατάσταση,
η οποία να είναι 100% ασφαλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να το έχουµε κατά νου.
Εποµένως, από αυτήν την άποψη, εµείς, σαν Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύουµε ότι δεν έχουµε περιθώρια όχι µόνο εµείς, αλλά
κανένας στον κόσµο δεν έχει περιθώρια να εξασφαλίσει 100%
αυτήν την ενέργεια, που θα είναι απαλλαγµένη από κινδύνους
για ένα οποιοδήποτε ατύχηµα.
Συζητιέται, βέβαια, τώρα –και τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- ότι θα µπορεί στο µέλλον να υπάρξει η πυρηνική σύντηξη,
η σύντηξη των ατόµων, των πυρήνων του υδρογόνου, η οποία θα
µπορέσει να µην παράγει ραδιενεργά απόβλητα. Αυτό είναι γε-
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γονός. Όντως, πλην όµως και εδώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να
γίνει µια πυρηνική έκρηξη τύπου βόµβας υδρογόνου. Αυτό ακόµα
δεν το έχουµε εξασφαλίσει. Δεν ξέρω τι µπορεί να γίνει ύστερα
από πενήντα ή από εκατό χρόνια. Σήµερα, όµως, µε τα σηµερινά
δεδοµένα δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια.
Υπάρχουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βέβαια, τις οποίες
πρέπει να τις αξιοποιήσουµε, µε λελογισµένη χρήση πάλι και
εδώ, όχι καταστρέφοντας τα πάντα, για να εγκαταστήσουµε παντού ανεµογεννήτριες, µέσα στα ελατοδάση ή οπουδήποτε
αλλού. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το έχουµε υπ’ όψιν για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που µπορούν να δώσουν µια λύση.
Μια άλλη λύση, βέβαια, είναι να µην κάνουµε και τόση υπερκατανάλωση της ενέργειας, που τη σπαταλούµε αλόγιστα. Αν
φύγετε και από τη Βουλή και γυρίσετε αυτό το Σαββατοκύριακο
όλα τα γραφεία, θα δείτε ότι σε αρκετά από αυτά θα δουλεύουν
τα κλιµατιστικά που καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό γίνεται στον
υπερθετικό βαθµό σε όλη τη χώρα µας και σε όλη την οικουµένη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θετική είναι η πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτήν την ειδική συνεδρίαση για το ζήτηµα της πυρηνικής ενέργειας και των κινδύνων, που συνεπάγεται η παραγωγή
και η χρήση της. Για µένα, το ζήτηµα είναι πάντα στην επικαιρότητα από τη φύση του, πολύ περισσότερο µάλιστα µετά το πρόσφατο ατύχηµα στην Ιαπωνία και είκοσι πέντε χρόνια µετά το
Τσερνοµπίλ.
Μιας και µιλάω για το Τσερνόµπιλ, µάλλον είµαι ο µόνος στην
Αίθουσα που έχω την εµπειρία του Τσερνοµπίλ ως µέλος της Διυπουργικής Επιτροπής τότε που διαχειριστήκαµε την κρίση. Επικεφαλής αυτής της Διυπουργικής Επιτροπής ήταν ο Γιώργος
Γεννηµατάς ως Υπουργός Υγείας και εγώ ήµουν Υφυπουργός
ΠΕΧΩΔΕ.
Αιφνιδιαστήκαµε τότε. Ήταν µία πρωτόγνωρη κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, που έως τότε δεν είχαµε αντιµετωπίσει και
εµείς, αλλά και άλλες χώρες. Λέω, όµως, για την ιστορία και για
τα Πρακτικά, ότι ανταποκριθήκαµε µε οµοθυµία, µε καλή συνεργασία όλων των παραγόντων της δηµόσιας ζωής και µε ανταπόκριση του κοινού. Πέρα από ένα µικρό πανικό που
δηµιουργήθηκε στην αρχή, καταφέραµε τότε να λειτουργήσουµε
ως πολιτεία και ως κοινωνία µε σύνεση και αποτελεσµατικότητα
και πράγµατι, ελαχιστοποιήσαµε τις οποιεσδήποτε συνέπειες.
Κατά τη γνώµη µου, το πρόσφατο ατύχηµα στην Ιαπωνία ανέδειξε µε δραµατικό τρόπο, όπως είπαν προηγουµένως και οι συνάδελφοι, πως, παρά την πρόοδο της τεχνικής και της επιστήµης,
παρά τα πολλαπλά και συνεχώς ενισχυόµενα µέτρα ασφαλείας,
ποτέ δεν µπορεί κανένας να αποκλείσει έναν αστάθµητο παράγοντα για πυρηνικό ατύχηµα.
Στην προκειµένη περίπτωση, ο ισχυρός σεισµός σε συνδυασµό
µε το τσουνάµι, οι παραλείψεις στο σχεδιασµό των έργων, όπως
απεδείχθη, αλλά και κάποια λάθη χειρισµών, είχαν τις γνωστές
σοβαρές επιπτώσεις. Με αφορµή αυτό το ατύχηµα, κάναµε κοινή
συνεδρίαση οι δύο Επιτροπές Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συµµετέχω και δεχθήκαµε σε
ακρόαση τους κορυφαίους Έλληνες ατοµικούς επιστήµονες από
την Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, το «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» και τον
Πρύτανη Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που είναι και ατοµικός επιστήµονας.
Ήταν µία πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση, µία πλήρης και διαφωτιστική ενηµέρωση. Θα έλεγα ότι ήταν από µία άποψη και ενθαρρυντική –νοµίζω ότι αναφέρθηκε η συνάδελφος κ. Φαρµάκη
σ’ αυτό- γιατί, όπως µας είπαν, υπάρχει ένα ικανοποιητικό δίκτυο
παρακολούθησης στην Ελλάδα. Υπάρχει, δηλαδή, µία επιστηµονική επαγρύπνηση για τέτοια θέµατα ραδιενέργειας.
Στα δύο λεπτά που µου αποµένουν, θα ήθελα να πω το εξής:
Με βάση όσα έχουν ειπωθεί και γνωρίζουµε, µε βάση την εµπειρία και τα διδάγµατα από το τελευταίο ατύχηµα, αλλά και την
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ακρόαση και τα όσα συζητήσαµε µε τους επιστήµονες, προκύπτουν για µένα τρία ζητήµατα και τρεις επισηµάνσεις, στις οποίες
πρέπει να επικεντρωθούµε.
Η πρώτη επισήµανση αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας γενικότερα στην Ευρώπη. Ειπώθηκε ότι πολλά µέλη περιλαµβάνουν την πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους µοντέλο.
Θα έλεγα ότι η Γαλλία είναι το «εµιράτο» της ατοµικής ενέργειας.
Δεν είναι εύκολο να αλλάξει η κατάσταση από τη µία µέρα στην
άλλη. Είναι θετική η απόφαση της Γερµανίας να κλείσει µέχρι το
2022 τους σταθµούς παραγωγής. Ενώνω, όµως, τη φωνή µου µ’
αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σ’ αυτές τις
πρωτοβουλίες, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία στρατηγική
σταδιακής απεξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια, µε παράλληλη προώθηση των ΑΠΕ. Δηλαδή σε πρώτη φάση να παύσουν,
τουλάχιστον να παγώσουν, τα σχέδια για νέους σταθµούς.
Στη χώρα µας είναι δεδοµένη, κατηγορηµατική και σαφής η
δήλωση της Κυβέρνησης για µη συµµετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή για µη εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Και αυτό είναι σωστό. Εδώ θα ήθελα να
σταθώ υπό την πρώην ιδιότητά µου ως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, αλλά
και ως µηχανικός. Η σεισµικότητα της χώρας περιπλέκει πολύ
περισσότερο το πρόβληµα στην Ελλάδα. Μην απλοποιούµε το
θέµα του σεισµού. Το είχαν απλοποιήσει και στην Ιαπωνία και είδαµε τι συνέβη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ασφαλώς οι επιστήµονες λένε ότι οι νέοι σταθµοί έχουν µεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας, είναι υψηλής τεχνολογίας. Το
πρόβληµα, όµως, του σεισµού παραµένει.
Επίσης, παραµένει, κυρία Πρόεδρε –και κλείνω µε αυτό- το
θέµα των αποβλήτων, το οποίο έχει σχέση µε τη δεύτερη επισήµανσή µου. Δεν έχει λυθεί το θέµα των αποβλήτων.
Μην ξεχνάµε, λοιπόν, ότι εκλύεται στην Ελλάδα το 50% της
σεισµικότητας της Ευρώπης. Και αναµένονται µεγάλοι σεισµοί
σε θαλάσσια τόξα που µπορεί να έχουν µεγάλες επιπτώσεις, τις
οποίες δεν τις έχουµε δει µέχρι τώρα. Άρα, ο σεισµός και το θέµα
των αποβλήτων, που δεν έχει λυθεί, για µένα κάνει απαγορευτική
τη χρήση.
Μία κουβέντα µόνο για την τρίτη επισήµανση όσον αφορά τη
λειτουργία των υφισταµένων πυρηνικών σταθµών, εργοστασίων
σε γειτονικές περιοχές. Όλη η περιοχή µας έχει πρόβληµα σεισµικότητας. Αναφέροµαι και στη Βουλγαρία και στο σχέδιο για
την Τουρκία. Όπως προείπα, ο παράγοντας σεισµική επικινδυνότητα ισχύει για όλη την ευρύτερη περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το εξής: Επιβάλλεται η αυστηροποίηση των κριτηρίων ελέγχου της λειτουργίας όλων αυτών των
εργοστασίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεχής παρακολούθησή τους.
Συµπέρασµα: Όχι εισαγωγή στο δικό µας ενεργειακό ισοζύγιο
της πυρηνικής ενέργειας. Από δω και πέρα, πρωτοβουλίες στην
Ευρώπη για τη σταδιακή απεξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια
και αυστηρή παρακολούθηση της λειτουργίας και κατάστασης
των υπαρχόντων σταθµών.
Αυτό ήθελα να προσθέσω σε αυτήν τη σηµερινή συζήτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι τα
συµφέροντα που συνδέονται µε την παραγωγή και τη µεταφορά
ενέργειας συγκρούονται εκεί όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση, εκεί
όπου υπάρχει µεγάλη εξάρτηση κι εκεί που κυριαρχούν
ανορθολογικές αγορές. Αυτό κανένας δεν µπορεί να το
αµφισβητήσει. Στην Ευρώπη, δυστυχώς, συµβαίνουν σε
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διάφορες αναλογίες και τα τρία.
Άρα, λοιπόν, η Ευρώπη –ξεκινώ από αυτό γιατί ανήκουµε στην
Ευρώπη, όσο κι αν µερικές φορές θέλουµε να το ξεχνάµε- έχει
ένα λόγο παραπάνω να λειτουργήσει στρατηγικά, συντονισµένα
και να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα, γιατί είναι ο µόνος τρόπος
να µη χάσει τον έλεγχο του ενεργειακού της κόστους. Ο κίνδυνος
να αυξηθούν οι τιµές ενέργειας στο µέλλον είναι τεράστιος κι
αυτό το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά.
Η ενέργεια, λοιπόν, µπορεί να µην είναι εύκολη λύση, εύκολη
εννοώντας, χωρίς οικονοµικό ή πολιτικό κόστος. Ωστόσο, είναι
θέµα επιβίωσης και ως τέτοιο πρέπει να το δούµε, ειδικά εµείς
που βρισκόµαστε σε µία περιοχή έντονων γεωπολιτικών
κλυδωνισµών και βέβαια, υπό καθεστώς µνηµονίου, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται στα δηµόσια οικονοµικά µας. Πάνω απ’ όλα δεν
πρέπει -είναι το µόνο δηλαδή που µας λείπει- να βάλουµε στο
τραπέζι και θέµατα ενεργειακής αβεβαιότητας.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι, ως
κυβέρνηση, διαφοροποιήσαµε και τις πηγές και τους
προµηθευτές και τους ενεργειακούς διαύλους. Υπογράψαµε
κρίσιµες συµφωνίες επάρκειας και ασφάλειας, οι οποίες είχαν
πολλαπλά αποτελέσµατα -όχι µόνο την ανάδειξη της Ελλάδας
ως ενεργειακού διαύλου σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και τη
στήριξη και την περιφερειακή ανάπτυξη- συµφωνίες στις οποίες
µπορούν να βασιστούν οι φορείς για να επεκτείνουν τα δίκτυα
φυσικού αερίου. Και βέβαια, να προσθέσω και τον
πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη για την ανάπτυξη
του Έβρου και της ευρύτερης περιοχής εκεί.
Η ενέργεια, λοιπόν, είναι θέµα επιβίωσης και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Αυτήν την εθνική πολιτική κύριε Υπουργέ, που χτίσαµε µε κόπο
και ρίσκο, προσωπικό ρίσκο για τους εµπνευστές της αντιλαµβάνεστε για τι µιλάω- την ακυρώσατε «µε το καληµέρα»,
µε το που ήρθατε στην Κυβέρνηση.
Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε τώρα. Πριν από λίγες µέρες
ακυρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ.
Λαµπρινίδη, στη Μόσχα. Δεν χρειάζεται να σας φέρω κατάλογο
των επισκέψεων που είχαµε κάνει εµείς επί κυβέρνησης Νέας
Δηµοκρατίας, προκειµένου να µπορέσουµε να χτίσουµε αυτήν
την ενεργειακή πολιτική.
Κι όχι µόνο αυτό. Εσείς καταργήσατε και το Συµβούλιο Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) και δεν φροντίσατε να το
αντικαταστήσετε µε κάποιο άλλο όργανο ή πρωτοβουλία. Επίσης,
παγώσατε τον ετήσιο κυλιόµενο µακροχρόνιο ενεργειακό
σχεδιασµό, δηλαδή ένα εργαλείο µε αντικειµενικές και
τεκµηριωµένες παραδοχές και µε προτάσεις βραχυπρόθεσµων
και µακροπρόθεσµων µέτρων για το ενεργειακό µείγµα της
χώρας. Ενεργειακό µείγµα, που σήµερα το αποφασίζετε ειδικά
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για παράδειγµα,
µέσω υπουργικών αποφάσεων. Αυτά είναι αστεία πράγµατα.
Ζητάτε συναίνεση, κύριε Υπουργέ, όταν δεν καταλαβαίνετε ότι
η ενέργεια δεν είναι θέµα µιας παράταξης ή µιας κυβέρνησης,
ειδικά στη χώρα όπου όσο δεν αναζητούνται επιστηµονικά λύσεις, τόσο θα εγκλωβίζεται σε ιδεοληψίες για κάθε είδους καυσίµου, ανανεώσιµου και µη.
Έρχοµαι λίγο στο µίγµα και θα πάω αµέσως µετά στα πυρηνικά.
Όσον αφορά το λιγνίτη, είναι εγχώριο καύσιµο, προσφέρει
ασφάλεια και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Τι κάνατε, κύριε
Υπουργέ; Τον υποτάξατε στο µνηµόνιο –θα µας δοθεί η ευκαιρία
να το συζητήσουµε στο νοµοθέτηµα που θα φέρετε την άλλη
εβδοµάδα- µαταιώσατε το διαγωνισµό της Βεύης που είχαµε
προκηρύξει το καλοκαίρι του 2009, τον επαναπροκηρύξατε, αν
θυµάµαι καλά, το Φεβρουάριο του 2010 και ακόµα είναι σε εκκρεµότητα.
Να συνεχίσω, κύριε Υπουργέ; Με τον οίστρο της, η προκάτοχος του κ. Παπακωνσταντίνου, κ. Μπιρµπίλη, το Νοέµβριο του
2009, διέταξε τον περιορισµό των φορτίων στην Πτολεµαΐδα και
την αναστολή των δραστηριοτήτων στα ορυχεία, κάτι που συνέδεσε µε τις κλιµατολογικές συνθήκες εκείνης της εποχής –
υπήρχε αναστροφή θερµοκρασίας και άπνοια- αρµοδιότητα του
ΔΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος. Δη-
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λαδή και ασχετοσύνη!
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, σας είπα προηγουµένως για τις
συµφωνίες. Εσείς τώρα «καίγεστε» να πουλήσετε τη ΔΕΠΑ και
το ΔΕΣΦΑ.
Όσον αφορά τις ΑΠΕ, µε τεράστιες τεχνικές, οικονοµικές και
χωροταξικές απαιτήσεις ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα αυτούς τους
µήνες -επειδή πολλοί συνάδελφοι µίλησαν για το µείγµα ΑΠΕείναι δουλειά, είναι έργο της Νέας Δηµοκρατίας. Ακόµα και το
νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση ήταν δική µας δουλειά.
Το θέµα, επίσης, που δεν καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι στις ΑΠΕ εκείνο που έχει σηµασία είναι η απορρόφησή τους
από το σύστηµα και όχι τόσο η παραγωγή τους. Τι έχει γίνει στα
δίκτυα αυτά τα δύο χρόνια; Πείτε µου ένα «χιλιοµετράκι» δικτύων
που βάλατε παραπάνω! Για να µη µιλήσω βέβαια για τα επιδεικτικά έργα, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά στις στέγες µε το ν.
3734/2009, που δίνουν προστιθέµενη αξία στην Ελλάδα και προσφέρουν οικονοµική ανάπτυξη και δραστηριότητα ή για τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας, της εξοικονόµησης και της
ορθολογικής χρήσης, όλα αυτά που συνδυάζονται στο µείγµα.
Και έρχοµαι στα πυρηνικά. Τα πυρηνικά τα θυµόµαστε όταν
υπάρχει ατύχηµα, ή όταν ανεβαίνουν οι τιµές και η ζήτηση. Γι’
αυτούς τους δύο λόγους έρχονται στην επικαιρότητα τα πυρηνικά. Στην Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι, για το προβλεπόµενο µέλλον –και προσέχω καλά τις λέξεις που χρησιµοποιώ- δεν υπάρχει
ούτε πρόθεση σε αρµονία µε την κοινή γνώµη, αλλά ούτε και ανάγκη να συζητάµε για πυρηνικά.
Ας δούµε τι έλεγε ο µακροχρόνιος σχεδιασµός, που πιστεύω
ότι ισχύει ακόµα, εκτός αν παραµείνετε κι άλλους µήνες στην
εξουσία, οπότε και θα καταρρεύσει πλήρως. Μιλούσε για µείωση
της χρήσης του λιγνίτη και για αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου, πράγµα δύσκολο, διότι δεν έχετε προχωρήσει σε κάποια
συµφωνία προµήθειας αερίου µε τρίτες χώρες. Και να σας θυµίσω εδώ για το φυσικό αέριο ότι το 2008 είχε γίνει συµφωνία
για ένα bcm από το Αζερµπαϊτζάν, το οποίο έκτοτε εγκαταλείφθηκε και µόλις πριν από λίγες εβδοµάδες υπογράψατε συµφωνία για 700 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσο για τις ΑΠΕ ο σχεδιασµός µιλούσε για χρήση ΑΠΕ στα
ανώτατα όρια του τεχνικά εφικτού, αλλά και του οικονοµικά αποδεκτού, γιατί δεν θα πρέπει να τα ξεχνάµε αυτά. Και βέβαια, η
περιορισµένη, και εφόσον γίνει κοινωνικά αποδεκτή, χρήση εισαγόµενου λιθάνθρακα –όλα αυτά σε συνδυασµό- µπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και να µη
χρειαστούµε πυρηνικά.
Προσωπικά, είµαι αντίθετος µε τα πυρηνικά. Όµως, θέλω να
σας πω ότι για ένα τέτοιο θέµα για το οποίο υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο τόσο έντονη τεχνολογική διαµάχη –ο κ. Παπαδηµούλης µίλησε για συµφέροντα- δεν είναι εύκολο ούτε το «ναι»,
ούτε το «όχι».
Ας δούµε τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο δράσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Πρώτον, αναγνωρίζει τη συµβολή των πυρηνικών στον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές είναι αναφορές από το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης,
υπογραµµίζει την κορυφαία σηµασία που έχει το θέµα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας –safety and security- και αναφέρει ότι
αν ένα κράτος-µέλος µειώσει την παραγωγή του σε πυρηνικά,
τότε θα πρέπει να υποκαταστήσει αυτή τη µείωση µε ηλεκτροπαραγωγή από άλλο καύσιµο, αλλά µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή είναι απόφαση που αφορά τα
κράτη-µέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω ακόµα δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, έχετε µιλήσει ήδη
δύο λεπτά παραπάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε ήδη µιλήσει επτά
λεπτά, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ας δούµε τώρα τι συµβαίνει στην Ευρώπη, όπου η ηλεκτροπαραγωγή είναι 28%-30%. Από ποιες χώρες προέρχεται; Από τα λεγόµενα «πράσινα κράτη-µέλη», όπως είναι η Δανία, η Γερµανία,
η Γαλλία, το Βέλγιο, η Νορβηγία. Ειδικά στη Γαλλία µε το 80%
περίπου έχουµε µικρότερη εξάρτηση, χαµηλότερες εκποµπές και
φθηνότερες τιµές. Όµως, αυτό µπορούµε να το συζητήσουµε,
γιατί ακούστηκε προηγουµένως ότι δεν είναι φθηνές οι τιµές.
Μίλησα για προβλεπόµενο µέλλον. Αν, όµως, το µέλλον είναι
απρόβλεπτο, µε αβεβαιότητα, σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο, τι
πρέπει να κάνουµε εµείς; Πρέπει να προετοιµάσουµε τη χώρα.
Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε ενήµεροι.
Πρέπει να δρούµε προληπτικά. Πρέπει να παίρνουµε µέτρα για
τους γείτονες, το οποίο δεν κάνουµε. Στη γειτονιά µας, στα 700
χιλιόµετρα από την Ελλάδα µιλάµε για προγραµµατισµό 12.000
ΜW. Τα 12.000 MW –ο συνεργάτης σας µπορεί να µε διορθώσει,
αν κάνω λάθος- σηµαίνουν περίπου 300 τόνους το χρόνο πυρηνικά απόβλητα γύρω µας, δίπλα µας. Η Σερβία, η Αλβανία, η
Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Τσεχία, ακόµη και η Αίγυπτος και η Τυνησία προγραµµατίζουν πυρηνικά. Για να µην πω
για την Τουρκία και να βάλω και µια άνω τελεία: Οι πυρηνικοί
αντιδραστήρες παράγουν, όπως γνωρίζετε, πλουτώνιο, που αν
διαχωριστεί, δηµιουργείται µια πρώτης τάξεως πρώτη ύλη για
πυρηνικά όπλα.
Τι να κάνουµε, λοιπόν; Επανέρχοµαι. Να µπορούµε να
κάνουµε έρευνα και να παρακολουθούµε όλες αυτές τις εξελίξεις. Να λάβουµε µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σταθώ –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- σε µια
ηµερίδα, που είχε γίνει από το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών το Μάιο
του 2008, νοµίζω, η οποία τι ακριβώς έλεγε; Έλεγε ότι η χώρα
πρέπει να προετοιµαστεί για την ισότιµη συµµετοχή της στο διεθνή διάλογο.
Είµαστε εναντίον των πυρηνικών στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να
έχουµε τη δυνατότητα να συµµετέχουµε ισότιµα σε αυτόν το διάλογο. Άρα, να προετοιµάζουµε τη χώρα, για να µπορεί να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.
Κλείνω µε πρόταση: Ξαναφέρτε τον στρατηγικό ενεργειακό
σχεδιασµό. Δηµιουργήστε πάλι το ΣΕΕΣ ή κάποιο άλλο υποστηρικτικό όργανο, όποιο θέλετε. Φτιάξτε µια επιστηµονική γραµµατεία, η οποία δεν υπάρχει, και συγκροτείστε µία οµάδα έργου
υπό το ΣΕΕΣ, η οποία θα σας δίνει τεκµηριωµένες και αξιόπιστες
προτάσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Υπάρχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχει όργανο. Όλα τα αποφασίζετε πολιτικά και µε υπουργικές αποφάσεις. Δηµιουργήστε ένα τέτοιο όργανο ανεξάρτητο,
διότι, όπως είπα πριν –και τελειώνω- το θέµα της ενέργειας δεν
είναι θέµα ούτε µιας παράταξης ούτε µιας κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ τον
κύριο Μουσουρούλη, ο οποίος πήρε µεν πολύ χρόνο, αλλά είχε
ιδέες να µας εκθέσει. Έτσι τον ακούσαµε µε προσοχή.
Παρακαλώ τώρα το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη να λάβει το λόγο για πέντε
λεπτά, κατ’ αρχάς, εκτός αν έχετε και εσείς πρόσθετες ιδέες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ και ο
προλαλήσας συνάδελφος είµαστε και οι δύο «Κωστήδες». Οπότε
µπορείτε να κάνετε µία µικρή υπέρβαση, µε την ανοχή σας και
την άδειά σας πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Έχω πει πολλές φορές πως
ήταν για µένα ιδιαίτερη τιµή να έχω επί σειρά ετών το γραφείο
του κορυφαίου Έλληνα δηµοσιογράφου, Γιάννη Μαρίνου, όταν
ήταν Ευρωβουλευτής και βοηθούσε την πατρίδα. Ο Γιάννης Μαρίνος, λοιπόν, επί χρόνια αρθρογραφούσε και πάλευε στην Ευ-
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ρωβουλή για την πυρηνική σύντηξη, η οποία είναι η φθηνή και
περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας.
Γι’ αυτό και η σύντηξη, ακριβώς επειδή είναι και φθηνή και φιλική πηγή ενέργειας –το ξέρετε, κύριε Καθηγητά- αντιµετωπίζει
την εχθρότητα και των πετρελαϊκών εταιρειών, αλλά και των
εµπόρων και παραγωγών πυρηνικών υλικών. Αν είχε, λοιπόν, προκριθεί η σύντηξη και όχι η διάσπαση του ατόµου –επί εικοσιπέντε
χρόνια αρθρογραφεί ο Γιάννης Μαρίνος στον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» και στο «ΒΗΜΑ» για την πυρηνική σύντηξη- πολλές
από τις καταστροφές που ζήσαµε και τις συζητάµε σήµερα θα
είχαν αποφευχθεί.
Όταν µιλά κανείς για το Τσερνοµπίλ, του έρχονται στο νου εικόνες εκείνου του Πάσχα του ’86, όπου όλοι απορούσαµε για την
έκταση της καταστροφής που είχε γίνει στο Τσερνοµπίλ, αλλά
περιέργως πέπλο µυστηρίου κάλυπτε στην Ελλάδα τα πάντα.
Όλοι θυµόµαστε τους επιστήµονες µε τις λευκές µπλούζες, οι
οποίοι πήγαιναν τότε µε τις κάµερες της ΕΡΤ σε καλλιέργειες και
έτρωγαν φράουλες από το χωράφι. Τις θυµόµαστε αυτές τις εικόνες; Κάποιοι κύριοι µε φόρµες έτρωγαν φράουλες. Κάποιοι
άλλοι καθηγητές πανεπιστηµίου κατανάλωναν µπροστά στην τηλεόραση λίτρα γάλακτος, για να δείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα. Και όλα αυτά µπροστά στις κάµερες της κρατικής τηλεόρασης, για να µας πείσουν ότι όλα είναι εντάξει!
Ήταν, λοιπόν, µια προσπάθεια συγκάλυψης και παραµυθιάσµατος του κόσµου από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία προσπάθεια ξεπέρασε τότε κάθε όριο. Σε µια
χώρα µόνο µε κρατικά µέσα ενηµέρωσης, ζούσαµε όλοι στο σκοτάδι και έπρεπε να περάσουν χρόνια, για να αποκαλυφθεί αυτό
που µόλις πριν από δυο µήνες είδαµε σε έρευνα του Παύλου
Τσίµα στο «MEGA», ότι δηλαδή η κεντρική Ελλάδα δέχθηκε τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας και ήταν από τις πληγείσες
περισσότερο περιοχές της Ευρώπης ή µάλλον του κόσµου από
τη ραδιενέργεια, η οποία εκλύθηκε στο συγκεκριµένο δυστύχηµα!
Κοροϊδία, λοιπόν, συγκάλυψη και περιφρόνηση ενός κόσµου
µαζί µε το θέατρο των δήθεν υπεύθυνων, που προσπαθούσαν να
µας πείσουν ότι µπορούσαµε να τρώµε ό,τι και πριν -εξ ου και
το θέατρο µε τις φράουλες και το γάλα- αντί να µας πουν την
αλήθεια και να σώσουν έτσι µερικές χιλιάδες Έλληνες, που έπαθαν καρκίνο.
Περίεργο είναι και αυτό που γίνεται σήµερα µε την περίπτωση
της Φουκουσίµα. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και λιγότερα µαθαίνουµε από τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, όλο και µικρότερη είναι
η ροή πληροφόρησης, για να µην πω ότι έχει µηδενιστεί σήµερα,
σχετικά µε αυτό το ατύχηµα. Και όλα αυτά, γιατί τεράστια συµφέροντα, αυτά της κατασκευής πυρηνικών σταθµών, µπήκαν σε
κίνδυνο µε το ατύχηµα της Φουκουσίµα.
Εν ολίγοις, δηλαδή, για να το πούµε πολύ απλά, όπως το καταλαβαίνει ο κόσµος, κάποιοι «κονοµάνε» από τη δηµιουργία και
άλλων πυρηνικών εργοστασίων και έτσι ποντάρουν στο να πέσει
ο θόρυβος και να κάνουν, βέβαια, τις δουλίτσες τους.
Ετέθη πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, το θέµα
των ελληνικών πετρελαϊκών αποθεµάτων, νοµίζω από κάποιο συνάδελφο Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Άκουσα χθες εσάς,
Υπουργέ κύριε Μανιάτη, να λέτε ότι σε ένα χρόνο ή λίγο παραπάνω –κάπως έτσι είπατε- θα µπορέσουµε να µάθουµε, επιτέλους, αν και πόσο πετρέλαιο και αέριο έχουµε. Μα, δεν το
ξέρουµε; Εδώ έχει γεµίσει το internet, ο Τύπος, τα µέσα ενηµέρωσης διεθνώς, πάνε έρχονται εταιρείες, έχουν κάνει µετρήσεις,
ότι είµαστε «τίγκα» στο πετρέλαιο και στο αέριο. Δηλαδή, πρέπει
να περιµένουµε άλλον ένα, ενάµισι χρόνο για να µάθουµε αν
έχουµε; Έχουµε.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω σήµερα, επειδή ετέθη και πιο
πριν, και θα ήθελα να ξέρω πραγµατικά, είναι εάν θα έχουµε µία
απάντηση στο αν ήδη εταιρείες έχουν ζητήσει την εκµετάλλευση
των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασµάτων µας και των κοιτασµάτων µας σε φυσικό αέριο. Γιατί πρέπει να περιµένουµε άλλον
ενάµισι χρόνο για να δούµε αυτό που ξέρουµε ήδη, ότι έχουµε
υδρογονάνθρακες;
Η Τουρκία εσχάτως έβαλε την προβιά του αθώου προβάτου
και κάνει ότι ενδιαφέρεται για την κατασκευή πυρηνικών εργο-
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στασίων για παραγωγή, λέει –λέει!- ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό
που δεν λέει, όµως, η Τουρκία είναι ότι θα αποκτήσει πρόσβαση
σε πυρηνικά υλικά, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για στρατιωτικούς σκοπούς. Και όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει
αυτό για µία ακραία και εθνικιστική, επιθετική χώρα, όπως είναι
η Τουρκία.
Καταθέτω την προσφυγή που κάναµε µαζί µε το γνωστό δηµοσιογράφο Άρη Σπίνο και τον πολιτευτή µας στα Δωδεκάνησα,
πρώτο σε σταυρούς υποψήφιό µας, τον κ. Τσιριγωτάκη. Την καταθέσαµε 7 Ιανουαρίου 2011 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -την καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής- τέσσερις µήνες πριν το ατύχηµα της Φουκοσίµα. Το καταθέσαµε και ζητάµε να σταµατήσει αµέσως η κατασκευή πυρηνικού σταθµού από τους Τούρκους είτε στο νότο της Τουρκίας
είτε στο βορρά, γιατί έχουµε να κάνουµε, όχι µόνο µε όλα τα
τρελά τα οποία συµβαίνουν στον περίγυρό µας, άλλα και µε τα
µωροφιλόδοξα σχέδια των Τούρκων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσφυγή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η προσφυγή που κάναµε µε τον Άρη Σπίνο και το Μίλτο Τσιριγωτάκη στην Ευρωβουλή -θα συζητηθεί µέσα στο έτος, θα κλιθούµε πάνω για να καταθέσουµε τις απόψεις µας- στοχεύει στο
να σταµατήσουν επιτέλους -τώρα όµως, εγκαίρως, και έχετε κι
εσείς τη δυνατότητα ως Κυβέρνηση να πάρετε συγκεκριµένα
µέτρα- τα περίεργα σχέδια των στρατοκρατών της Άγκυρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαστε κυκλωµένοι από χώρες που θέλουν ή έχουν πυρηνικά
εργοστάσια.
Όλοι ξέρουµε τι γίνεται µε το βουλγαρικό εργοστάσιο του
Κοζλοντούι, το οποίο λέγεται «η βαλκανική Φουκουσίµα». Ξέρουµε ότι πρόκειται για πυρηνικό τέρας. Δεν το λέω εγώ. Το είπε
το γερµανικό περιοδικό «DER SPIEGEL». Είναι ένα απαρχαιωµένο και επικίνδυνο πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο όσο και να
εκσυγχρονιστεί, χάνει ραδιενέργεια. Έχουµε πει πολλές φορές
εδώ τι σηµαίνει το Κοζλοντούι για την περιοχή.
Το ίδιο γίνεται και µε το Ρουµανικό εργοστάσιο στην Τσερναβόντα, ενώ χώρες επιθετικές και υπανάπτυκτες –και τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- όπως είναι τα Σκόπια και η Αλβανία, έχουν τα
δικά τους µωροφιλόδοξα σχέδια για πυρηνικούς σταθµούς.
Όλα αυτά συµβαίνουν στον περίγυρό µας και εµείς τι κάνουµε;
Ένα χαρτί δυνατό έχουµε: Τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. «Βάλαµε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι» στην Τουρκία
που θέλει να µας κυκλώσει µε πυρηνικούς σταθµούς; Επιµείναµε
στους Σκοπιανούς και στους Αλβανούς να εγκαταλείψουν αυτά
τα ανόητα σχέδια; Αυτοί µας έχουν ανάγκη τώρα, γιατί θέλουν
να προχωρήσουν ή να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εάν δεν το κάνουµε και δεν συνέλθουν αυτές οι χώρες και δεν
εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους, τότε ποιο άλλο χαρτί έχουµε στα
χέρια µας;
Υπάρχει η Επίτροπος κ. Δαµανάκη. Έχει ως χαρτοφυλάκιο
εκείνο το αντικείµενο, που ασχολείται µε τις θαλάσσιες υποθέσεις. Δεσµεύεται η Κυβέρνηση ότι η κ. Δαµανάκη έχει δεσµευτεί
πως θα κρατήσει «παγωµένο» το κεφάλαιο για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, όσο καιρό η Τουρκία ή µέχρι η
Τουρκία να δηλώσει ότι εγκαταλείπει το µωροφιλόδοξο σχέδιό
της να κάνει πυρηνικούς σταθµούς στην περιοχή µας;
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να υπερασπίσουµε αποτελεσµατικά τα εθνικά µας συµφέροντα και τα δικαιώµατά µας έναντι επιθετικών χωρών, που φορούν το φερετζέ της δήθεν ειρηνικής
χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αλλά στην πραγµατικότητα προωθούν επικίνδυνα πυρηνικά προγράµµατα, έχοντας άλλα πράγµατα στο µυαλό τους.
Ευχαριστώ για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Παρακαλώ το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη
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να πάρει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι χρήσιµη η σηµερινή συζήτηση, όχι µόνο γιατί αυτό αναφέρθηκε απ’
όλες τις πλευρές λεκτικά, αλλά γιατί επιβεβαιώνεται και από το
περιεχόµενο των οµιλιών και από το συνολικό συµπέρασµα που
βγαίνει από τη συζήτηση, όσο τουλάχιστον έχει βγει µέχρι τώρα.
Ήταν χρήσιµη η συζήτηση και στην αρµόδια Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας, όπου πραγµατικά µε τη συµµετοχή των ειδικών
επιστηµόνων ειπώθηκαν αρκετά πράγµατα και φωτίστηκαν πλευρές, που ένας µη ειδικός δεν τις γνωρίζει.
Θα γινόταν άραγε αυτή η συζήτηση και σ’ αυτό το µήκος κύµατος, αν δεν είχε συµβεί το ατύχηµα στη Φουκουσίµα πρόσφατα; Ίσως να γινόταν, όµως δεν θα γινόταν όπως γίνεται
σήµερα. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές και οι πολιτικοί και ο κόσµος γενικά δεν έχουν την επαγρύπνηση που χρειάζεται.
Βέβαια, υπάρχει το θέµα ότι κάτω από τις συνθήκες που δηµιουργεί ένα δυστύχηµα µπορεί να έχουµε και από την άλλη
πλευρά «µπατάρισµα». Εγώ θα έλεγα ότι είναι ψύχραιµη η σηµερινή συζήτηση, γι’ αυτό και είναι χρήσιµη.
Το θέµα που θα ήθελα να θέσω είναι στη «γειτονιά» µου, στην
Κρήτη, και έχει να κάνει µε την ύπαρξη και τη λειτουργία της αµερικανονατοϊκής βάσης της Σούδας, µε πυρηνικές κεφαλές, όπως
καταγγέλλεται από τις επιτροπές κατά των βάσεων και από τις
αντιπολεµικές κινήσεις και µε βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου που κινούνται από το Μαράθι δίπλα από τη Σούδα.
Ένα δεύτερο θέµα νοµίζω ότι είναι η ύπαρξη και η απειλή δηµιουργίας νέων πυρηνικών εργοστασίων στη γειτονιά µας. Το έθιξαν αυτό σχεδόν όλοι.
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα που είναι αντιδιασταλτικό. Υπάρχει
ένα τεράστιο θέµα εξ’ υπαγωγής ενδιαφέρον. Είναι η πολιτική
για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα µας, η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, οι φορείς έρευνας και τεχνολογίας, που δυστυχώς διαλύονται. Χθες είχαµε µία επίκαιρη ερώτηση για το
θέµα του ΕΛΚΕΘΕ, που είναι ο µοναδικός φορέας της θαλάσσιας
έρευνας. Το ΙΓΜΕ διαλύεται, το ΕΘΙΑΓΕ κ.λπ.. Οπωσδήποτε αυτό
είναι αρνητικό.
Επίσης, πάρα πολύ σηµαντικό είναι το ότι γίνονται καταγγελίες
από τον προηγούµενο και τον τωρινό Πρόεδρο του ΕΛΚΕΘΕ ότι
υπάρχουν από ιδιώτες επαφές και υπόγειες επικοινωνίες που
λένε ότι, αφού θα διαλυθεί το ΕΛΚΕΘΕ, τι θα κάνουν οι επιστήµονες αυτοί για την έρευνα των υδρογονανθράκων, η οποία φαίνεται ότι θα γίνει σε τρία σηµεία της χώρας, στο Ιόνιο, στη δυτική
Ελλάδα και στην Κρήτη; Αυτά είναι σηµαντικά.
Επίσης, σηµαντικό είναι και το θέµα των ΑΠΕ. Στη χώρα µας,
παρά το ότι συµφωνούµε όλοι ότι οι ΑΠΕ είναι η προοπτική και
ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρα µας, από την άλλη µεριά
γίνονται µ’ έναν τόσο εµπορευµατοποιηµένο τρόπο που καταστρέφουν αντί να ωφελούν σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό έχει
να κάνει µε την πολιτική της Κυβέρνησης.
Τέλος, θα ήθελα να πω για το Πρόγραµµα «HYPER», το οποίο
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και
είναι το αντίθετο της πυρηνικής ενέργειας. Γίνεται ευτυχώς στην
περιφέρεια της χώρας µας, στο Ρέθυµνο, στο ΤΕΙ, δηλαδή σ’ ένα
ίδρυµα που δεν έχει προβολή, σ’ ένα σηµείο που είναι στην άκρη
της χώρας, εκεί που δεν θα το περίµενε κανείς. Αυτό είναι αισιόδοξο.
Οι µεγάλες πυρηνικές δυνάµεις του πλανήτη, η πυρηνική βιοµηχανία -και ειδικότερα οι µεγάλοι παραγωγοί πυρηνικών σταθµών όπως η Γαλλία- ετοιµάζονταν να γιορτάσουν στις 26 Απρίλη
την ηµέρα του ατυχήµατος του Τσερνοµπίλ, τη συµπλήρωση
πλέον των δέκα χιλιάδων αντιδραστηροετών χωρίς σοβαρό πυρηνικό ατύχηµα και να περάσουν στην τελική επίθεση µε την υπόσχεση της επίλυσης του προβλήµατος εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου και της υπερθέρµανσης του πλανήτη, εκµεταλλευόµενοι και την εύλογη ανησυχία της παγκόσµιας κοινής γνώµης
για την κλιµατική αλλαγή και αξιοποιώντας επιπρόσθετα την άµβλυνση της µνήµης και τις ολέθριες συνέπειες της στρατιωτικής
και εµπορικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας τα τελευταία
εξήντα χρόνια. Ήλθε όµως το δυστύχηµα στη Φουκουσίµα, µε
τραγικό τρόπο να τους διαψεύσει και να τους «χαλάσει το πάρτι»
κυριολεκτικά και µάλιστα από κει που δεν το περίµεναν.
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Σ’ όλες τις συζητήσεις που γίνονταν στο παρελθόν, το µόνιµο
επιχείρηµα για την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας -ακόµα και
σε σεισµογενείς χώρες όπως οι δικές µας- ήταν η Ιαπωνία, το
απόλυτο πρότυπο το οποίο σιγά-σιγά κατέρρευσε µετά και την
αποκάλυψη των όσων είχαν προηγηθεί στον συγκεκριµένο
σταθµό όπου περίµεναν «στο σκοτάδι», όπως κάνει πάντα η πυρηνική βιοµηχανία που φροντίζει να αποκρύβει καταστάσεις, να
καλλιεργεί βεβαιότητες και ψευδαισθήσεις και να είναι ανατριχιαστικά καθησυχαστική.
Ωστόσο, χωρίς αµφιβολία δεν θα ξεµπερδέψουµε εύκολα µε
την πυρηνική ενέργεια. Μόλις σβήσουν τα φώτα της δηµοσιότητας από τη Φουκουσίµα, η πυρηνική βιοµηχανία και οι υποστηρικτές της θα συνεχίσουν το γνωστό τροπάριο για την
αναγκαιότητα καθαρής και φθηνής πυρηνικής ενέργειας .
Ας µην ξεχνάµε τις πολύ καλές σχέσεις που έχει το πυρηνικό
λόµπι µε την πολιτική εξουσία και τις κυρίαρχες δυνάµεις του
πλανήτη, καθώς και τα τεράστια ποσά που διαθέτει για τη χειραγώγηση συνειδήσεων. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το δυστύχηµα
στη Φουκουσίµα υποχρέωσε, κάτω από την πίεση που δηµιούργησε η νέα έξαρση του αντιπυρηνικού κινήµατος, αρκετές κυβερνήσεις, όπως η Γερµανία και η Ελβετία, να ξανασκεφτούν τη
στάση τους απέναντι στην πυρηνική ενέργεια.
Το πιο χαρακτηριστικό όµως παράδειγµα είναι το πρόσφατο
δηµοψήφισµα στην Ιταλία όπου οι Ιταλοί πολίτες µε ένα συντριπτικό 95% είπαν «όχι» στην επαναλειτουργία των πυρηνικών
σταθµών.
Θα ήθελα εδώ να πω ότι η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να
θέσει στην ατζέντα των επικείµενων συζητήσεων µε τις γειτονικές
χώρες -ξεκινώντας από την Τουρκία- το θέµα αυτό -µετά και από
το δηµοψήφισµα στην Ιταλία- και να απαιτήσει τη µαταίωση, µε
κάθε τρόπο, κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων στην Τουρκία.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό,
αν είναι εύκολο, ότι υπάρχει ένα θέµα και µε την Ευρώπη. Σε µια
ερώτηση που κάνει ο Ευρωβουλευτής του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο Νίκος Χουντής, φαίνεται ότι οι Αµερικανοί εκτιµούν –αυτό έχει διαρρεύσει µέσω wikileaks- ότι η
ρουµανική κυβέρνηση, παρά τις διαβεβαιώσεις της, δε θα καταφέρει να αντιµετωπίσει επιτυχώς πιθανό ατύχηµα στον πυρηνικό
σταθµό Τσερναβόντα. Και αυτό δεν το λένε µόνο αυτοί. Το λένε
όλοι. Η Κοµισιόν αντί να πάρει µέτρα και να προσπαθήσει να δράσει σ’ αυτό, δηλώνει ότι η ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια
ανήκει στον φορέα εκµετάλλευσης του πυρηνικού σταθµού και
ανακοινώνει νέες πυρηνικές επενδύσεις στη Ρουµανία. Μέσα σε
άλλα καθησυχαστικά, νοµίζω ότι αυτό είναι το αντίθετο.
Ας µη µείνουµε στη συζήτηση αυτή. Ας είµαστε σε επαγρύπνηση. Δεν είναι απλό θέµα ούτε άσπρο-µαύρο. Όµως είναι ένα
θέµα που δεν πρέπει να το εγκαταλείψει κανείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Μιχάλη
Κριτσωτάκη.
Παρακαλώ το Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης, τον κ. Θεόδωρο
Δρίτσα, να πάρει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η συζήτηση που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ -πρόταση που
έχουµε καταθέσει εδώ και καιρό για να συζητηθεί στη Βουλή- µε
θέµα την πυρηνική ενέργεια µε αφορµή τα τραγικά γεγονότα στη
Φουκουσίµα, θα ήταν πολύ πιο χρήσιµη αν γινόταν λίγο καιρό
πριν, όταν κατετέθη η πρόταση. Όχι γιατί απλώς θα ήταν πιο επίκαιρη -συµφωνώ µε αυτό που είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι το
θέµα της πυρηνικής ενέργειας έχει διαχρονική διάσταση- αλλά
γιατί θα ήταν πιο ανοιχτά τ’ αυτιά της ελληνικής κοινωνίας και
πολύ πιο ισχυρό το ενδιαφέρον της κοινωνίας να παρακολουθήσει µια συζήτηση στη Βουλή, η οποία είναι πράγµατι πάρα πολύ
χρήσιµη.
Φυσικά, δεν έχει κανένα νόηµα η συζήτηση για να πούµε για
την καταστροφή της Φουκουσίµα, να επαναλάβουµε τα όσα, δηλαδή, έχουν ήδη χιλιοειπωθεί και χιλιογραφτεί ή για να πούµε το
πόσο κακή είναι η πυρηνική ενέργεια.
Όντως, εκείνο που έχει την κεντρική σηµασία, είναι να δούµε
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ποια θα είναι η ελληνική πολιτική. Είναι µερικά πράγµατα που
προφανώς θέλουν τη συµµετοχή των τεχνοκρατών, των πανεπιστηµίων των αρµοδίων, αλλά έχει µεγάλη σηµασία τελικά, µε την
χρησιµοποίηση όλων αυτών των πληροφοριών, των γνώσεων,
των αξιολογήσεων, των µετρήσεων, να υπάρξει πολιτική κατεύθυνση. Η Αριστερά και σηµαντικά κινήµατα και πολιτικές εκφράσεις του οικολογικού κινήµατος έχουν θέσει εδώ και πολλά
χρόνια -δεκαετίες θα έλεγα- το ζήτηµα της βιώσιµης ανάπτυξης.
Το ζήτηµα της βιώσιµης ανάπτυξης έχει αυτονόητη αξία. Δεν
µπορείς να καταστρέφεις το περιβάλλον, τις πηγές εκείνες που
µπορούν να δώσουν νέα ζωή για τις επόµενες γενιές. Είναι και
µια πολιτική θέση απέναντι στο σπάταλο ανταγωνιστικό καπιταλισµό. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Κάνουµε συζητήσεις τώρα για το σπάταλο ελληνικό κράτος
και για τους δηµοσίους υπαλλήλους και για ασηµαντότητες κατ’
ουσίαν µπροστά στην τεράστια σπατάλη που έχει ως εγγενές χαρακτηριστικό ο καπιταλισµός και ειδικά στη σύγχρονη νεοφιλελεύθερη εκδοχή του, την άκρως ανταγωνιστική.
Τι άλλο µπορεί η Φουκουσίµα να µας διδάξει; Πού; Στην Ιαπωνία. Και µάλιστα να µας διδάξει και το πόσο δεν µπορούµε να
αφήσουµε ούτε τις επιχειρήσεις ούτε γενικώς την επιστήµη να
µιλά, αν δεν µιλάει η πολιτική.
Η Ιαπωνία είναι µια δηµοκρατική χώρα. Είναι µια χώρα που
υποτίθεται ότι σέβεται τους πολίτες της και όλα αυτά. Αποδείχτηκε -και έχουν ήδη χιλιογραφτεί- πόσα ψέµατα είπε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας στο λαό της Ιαπωνίας και στην παγκόσµια
κοινή γνώµη, από την ώρα που ξέσπασε αυτό το τραγικό γεγονός, πόσο άλλαξαν κάθε φορά τις µετρήσεις, πόσο από εκεί που
ήταν ένα µιλισιβέρτ ετησίως το όριο ασφαλείας για την ανθρώπινη υγεία, το ανέβασαν στα 20 µιλισιβέρτ, φυσικά µε επιστήµονες που γνωµοδότησαν επ’ αυτού. Να µην µπω δεν έχω το χρόνο
σε µια σειρά από τέτοιες λεπτοµέρειες.
Το ζήτηµα, λοιπόν, του συνολικού ενεργειακού σχεδιασµού
αφορά τη χώρα µας επειγόντως επί τη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης και επί τη βάση της δηµοκρατίας και της πλήρους διαφάνειας όλων των δεδοµένων, µε κυριαρχία της
πολιτικής κατεύθυνσης.
Από αυτήν την άποψη η Βουλή, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να
εξαντλήσει στη σηµερινή πρόταση για συζήτηση, που κατέθεσε
ο ΣΥΡΙΖΑ, τις ευθύνες της. Πρέπει να συνεχίσει αυτήν τη συζήτηση για τον ενεργειακό σχεδιασµό πολύ συστηµατικότερα από
ότι αυτή η συζήτηση έδωσε τη δυνατότητα µέχρι στιγµής να αναπτυχθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προς αυτήν την κατεύθυνση θέλω να τονίσω ακριβώς -και τελειώνω, δώστε µου µισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη- ότι ναι
αυτός ο στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασµός δεν µπορεί να
γίνει στο κενό. Θα γίνει στο πλαίσιο και των δεσµεύσεων και των
ορίων και των ανταγωνισµών µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα γίνει ακόµα και στο πλαίσιο των ορίων του παγκόσµιου ανταγωνισµού.
Αυτό, όµως, δεν µπορεί να είναι άλλοθι. Ο ρεαλισµός αυτός
ότι όντως κάθε επιλογή την κάνεις µέσα σε συνθήκες που δεν τις
καθορίζεις εσύ, δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως άλλοθι. Η
χώρα µας πρέπει να ξεκινήσει ακριβώς µια δυναµική παρέµβαση
µέχρι εκεί που ταιριάζουν οι δυνατότητές της. Κατ’ αρχάς, στο
γειτονικό της περιβάλλον, Τουρκία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Φύροµ κ.λπ., στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλετε, να αναζητήσει τους συµµάχους στο παγκόσµιο επίπεδο.
Είναι τραγικό -και τελειώνω µ’ αυτό- ότι στην κορύφωση της
τραγωδίας της Φουκουσίµα και των συνεπειών της, στις 25 Μαρτίου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχετική
αναφορά της σε µια παράγραφο για την πυρηνική ενέργεια και
για τις επιπτώσεις, τα διδάγµατα της Φουκουσίµα, µίλησε δειλάδειλά µόνο για την ανάγκη να βοηθήσουν τα κράτη-µέλη στη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάδειξης καλύτερων όρων κάποτε για
την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Αυτή ήταν η «τόλµη» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής!
Βέβαια, λίγο καιρό µετά, η Γερµανία άλλαξε ρότα, γιατί τίποτα
δεν είναι στατικό, όλα είναι δυναµικά. Δεν µπορούµε, λοιπόν,
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επειδή είµαστε µικρή χώρα, επειδή δεν είµαστε στην ηγεµονία
των ενεργειακών σχεδιασµών να απεκδυόµαστε της ευθύνης να
πάρουµε εµείς αυτές τις πρωτοβουλίες. Και µπορούµε και πρέπει, αλλά κυρίως είναι απόλυτη ανάγκη, για να διατηρηθεί η βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας και της προοπτικής της
ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δρίτσα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Μουλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είκοσι πέντε χρόνια µετά το
Τσέρνοµπιλ η κοινή γνώµη είχε εφησυχάσει. Το πυρηνικό λόµπι
µε επιµονή και υποµονή και µε πολλά χρήµατα προωθούσε την
πυρηνική επιλογή για την παραγωγή ενέργειας. Με µια ψευδοεπιστηµονική προπαγάνδα έπειθε σιγά-σιγά την κοινή γνώµη ότι
η προηγµένη τεχνολογικά κοινωνία µας, µπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικούς σταθµούς απόλυτα ασφαλείς και να παράγει
φθηνή και άφθονη ενέργεια. Αυτοί ήταν δυο µύθοι που γκρέµισε
ο σεισµός της Φουκοσίµα. Στην πιο ανεπτυγµένη χώρα τεχνολογικά και µε βαθιά γνώση των σεισµικών φαινοµένων, συνέβη αυτό
που το πυρηνικό λόµπι χαρακτήριζε ως αδύνατο. Ήταν βέβαια,
αδύνατο γι’ αυτό, αλλά όχι για τη φύση.
Όσον αφορά το φθηνό ρεύµα, πολλοί από τους προηγούµενους συναδέλφους στοιχειοθέτησαν την ανακρίβεια. Εγώ το
µόνο που θα ήθελα να πω σε όσους λένε ότι η παραγόµενη κιλοβατώρα από το άτοµο είναι φθηνότερη από εκείνη που παράγεται από άλλες πηγές, είναι ότι θα γνωρίσουµε το πόσο
πραγµατικά κοστίζει, όταν θα έχει καταστεί ανενεργό το πρώτο
κιλό των πυρηνικών αποβλήτων που παράγει ένας πυρηνικός
σταθµός, δηλαδή µετά από τριάντα χιλιάδες χρόνια. Διότι, βλέπετε, στα οικονοµικά µεγέθη και κόστη, που παρουσιάζουν τα
παπαγαλάκια της πυρηνικής επιλογής, δεν περιλαµβάνουν εκείνα
που αφορούν τα πυρηνικά απόβλητα –άλυτο µέχρι σήµερα πρόβληµα- και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη από ένα πυρηνικό ατύχηµα.
Υπάρχει, όµως, και µια άλλη διάσταση, που θα ήθελα να αναφέρω, αυτή της πυρηνικής επιλογής. Δεν συγκεντρώνει µόνο τις
ενεργειακές επενδύσεις κατευθύνοντας το δηµόσιο πλούτο προς
µια µόνο κατεύθυνση, αλλά απαιτεί και τη δηµιουργία ενός ισχυρού αστυνοµικού µηχανισµού, για να αποτρέψει να πέσει σε
λάθος χέρια το πυρηνικό υλικό. Βέβαια, είναι αναπόφευκτη, στο
όνοµα της ασφάλειας, η στρατιωτικοποίηση ευρύτερων περιοχών γύρω από τους πυρηνικούς σταθµούς.
Μια τέταρτη άλογη λογική υπέρ της πυρηνικής επιλογής είναι
ότι υπάρχουν γύρω µας πυρηνικοί σταθµοί και εποµένως ο κίνδυνος υπάρχει έτσι και αλλιώς, χωρίς να έχουµε τα οφέλη. Αυτή
είναι µια άποψη εγωιστική και κοντόφθαλµη. Είναι µια θέση που
αυξάνει τους πυρηνικούς σταθµούς, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο καταστροφής της γης.
Θα ήθελα, όµως, να αναφέρω ότι η τραγωδία της Φουκοσίµα
ανέδειξε και το θέµα χρήσης του δηµόσιου χώρου και των δηµόσιων αγαθών. Απέδειξε ότι οι αγώνες της Αριστεράς ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις τους δεν είναι µόνο κοινωνικά δίκαιοι, αλλά είναι
κυριολεκτικά µάχη επιβίωσης του πλανήτη και του ανθρώπου.
Οι σεισµοί στην Ιαπωνία µαζί µε τους πυρηνικούς σταθµούς
γκρέµισε και τις πλαστές βεβαιότητες, τις ουτοπίες της καπιταλιστικής προόδου. Έδειξαν ότι το δίκαιο και η πολιτική οφείλουν
να εγγυηθούν τα θεµελιώδη τουλάχιστον δηµόσια αγαθά, όπως
η ασφάλεια όλων απέναντι στις τυχοδιωκτικές και αυτοκτονικές
πολιτικές της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Εκτός από το χώρο, το έδαφος στο οποίο γεννιόµαστε, ζούµε
και παράγουµε, θεµελιώδη κοινωνικά αγαθά είναι τουλάχιστον
το νερό και η ενέργεια. Είναι θεµελιώδη και παγκόσµια. Ως τέτοια
η διακυβέρνησή τους πρέπει να στοχεύει στην αναπαραγωγή
τους και όχι στην παραγωγή τους. Για το λόγο αυτό, η διακυβέρνησή τους ανήκει στο δήµο, στην κοινωνία και όχι στον εκάστοτε
εργολάβο που κάνει µπίζνες µε την εκάστοτε κυβέρνηση.
Γι’ αυτό λέµε «όχι» στους πυρηνικούς σταθµούς, «όχι» στην
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ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, «όχι» στην ιδιωτικοποίηση των νερών.
Γι’ αυτό προτείνουµε όχι τη συγκέντρωση, αλλά την εξάπλωση,
την αποκέντρωση της ανανεώσιµης οικολογικής παραγωγής
ενέργειας, την εξάπλωση, τη διάχυση της εξουσίας, δηλαδή της
δηµοκρατίας, αλλά και την κοινωνικοποίηση όλων των δηµόσιων
αγαθών. Γι’ αυτό είµαστε κατά της εκποίησης των δηµοσίων
εκτάσεων, γιατί λέµε «όχι» στον καταστροφικό µονόδροµο των
οικονοµικών και παραγωγικών επιλογών του καπιταλισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει
να διαχειριστεί τα δηµόσια αγαθά προς όφελος όλων και όχι να
τα λεηλατήσει προς όφελος ιδιωτικών συµφερόντων και προς
ίδιον συµφέρον. Κάθε επιλογή πρέπει να αιτιολογείται µόνο προς
αυτή την κατεύθυνση. Μόνο τότε νοµιµοποιείται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ τον κ. Μουλόπουλο.
Πριν δώσω το λόγο στην τελευταία οµιλήτρια, θα ήθελα δι’ ολίγον να εισφέρω και εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση. Από έρευνα που έκανα, δεν είναι µόνο τα δυο ατυχήµατα
του Τσερνοµπίλ και της Φουκουσίµα, αλλά έχουµε –δεν ξέρω εάν
αναφέρθηκαν- ατυχήµατα και στη βαθµίδα 6 στο Κιστίµ της Ρωσίας το 1957 στο σταθµό επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων,
στη βαθµίδα 5 στο Windscale της Αγγλίας το 1957 που είχαµε
διαρροή ραδιενεργών υλικών, στο Three-Mile Island των ΗΠΑ το
1979 που είχαµε µερική τήξη του πυρήνα του αντιδραστήρα και
πάλι στο Windscale της Αγγλίας το 1973 που είχαµε διαρροή ραδιενεργών υλικών στη µονάδα επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων. Πιθανώς, υπάρχουν και άλλα που δείχνουν ότι ο κίνδυνος
είναι πολύ µεγάλος.
Παρακαλώ την τελευταία οµιλήτρια εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, την
κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίου, να πάρει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σηµαντική η επισήµανση που κάνατε, κύριε Πρόεδρε, για
τα ατυχήµατα, αλλά δεν είναι µόνο αυτά.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το σοβαρότατο θέµα της πυρηνικής ενέργειας, µια συζήτηση που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µε όλα αυτά που
συµβαίνουν.
Πριν από χρόνια, το Τσέρνοµπιλ αντιµετωπίστηκε µε µια ψυχροπολεµική υπεροψία και µε το βασικό επιχείρηµα ότι τέτοια
ατυχήµατα δεν µπορούν να συµβούν σε δυτικού τύπου ή σε εξελιγµένους αντιδραστήρες. Εν τω µεταξύ, κύριε Πρόεδρε, η
«GREENPEACE» κάνει λόγο για οκτακόσια περιστατικά διαρροής
ραδιενέργειας σε όλο τον κόσµο τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια.
Η καταστροφή στη Φουκουσίµα, σε µια χώρα µε αξιοζήλευτη
οργάνωση, όπως η Ιαπωνία, άρχισε ευτυχώς να επιφέρει ρήγµατα, εξαιτίας της καταστροφής που έγινε, στην απολυτότητα
του τρόπου σκέψης που αφορούσε τα πυρηνικά και να διαµορφώνει τάσεις αλλαγής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το λόµπι της
πυρηνικής ενέργειας δεν παραµένει ισχυρό. Φαίνεται, όµως, να
έγινε περισσότερο αποδεκτό πως δεν υπάρχει ασφαλής πυρηνική ενέργεια, πως όσο και αν εξελιχθεί η ανθρώπινη τεχνολογία,
η πιθανότητα ενός µεγάλου σεισµού, ιδιαίτερα σε χώρες σεισµογενείς σαν την Ιαπωνία ή και την πατρίδα µας, αφήνει πάντα ανοικτό το ενδεχόµενο ενός ολέθριου πυρηνικού ατυχήµατος.
Υπάρχει, όµως, µία ελπιδοφόρα µεταστροφή που εκδηλώθηκε
τους τελευταίους µήνες. Εν τάχει να πω ότι είναι το δηµοψήφισµα στην Ιταλία, η απόφαση της Γερµανίας να παύσει όλους, δηλαδή και τους δεκαεπτά πυρηνικούς αντιδραστήρες, που
λειτουργούν στο έδαφός της µέχρι το 2022, η απόφαση της Ελβετίας να µην προχωρήσει σε κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, καθώς και το αποτέλεσµα πρόσφατης
δηµοσκόπησης στη Γαλλία, όπου το 62% των πολιτών δηλώνουν
αντίθετοι στη λειτουργία πυρηνικών σταθµών.
Εάν τα παραπάνω είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις, υπάρχει
πάντα και η άλλη πλευρά. Εάν στις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου διαβλέπουµε µια τάση για αλλαγή προσανατολισµού αναφορικά µε τα πυρηνικά, οι χώρες της περιφέρειας,
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αναπτυσσόµενες και µε µεγάλες ενεργειακές ανάγκες, φαίνεται
να εντείνουν το ενδιαφέρον τους για τη χρήση της πυρηνικής
ενέργειας.
Η πλευρά αυτή αφορά την Ελλάδα, θέλοντας και µη, καθώς
το σύνολο των γειτονικών µας χωρών διαθέτουν πυρηνικούς
αντιδραστήρες ή έχουν δείξει διάθεση να αποκτήσουν δικά τους
πυρηνικά προγράµµατα.
Στις βαλκανικές χώρες ήδη υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες σε λειτουργία, όπως είναι η Βουλγαρία, Ρουµανία, Σλοβενία,
οι οποίες έχουν δείξει κατά καιρούς και ενδιαφέρον για επεκτάσεις. Επιπλέον, δηµιουργία αντιδραστήρων έχει σχεδιαστεί ή συζητηθεί από την Αλβανία, την Κροατία και τα Σκόπια.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα της πυρηνικής προοπτικής της Τουρκίας, η οποία σχεδιάζει δύο ή τρεις
σταθµούς, στη Σινώπη, το Ακούγιου και ενδεχοµένως το Κιρκλαρελί. Παρόµοιο ενδιαφέρον άλλωστε, έχει δείξει και η Αίγυπτος
στα νότια της χώρας µας.
Φέρνοντας τον πυρηνικό χάρτη της περιοχής στο νου, είναι
σαφές ότι η χώρα µας βρίσκεται περικυκλωµένη από τις πυρηνικές προοπτικές των γειτόνων της, σε µια περιοχή µάλιστα εξαιρετικά σεισµογενή. Προκύπτει συνεπώς εκ των πραγµάτων η
αναγκαιότητα λήψης µέτρων, ακόµα και αν η ίδια χώρα δεν έχει
επιλέξει τη συγκεκριµένη µορφή ενέργειας.
Τι, όµως, επιβεβαίωσε η περίπτωση της Ιαπωνίας; Ότι είναι
µύθος η ασφαλής λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Ότι
η εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας δεν µπορεί να αποκλείσει
κανένα πυρηνικό ατύχηµα. Ότι ένα πυρηνικό εργοστάσιο συνιστά
µια απειλή, χωρίς σύνορα.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που ανακύπτει, είναι κατά πόσο η απόφαση εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων συνιστά αποκλειστικά εσωτερικό ζήτηµα µιας χώρας, όταν οι επιπτώσεις από
µια διαρροή ή ένα ατύχηµα θα αφορούν µια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Προφανώς στην κοινωνία της διακινδύνευσης µια ενεργειακή
επιλογή που θέτει σε πιθανό κίνδυνο την ασφάλεια των γειτόνων,
δεν είναι µια ακόµα ελεύθερη επιλογή που κατοχυρώνεται από
την κρατική κυριαρχία, αφού πρέπει να διασφαλίζεται και το δικαίωµα των γειτόνων στην ασφάλεια.
Σε πρόσφατη σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Νίκου του Χουντή, η απάντηση της Κοµισιόν για τους
δυνητικούς κινδύνους από ένα ατύχηµα στον πυρηνικό σταθµό
Τσερναβόντα ήταν, ότι η κύρια ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια ανήκει στον φορέα εκµετάλλευσης του πυρηνικού σταθµού,
ενώ ο εθνικός φορέας ρύθµισης της ασφάλειας είναι αρµόδιος
για τη διασφάλιση της θέσπισης των απαραίτητων προδιαγραφών και απαιτήσεων και για τον έλεγχο της εφαρµογής τους. Δηλαδή η Κοµισιόν ουσιαστικά µας δηλώνει ότι είναι αναρµόδια.
Τελικά για τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών είναι δυνατόν να
είναι αρµόδια εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µόνον η Κυβέρνηση της Ρουµανίας;
Η Ελλάδα ως χώρα που έχει προ πολλού απορρίψει το ενδεχόµενο εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων στο έδαφός
της, µπορεί και πρέπει να τεθεί επικεφαλής διεθνούς εκστρατείας, τόσο για την αποτροπή κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, όσο και για την κατάργηση των υφιστάµενων. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν µπορεί να περιορίζεται στην απλή έκφραση του
προβληµατισµού και της ανησυχίας, ούτε να επαφίεται στην τήρηση των ήδη υπογεγραµµένων συµφωνιών.Η πρωτοβουλία θα
πρέπει να δηµιουργεί ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους στόχους για
τη σταδιακή µείωση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και να διαµορφώσει ένα ηγεµονικό πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να µπορέσουν αυτοί να γίνουν αποδεκτοί.
Φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, όλα
αυτά επαφίενται στην πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και
πρέπει να µας απαντήσετε, αν είναι στις δικές σας προθέσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο σηµείο αυτό το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γεώργιος Παπακωνσταντί-
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νου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντί για εισαγωγή, θα σας διαβάσω µερικές φράσεις από µια πρόσφατη οµιλία.
«Όταν έγινε ο σεισµός, η εγκατάσταση στη Φουκουσίµα και
οι αντιδραστήρες που λειτουργούσαν έσβησαν αυτόµατα,
αλλά δυστυχώς δεν είχαµε καθόλου ηλεκτρικό, µε αποτέλεσµα
να µην µπορούµε να ψύξουµε τους αντιδραστήρες. Είµαστε
στο ίδιο επίπεδο ατυχήµατος που έχουµε στον αντιδραστήρα
2 µε τις επιπτώσεις που είχε το Τσέρνοµπιλ. Στους αντιδραστήρες 1 και 3 έχουµε φτάσει σε επίπεδο ολοκαυτώµατος, µε αποτέλεσµα να φοβόµαστε ότι έχουµε ρυπάνει ολόκληρη την
περιοχή. Έχουµε αποµακρύνει τους κατοίκους σε µια ζώνη
τριάντα χιλιοµέτρων από την εγκατάσταση, τα χωριά µέχρι πενήντα χιλιόµετρα έχουν ερηµωθεί, έχουµε ραδιενεργά ύδατα
τα οποία έχουν πλέον αδειάσει στον ωκεανό. Η κρίση αυτή έχει
αποδείξει πως όχι µόνο µπορεί να γίνει πυρηνικό ατύχηµα,
αλλά πως όταν συµβεί, δεν µπορεί να ελέγξει την τύχη του ο
άνθρωπος και µάλιστα µετά από ένα σεισµό µπορεί οποιοδήποτε ατύχηµα σε πυρηνική εγκατάσταση να φέρει απίστευτες
συνέπειες.
Η κρίση της Φουκουσίµα δεν αποτελεί µόνο ιαπωνικό ζήτηµα.
Είναι πρόβληµα για ολόκληρη τη Διεθνή Κοινότητα. Η τεχνολογία
στην Ιαπωνία είναι πολύ µπροστά. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε
να αποτρέψει αυτό το πυρηνικό ατύχηµα και όλα τα κράτη του
κόσµου θα πρέπει να ξεκινήσουν να εγκαταλείπουν την πυρηνική
ενέργεια. Γιατί όταν συµβαίνει πυρηνικό ατύχηµα, το εύρος της
βλάβης είναι ασύγκριτο». Αυτή ήταν µία οµιλία της κ. Μίκα Φουκουσίµα -ειρωνεία της τύχης: έχει το ίδιο όνοµα ακριβώς µε την
πόλη- που έκανε στις 2 Ιουλίου στις εργασίες του Συµβουλίου
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Είναι η Πρόεδρος του Σοσιαλιστικού
Κόµµατος στην Ιαπωνία.
Λέω πράγµατα που τα ξέρουµε όλοι µας, που απλώς πολλές
φορές τα ξεχνάµε, που τείνουν να έχουν και µία κυκλικότητα.
Μετά το Τhree Mile Island υπήρξε µία πολύ µεγάλη συζήτηση για
το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας, µετά το Τσερνόµπιλ και µετά
η συζήτηση αυτή αποκοιµιέται. Οι φωνές που αρχίζουν να µιλούν
για τις ευκαιρίες που ανοίγει η πυρηνική ενέργεια γίνονται πιο
δυνατές. Και χρειάζεται ένα νέο ατύχηµα για να µας υπενθυµίσει
αυτά τα οποία έπρεπε να µας πει η κοινή λογική, που είναι ότι
είναι µία εξαιρετικά επικίνδυνη τεχνολογία για µία σειρά από λόγους που γνωρίζουµε, µία τεχνολογία που χώρες µε σεισµογενείς περιοχές όπως είναι η Ελλάδα δεν πρέπει καν να τη
σκέφτονται.
Είναι µία εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση αυτή που έχει προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο γιατί είναι είκοσι πέντε χρόνια από το
Τσέρνοµπιλ αλλά και γιατί αυτή η συζήτηση συνδέεται και µε το
ενεργειακό µήνυµα της χώρας και τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη στρατηγική µας.
Κατ’ αρχάς, είναι επίκαιρη συζήτηση γιατί µας υπενθυµίζει ότι
πρέπει να παραµείνουµε ενεργοί στην προσπάθεια διεθνώς για
τη µείωση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση της
πυρηνικής ασφάλειας.
Είναι, επίσης, επίκαιρη γιατί µας δίνει τη δυνατότητα γι’ άλλη
µία φορά να αναφερθούµε στο ρόλο της Ελλάδας και τις αποφάσεις που έχουµε πάρει. Άκουσα τον πρώτο οµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά από την Κυβέρνηση να δηλώσει επισήµως, σαφώς
και κατηγορηµατικά, ότι τίθεται κατά της πυρηνικής ενέργειας.
Να το κάνουµε για πολλοστή φορά, επισήµως, σαφώς και κατηγορηµατικά. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα για τη χώρα. Και είναι, νοµίζω, χρήσιµο ότι το µήνυµα αυτό βγαίνει και από όλες τις
πολιτικές δυνάµεις που είναι σε αυτήν την Αίθουσα. Είναι µία από
τις σπάνιες στιγµές όπου υπάρχει συναίνεση για ένα κρίσιµο ζήτηµα που αφορά τη χώρα και τις µελλοντικές γενιές και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το χαιρετίσουµε όλοι µας.
Είναι, επίσης, σηµαντική η συζήτηση για το λόγο που είπα και
πριν, δηλαδή γιατί µας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουµε και
να κάνουµε –και η Κυβέρνηση θα κάνει µία τέτοια συζήτηση στο
Κοινοβούλιο- µια ευρύτερη κουβέντα για την ενεργειακή ασφά-
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λεια της χώρας και την ενεργειακή στρατηγική. Θα έχουµε τη δυνατότητα στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και το
οποίο θα αρχίσει να συζητείται την άλλη εβδοµάδα στην επιτροπή, να κάνουµε συζήτηση για τα θέµατα της ενέργειας σε συνάρτηση µε την εναρµόνιση µε το Γ’ ενεργειακό πακέτο, αλλά και
µε τη θεσµοθέτηση του φορέα για τους υδρογονάνθρακες.
Όµως, αυτή είναι µία συζήτηση που πάει και πέρα από το νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στη συζήτηση για το πού πάει ενεργειακά η
χώρα και πώς διασυνδέεται µε τις υπόλοιπες χώρες και τι επιλογές κάνει, γιατί οι επιλογές αυτές είναι επιλογές που µπορεί να
σηµαδέψουν ολόκληρες γενιές.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα πυρηνικά δεν είναι ασφαλής επιλογή. Είναι µία θέση που έχουµε διαχρονικά, στην οποία
προφανώς παραµένουµε. Πολλοί οµιλητές τόνισαν και το διασυνοριακό χαρακτήρα της συγκεκριµένης τεχνολογίας, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη και αυτό κάνει τη συζήτηση
και την εµπλοκή της συζήτησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ακόµη πιο σηµαντική.
Να θυµόµαστε, βέβαια, ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί
εθνική πολιτική. Δεν ασκείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ασκείται σε επίπεδο χωρών και είναι εθνική υπόθεση. Και εδώ
υπάρχει µία αντίφαση και ένα πρόβληµα, που είναι ότι όσο τα
προβλήµατα που αφορούν την πυρηνική ενέργεια είναι διασυνοριακά, αλλά οι πολιτικές είναι εθνικές, πρέπει να βρούµε κατάλληλους µηχανισµούς ακριβώς ώστε σε διεθνές επίπεδο να
υπάρχουν οι οριζόντιοι περιοριστικοί κανόνες όπου χρειάζεται,
ή αυστηροί κανόνες ασφαλείας και θα αναφερθώ λίγο σε αυτό.
Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτήν τη στιγµή δυστυχώς δεν υπάρχει άµεση δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ή πρόληψης σε όλες τις περιπτώσεις. Γι’ αυτό λοιπόν και αυτό που
εµείς έχουµε επιχειρήσει να κάνουµε είναι να συµµετέχουµε
ενεργά σε όλες τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις
που γίνονται ενάντια στη χρήση πυρηνικής ενέργειας. Να θυµίσω
ότι η προκάτοχός µου στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η κ. Μπιρµπίλη, είχε πρωτοστατήσει στη διαµόρφωση ενός πιο αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Να θυµίσω ότι υπήρξε µία επίσηµη ευρωπαϊκή θέση, που υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς κρατών στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Κορυφής στις 25 Μαρτίου και, παρά το γεγονός ότι άκουσα από
κάποιους οµιλητές µία προσπάθεια απαξίωσης αυτών των συµπερασµάτων, είναι χρήσιµο να θυµηθούµε σε τι αναφέρονται.
Κατ’ αρχάς, υιοθετεί τις απόψεις που έχουµε διατυπώσει, πρώτον, για την επέκταση των δοκιµών αντοχής, τα περίφηµα stress
tests, σε διεθνές επίπεδο, ώστε να περιλάβουν υφιστάµενες,
αλλά και σχεδιαζόµενες πυρηνικές εγκαταστάσεις σε γειτονικές
χώρες.
Δεύτερον, η αποτίµηση των αποτελεσµάτων αυτών των δοκιµών αντοχής θα πραγµατοποιηθεί τόσο από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές όσο και µε την ενεργή συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από
άλλα κράτη, ώστε να ενισχυθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η
ανεξαρτησία και η αµεροληψία στην αξιολόγηση.
Τρίτον, υιοθετείται πλήρως η αρχή της διαφάνειας τόσο στα
αποτελέσµατα των δοκιµών όσο και σε µέτρα που θα απαιτηθεί
να παρθούν.
Τέταρτον, έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, σύµφωνα µε το οποίο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα προβεί στην τελική αποτίµηση των συµπερασµάτων στο τέλος αυτής της
χρονιάς, άρα όχι σε κάποιο µέλλοντα χρόνο, αλλά πολύ κοντά.
Πέµπτον, η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί
πλέον αναπόσπαστη πτυχή της εξωτερικής διάστασης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί
δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να
προωθεί τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.
Έκτον, µέσα σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος µαζί µε την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας
συνεργάζονται στενά για την ανάδειξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όλων αυτών των ζητηµάτων εθνικού ενδιαφέροντος στα υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκά κριτήρια.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µία ευρωπαϊκή συζήτηση. Είναι κρίµα που
αµφισβητήθηκε αυτή και η συµµετοχή µας σε αυτή από ορισµένους οµιλητές. Μάλιστα, όλη η ελληνική θέση πέρασε σε µισή
φράση. Αντιθέτως, αναδείχθηκε το γεγονός ότι άλλα Κοινοβούλια, όπως το γερµανικό, πήραν πρόσφατα µία πολύ σηµαντική
απόφαση. Υπήρξε το δηµοψήφισµα στην Ιταλία, που ήταν εξαιρετικά σηµαντικό και η απόφαση της Ελβετίας. Όµως, και εµείς
εδώ έχουµε συµµετάσχει σε αυτήν τη συζήτηση πολύ ενεργά.
Τολµώ να πω ότι είµαστε από τους πρώτους που θέσαµε αυτά
τα ζητήµατα και το πιο σηµαντικό είναι ότι θέσαµε και τα ζητήµατα που αφορούν τη γύρω µας περιοχή.
Αναφέρθηκαν αρκετοί οµιλητές και σε αυτό το ζήτηµα, στους
κινδύνους που ενέχει για τη χώρα µας η κατασκευή, η συνεχιζόµενη εκµετάλλευση ή η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων. Αναφέρθηκαν πολλοί στην Τουρκία, που ξέρουµε ότι έχει υπογράψει
συµφωνία µε τη Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικού σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακούγιου. Είναι ένας
σταθµός που θα ανήκει στη ρωσική εταιρεία που θα τον κατασκευάσει και αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του σταθµού. Ξέρουµε ότι στη Ρουµανία στον πυρηνικό σταθµό
Τσερναβόντα υπάρχουν δύο µονάδες µε αντιδραστήρες που
έχουν σχεδιαστεί από εταιρεία του Καναδά. Σε άλλες χώρες
υπάρχουν παρόµοιες σκέψεις.
Εδώ δύο πράγµατα είναι σηµαντικά να κρατήσουµε. Το πρώτο
είναι ότι η Ελλάδα και οι χώρες της περιοχής είναι µέλη του Διεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας, δεσµεύονται από κοινές
αποφάσεις, για παράδειγµα από τη Σύµβαση για την Πυρηνική
Ασφάλεια, άρα έχουµε τη δυνατότητα παρέµβασης σε περίπτωση µη τήρησης των διεθνών συµβάσεων από χώρες οι οποίες
λειτουργούν πυρηνικά εργοστάσια.
Δεύτερον και εξίσου σηµαντικό, στις συζητήσεις στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα µας έθεσε το ζήτηµα ελέγχου
των επιπέδων ασφάλειας των σχεδιαζόµενων εγκαταστάσεων
της Τουρκίας λόγω σεισµικότητας της περιοχής και ζήτησε, πέρα
από τις κανονικές διαδικασίες, την εφαρµογή ανάλογων κριτηρίων και προϋποθέσεων ασφάλειας µε αυτές που θέτει η
EURATOM και την εκ νέου διεξαγωγή ελέγχων στα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών–µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Οµάδα Ρυθµιστών
Πυρηνικής Ασφάλειας σε συνεργασία µε το Διεθνή Οργανισµό
Πυρηνικής Ενέργειας.
Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα από κάθε άλλο και σε αντίθεση µε τις
αιτιάσεις που ακούστηκαν, η χώρα µας -παρά το γεγονός ότι η
ίδια έχει αποφασίσει να µην έχει πυρηνική ενέργεια στην επικράτεια- δεν αγνοεί καθόλου ότι υπάρχουν κίνδυνοι από τη λειτουργία σταθµών σε γειτονικές χώρες και έχει προβεί σ’ όλες τις
ενέργειες που µπορεί -µέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου
των Οργανισµών στους οποίους συµµετέχουµε- ακριβώς για να
έχουµε το µικρότερο δυνατό κίνδυνο από παρόµοιες καταστάσεις.
Θα ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο της παρέµβασής µου θυµίζοντας ορισµένες ενέργειες στις οποίες σκοπεύουµε να προβούµε αναφορικά µε αυτά τα ζητήµατα. Η πρώτη είναι η έγκαιρη
ενσωµάτωση της οδηγίας για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η µεταφορά αυτής της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο
είναι έτοιµη προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης σε σχέση
µε τη συµβατική µας υποχρέωση.
Στην οδηγία αυτή θα συµπεριλάβουµε και ειδική διάταξη µε
την οποία η χορήγηση άδειας λειτουργίας πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα θα απαγορεύεται. Έως το τέλος του έτους θα υιοθετηθεί µία οδηγία στο Συµβούλιο που θεσπίζει πρότυπα
ασφάλειας για τη διάθεση αναλωµένων πυρηνικών καυσίµων και
ραδιενεργών αποβλήτων. Και αυτό είναι επίσης πολύ σηµαντικό.
Θα ήθελα να χρησιµοποιήσω αυτή την εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση για να γεφυρώσω το θέµα της πυρηνικής ενέργειας µε
το ευρύτερο ζήτηµα του ενεργειακού µείγµατος, γιατί εν τέλει η
συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια έχει βεβαίως να κάνει µε τις
γενικότερες επιλογές µιας χώρας, τις γενικότερες επιλογές που
θέλουµε να έχουµε στην Ελλάδα.
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Είναι σαφές ότι είµαστε απέναντι σ’ όλους όσους θεωρούν και
προβάλλουν τα πυρηνικά ως εναλλακτική τεχνολογία χαµηλών
εκποµπών άνθρακα. Θεωρούµε ότι δεν είναι συµβατή µε τη βιώσιµη και πράσινη ανάπτυξη που έχουµε θέσει ως στόχο και βεβαίως πολύ περισσότερο για περιοχές που είναι σεισµογενείς,
όπως η δική µας χώρα.
Εδώ, λοιπόν, θα µιλήσουµε για τις δικές µας επιλογές απέναντι
στη συνέχιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα -αναγνωρίζω βεβαίως το γεγονός ότι η χώρα µας έχει µία ιδιαιτερότητα
και έναν εθνικό ενεργειακό πόρο- απέναντι σε ρυπογόνες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και στην κλιµατική αλλαγή. Άρα θα
µιλήσουµε και για την προσπάθεια µείωσης των εκποµπών αερίων και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα.
Πώς µπορεί κανείς να πετύχει αυτή την ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα; Προφανώς µε τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές, όπως είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια,
προφανώς µε την υιοθέτηση µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανάπτυξη φιλικών στο περιβάλλον νέων τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών άνθρακα. Δηλαδή θα
το πετύχουµε κινούµενοι ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις, στην
αλλαγή του µείγµατος, αλλά και -µέσα στο υπάρχον µείγµα- στην
προσπάθεια εναλλαγής τεχνολογιών ώστε να µπορέσουµε να
µειώσουµε τους επιβλαβείς για το περιβάλλον ρύπους.
Εδώ, λοιπόν, η συζήτηση και η στρατηγική µας δοµείται γύρω
από συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους. Έχουµε το περίφηµο 20-20-20, δηλαδή 20% στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, 20% διείσδυση, το να πέσει δηλαδή η τελική κατανάλωση
ενέργειας –και θυµίζω ότι αυτό εξειδικεύεται 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρµανσης-ψύξης και 10% στις µεταφορές- και 20% εξοικονόµηση. Αυτή η στρατηγική
ενσωµατώνεται σ’ ένα εθνικό σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε το
2010.
Αυτό το σχέδιο δράσης µεταφράζεται σε πολύ συγκεκριµένες
πολιτικές για την επέκταση της υποδοµής και της δυναµικότητας
της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, την εφαρµογή πράσινων τεχνολογιών που ελαχιστοποιούν την εκποµπή ρύπων σε υφιστάµενες κλασικές τεχνολογίες, για παράδειγµα καύσεις λιγνίτη,
πετρελαίου, φυσικού αερίου και την επένδυση για επέκταση τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας µε έµφαση στην ενεργειακή
θωράκιση κτηρίων, παραγωγικών υποδοµών και βιοκλιµατικών
κατασκευών.
Μ’ αυτήν την έννοια οµολογώ πώς δεν µπορώ να καταλάβω τις
αιτιάσεις που άκουσα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση περί παλινωδίας στις πολιτικές της Κυβέρνησης και στην απελευθέρωση
της αγοράς. Έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο πολύ συγκεκριµένο, το οποίο θα αναδείξει το πώς βλέπουµε το µέλλον στην
αγορά ηλεκτρισµού και την αγορά φυσικού αερίου, που είναι ένα
κοµµάτι βεβαίως των συνολικών επιλογών που κάνουµε για τα
επόµενα χρόνια.
Και να χρησιµοποιήσω και την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι δεν
υπάρχει καµµία απολύτως οµιχλώδης διατύπωση στο µεσοπρόθεσµο, όσον αφορά, την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Καβάλα. Δεν µιλάµε για πώληση εµπράγµατου δικαιώµατος,
προφανώς. Και αυτό είναι σηµαντικό να ειπωθεί.
Άρα, λοιπόν, εδώ να θυµίσουµε µια σειρά από πράγµατα που
έχουν να κάνουν µε τη στρατηγική.
Κατ’ αρχάς τι σηµαίνει ενίσχυση της βιωσιµότητας στην παραγωγή ενέργειας; Σηµαίνει πολύ απλά ότι εµείς µε κάθε τρόπο θα
ενισχύουµε την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, από αιολικά πάρκα, από βιοκαύσιµα, θα διερευνούµε νέες τεχνολογίες.
Έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε, µια πολύ σηµαντική δουλειά, για τη
χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Επιχειρούµε να ξεκινήσουµε αυτή τη διαδικασία και να επιταχύνουµε σηµαντικές
επενδύσεις στο χώρο αυτό, οι οποίες θα µπορέσουν να βοηθήσουν στο να αυξηθεί το ενεργειακό δυναµικό της χώρας από
ανανεώσιµες πηγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ανοίγουµε την αγορά ενέργειας στον ανταγωνισµό. Επεκτείνουµε τα δίκτυα φυσικού αερίου. Προωθούµε επενδύσεις που
επιβαρύνουν στο ελάχιστο δυνατόν το περιβάλλον. Ελαχιστοποι-
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ούµε τη διεθνή εξάρτηση στην ενέργεια µε διαφοροποίηση
πηγών. Γι’ αυτό και επιταχύνουµε την αδειοδότηση για επενδύσεις. Γι’ αυτό ανοίγουµε το δρόµο, για αξιοποίηση εγχώριων
πόρων, που είναι το δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου, που θα
έρθει τις επόµενες εβδοµάδες για το φορέα υδρογονανθράκων,
αλλά και για τη γεωθερµία, που είναι πολύ σηµαντικά και τα δύο.
Και βέβαια, υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα των διεθνών συνεργασιών, τα έργα µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά
και η ενεργός συµµετοχή µας στη συζήτηση για µεγάλα σχέδια
επενδυτικά που γίνονται σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής, που έχουν να κάνουν µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, στα οποία η Ελλάδα, έχοντας βεβαίως τον ήλιο
αλλά και τον αέρα, µπορεί να συµµετάσχει απολύτως ισότιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρέπει από αυτή τη συζήτηση να ξεχνάµε το θέµα της
εξοικονόµησης ενέργειας µε έργα για άµεσες παρεµβάσεις
όπως είναι αυτές που κάνουµε για κατοικίες, δηµόσια κτήρια,
ΟΤΑ, γειτονιές, τα πράσινα νησιά, τα πράσινα χωριά, σηµαντικά
έργα µε χρηµατοδότηση, τα οποία προχωρούν, αλλά και τις καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας, όπως είναι οι εταιρείες
ενεργειακών υπηρεσιών που θα βοηθήσουν στην εξοικονόµηση
ενέργειας στα δηµόσια κτήρια.
Όλο αυτό είναι:
Πρώτον, βοήθεια στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
Δεύτερον, καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη.
Τρίτον, µεγάλες επενδύσεις για τη χώρα σε µια στιγµή που
χρειάζεται αυτές τις νέες υποδοµές. Οι επενδύσεις αυτές, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, αγγίζουν σε συνολικό ύψος για τη
δεκαετία 2010-2020 τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ σε έργα ΑΠΕ
και άλλα 4 µε 5 δισεκατοµµύρια για το «Πρόγραµµα Ενίσχυσης
των Ηλεκτρονικών Δικτύων και Διασυνδέσεων» που χρειάζεται
για να συνδεθεί το ηπειρωτικό σύστηµα µε τα νησιά του Αιγαίου.
Μιλάµε δηλαδή για συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20
δισεκατοµµύρια ευρώ, που όλοι µας αντιλαµβανόµαστε τι σηµαίνει αυτό για την ανάπτυξη της χώρας, ειδικά στην περίοδο που
είµαστε.
Να θυµίσουµε ότι µόνο το 2010 ήταν η χρονιά –και αυτό είναι
και σε απάντηση στην τοποθέτηση ενός οµιλητή από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο οποίος µας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα
για τις ΑΠΕ τώρα, ενώ όλα είχαν γίνει πριν- µε τη µεγαλύτερη
αύξηση ποτέ της ισχύος από σταθµούς ΑΠΕ κατά 290MW, αθροίζοντας συνολικά εγκατεστηµένη ισχύ 1736MW, έναντι 1446MW
στο τέλος του 2009. Και το 2011 εκτιµούµε ότι θα προστεθούν
άλλα 700MW στις ανανεώσιµες πηγές, 400MW από φωτοβολταϊκά και 300MW από αιολικά, µια πάρα πολύ σηµαντική αύξηση
και διαφοροποίηση του ενεργειακού µας ισοζυγίου.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω συνοψίζοντας και υπενθυµίζοντας
πρώτον τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για το µείζον ζήτηµα
της πυρηνικής ενέργειας:
Πρώτον, είµαστε απέναντι. Είµαστε αντίθετοι. Κατανοούµε
απολύτως τους κινδύνους, όχι µόνο γενικώς και αορίστως, αλλά
ιδιαίτερα σε µια χώρα µε τη δική µας µορφολογία και τη σεισµογένεια.
Δεύτερον, συµµετέχουµε ενεργά σε όλες τις διεθνείς συζητήσεις, για το πώς ελέγχει κανένας, περιορίζει, βάζει κανόνες, ειδικά όσον αφορά τις γειτονικές µας χώρες και τις εγκαταστάσεις
που υπάρχουν εκεί.
Τρίτον, είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για να διευρύνουµε τη συζήτηση στο µείζον ζήτηµα των αποφάσεων -που είναι πολιτικές
αποφάσεις, είναι αποφάσεις µιας κοινωνίας- για το πώς θα πάµε
στο ενεργειακό µας µείγµα τα επόµενα χρόνια.
Η βούληση και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει µε απόλυτο ρεαλισµό, αλλά και µε ιδιαίτερη ενάργεια, στην
αλλαγή του µείγµατος ενέργειας στη χώρα µας µε πολύ µεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιµων πηγών, όπως και κάνουµε µε τις
µεγάλες επενδύσεις έχουν που έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
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τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
κ. Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης για δέκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά χρήσιµη και
πολύ θετική η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουµε το ζήτηµα της πυρηνικής ενέργειας.
Ασφαλώς δεν µπορώ, παρά να ξεκινήσω επαναλαµβάνοντας
την πάγια θέση όχι µόνο της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και νοµίζω- όλης της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν υπάρχει περιθώριο
στη χώρα µας για πυρηνικούς πειραµατισµούς.
Παρακολουθούµε από πολύ κοντά το θέµα, αλλά σε κάθε περίπτωση η σχέση κόστους-οφέλους είναι διπλά αρνητική για την
πυρηνική ενέργεια.
Αυτό το συµπέρασµα δεν είναι ιδεολογικό αξίωµα. Είναι µία
απόλυτα πραγµατιστική προσέγγιση του ζητήµατος, η οποία δικαιώθηκε, δυστυχώς, πρόσφατα και στην περίπτωση της Φουκουσίµα.
Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγµή η ελληνική Κυβέρνηση και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας τέθηκαν
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ώστε να παρακολουθήσουµε
στενά την εξέλιξη των γεγονότων, να εξασφαλίσουµε την έγκυρη
και νηφάλια ενηµέρωση της πολιτείας και της κοινής γνώµης και
ασφαλώς να λάβουµε και να υποστηρίξουµε τα όποια προληπτικά µέτρα πιθανά θα ήταν απαραίτητα.
Η κρίση αυτή επέτρεψε να εφαρµόσουµε στην πράξη κάποιες
πολύ σηµαντικές πτυχές του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης
από ραδιολογικό κίνδυνο. Δεν υπήρξε, βέβαια, πραγµατικός κίνδυνος λόγω της πολύ µακρινής απόστασης, ωστόσο ήταν µία πολύτιµη άσκηση ετοιµότητας σε πραγµατικές συνθήκες, που ο
κρατικός µηχανισµός πέρασε µε απόλυτη επιτυχία.
Με αφορµή, όµως, το θέµα της Φουκουσίµα κερδίζει έδαφος
η άποψη ότι το ζήτηµα της πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να αποκτήσει οικουµενική διάσταση. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών,
µάλιστα, προτείνει την ιδέα η πυρηνική ασφάλεια να θεωρηθεί
παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό.
Ο Αµερικανός Υπουργός στην τελευταία συνδιάσκεψη για τη
πυρηνική ασφάλεια στη Βιέννη το συνόψισε κοµψά – θα µεταφράσω από τα Αγγλικά- µε την εξής φράση: «Ένα πυρηνικό ατύχηµα κάπου, είναι ένα πυρηνικό ατύχηµα οπουδήποτε».
Δυστυχώς, όµως, η διεθνής ρύθµιση της πυρηνικής ασφάλειας
έχει να διανύσει πολύ δρόµο ακόµα µέχρι να γίνει ένας εφικτός
στόχος. Ωστόσο ως ελληνική Κυβέρνηση νοµίζουµε ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια και θα δουλέψουµε προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Η Ιαπωνία ασφαλώς κέρδισε την παγκόσµια συµπάθεια και το
θαυµασµό για την καρτερικότητα και την οργανωµένη αντίδρασή
της σε συνθήκες απίστευτης, πρωτοφανούς καταστροφής.
Ωστόσο, πίσω από την προσεκτικά διατυπωµένη και σε αυστηρά τεχνική γλώσσα έκθεση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης φάνηκε ότι υπήρχαν σοβαρότατα κενά και παραλείψεις σε όλο το
πλέγµα της πυρηνικής ασφάλειας.
Οι αµφιβολίες πλέον είναι µεγάλες. Αποδεικνύεται ότι τα µεγάλα πυρηνικά ατυχήµατα δεν είναι παρελθόν, αλλά ούτε και
τόσο σπάνια όσο η τεχνολογική ορθοδοξία πίστευε ή ήθελε να
µας πείσει ότι ισχύει.
Στο ζήτηµα, όµως, αυτό είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστια και εθνικά αλλά και ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα.
Έχουµε, λοιπόν, πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε –και το
παλεύουµε ως Κυβέρνηση- να µειώνεται η συµµετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι βέβαιο ότι µεγάλο ρόλο µπορούν να παίξουν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θέλω, όµως, κύριοι συνάδελφοι, επειδή λέµε πολλά για τις
ανανεώσιµες πηγές και δεν λέµε τα ίδια για την εξοικονόµηση
ενέργειας, να επαναλάβω και από αυτό το Βήµα µία παραδοξότητα της ακολουθούµενης ευρωπαϊκής πολιτικής: Στο περίφηµο
20-20-20, το 20% της εξοικονόµησης ενέργειας δεν είναι υποχρεωτικό, ενώ αντίθετα είναι υποχρεωτικό το 20% της διείσδυ-
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σης των ανανεώσιµων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Αυτό είναι προφανές γιατί έχει συµβεί. Διότι τα µεγάλα λόµπι
που υπάρχουν και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, επέβαλαν την υποχρεωτικότητα της συγκεκριµένης δέσµευσης.
Αντίθετα, η εξοικονόµηση ενέργειας, επειδή έχει την ατυχία να
συνιστά µια επενδυτική δράση, η οποία κυρίως είναι αποκεντρωµένη και γίνεται εν τοις πράγµασι πια από αποκεντρωµένες οικονοµίες, δίνει θέσεις δουλειάς στις αποκεντρωµένες κοινωνίες και
τα υλικά που χρησιµοποιεί µπορούν να παράγονται από όλες
σχεδόν τις χώρες, δυστυχώς, δεν είναι υποχρεωτική.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει αρχίσει µια προσπάθεια το 20% εξοικονόµησης ενέργειας να αποτελέσει υποχρεωτικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πυρηνική ενέργεια έχει και ένα άλλο, δυστυχώς, εξαιρετικά
αρνητικό χαρακτηριστικό. Αποδείχθηκε ότι είναι ένα µαύρο κουτί.
Είναι η µοναδική µορφή ενέργειας στην οποία η τεχνογνωσία, η
εµπειρία, οι διαδικασίες ελέγχου, οι διαδικασίες ασφαλείας, η
διαχείριση κινδύνων είναι σε γνώση ενός πολύ στενού κύκλου ανθρώπων, κρατών και ιδιωτικών εταιρειών.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µε το συνάδελφο κ. Παπαδηµούλη
από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ναι µεν σε πρώτο επίπεδο µοιάζει η πυρηνική ενέργεια να είναι πιο φτηνή, εάν όµως συνυπολογίσουµε το κόστος διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και
το κόστος της υποχρεωτικής αποξήλωσης ενός πυρηνικού σταθµού, όταν θα τελειώσει ο κύκλος ζωής του -και εγώ θέλω να προσθέσω και την τεράστια τεχνολογική εξάρτηση που θα υπάρξει
σε οποιαδήποτε χώρα, όπως η Ελλάδα, αλλά και σε γειτονικές
χώρες, από την εγκατάσταση ενός πυρηνικού σταθµού- τότε η
πυρηνική ενέργεια είναι πανάκριβη.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι σε παγκόσµιο επίπεδο στις συζητήσεις που έγιναν εκφράστηκε ένας πάρα πολύ έντονος, µεγάλος, βαθύτατος και σοβαρός προβληµατισµός για το κατά
πόσο η Διεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας κάνει καλά τη δουλειά της, κατά πόσο, δηλαδή, εφαρµόζει µε αυστηρότητα τις
προδιαγραφές για τις οποίες έχει θεσµοθετηθεί να είναι ο φύλακας-άγγελος. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πάντως, η «EURATOM»
µπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο.
Παράλληλα, έχει πολύ ενδιαφέρον να θυµίσουµε ότι το ζήτηµα
της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και το ζήτηµα της ακολουθούµενης κάθε φορά ενεργειακής πολιτικής σε κάθε χώρα, είναι ένα
ζήτηµα απόλυτης, µοναδικής, εθνικής ανεξαρτησίας και κυριότητας. Ουσιαστικά, η ενεργειακή πολιτική κάθε χώρας αποτελεί
κοµµάτι του σκληρού πυρήνα της εθνικής ανεξαρτησίας, της
εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους-µέλους. Δεν ξέρω αν αυτό
είναι καλό ή κακό.
Εγώ πρέπει να πω, πάντως, ότι θα ήθελα πολύ µεγαλύτερη συνεργασία ανάµεσα σε κοινωνίες για το πώς, για παράδειγµα,
χώρες µε πολύ χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο φιλοδοξούν να εισαγάγουν την πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους µείγµα.
Έχει, λοιπόν, µεγάλη σηµασία από την πλευρά των κοινωνιών
οι Ευρωπαίοι πολίτες να πειστούν ότι οι έλεγχοι και οι δοκιµές
που θα γίνουν τώρα, τα τεστ κοπώσεως, αλλά και οι έλεγχοι που
γίνονται συνεχώς, γίνονται µε διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα
και αυστηρότητα.
Έρχοµαι τώρα στο τι συµβαίνει µέσα στην Ευρώπη. Είναι ένα
ζήτηµα που ασφαλώς σχετίζεται και µε την εξωτερική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, αν εµείς ως κράτος-µέλος
έχουµε γείτονα χώρα µη κράτος-µέλος, την Τουρκία και άρα, µας
νοιάζει τι κάνει η Τουρκία -όπως ασφαλώς µας νοιάζει και τι κάνει
η Βουλγαρία, που, όµως, είναι κράτος-µέλος- πρέπει να σας πω
ότι για άλλα κράτη-µέλη οι γειτονικές, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες που έχουν ή ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν πυρηνική ενέργεια -είναι η Ελβετία, είναι η Ουκρανία, είναι η
Κροατία- είναι άλλες χώρες. Άρα, το ζήτηµα αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό ή ελληνοβουλγαρικό ζήτηµα. Είναι βαθύτατα ευρωπαϊκό πρόβληµα.
Γνωρίζουµε τι θέλει να κάνει η Τουρκία και ειδικά µε τη φιλοδοξία της να βάλει στο Ακούγιου ένα σταθµό πάνω από 4.800
MW. Όµως, πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων
που κάνει η Τουρκία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου
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να γίνει πλήρες µέλος, υπάρχει το περίφηµο κεφάλαιο 15 που
αφορά στην ενέργεια. Το κεφάλαιο 15 είναι µπλοκαρισµένο, είναι
«παγωµένο». Είναι µπλοκαρισµένο µε πρωτοβουλία κάποιων κρατών-µελών, αλλά και µε πρωτοβουλία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωµα της Κύπρου
να κάνει έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη δική της
ΑΟΖ. Άρα, αυτό είναι –και θα συνεχίσει, όσο δεν αλλάζει η στρατηγική της Τουρκίας- να είναι «παγωµένο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ.
Όµως, µαζί µε το κεφάλαιο 15 υπάρχει και το κεφάλαιο 27 που
είναι το κεφάλαιο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Στο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», λοιπόν,
πρέπει να σας πω ότι µετά από διαρκείς συνεχείς ελληνικές παρεµβάσεις, η επιτροπή ζητά από την Τουρκία την υιοθέτηση σχεδόν του συνόλου των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
οποίες έχουν ενσωµατώσει τα κράτη-µέλη στο δίκαιό τους. Ανάµεσα στις άλλες οδηγίες, είναι και η οδηγία η οποία επιβάλλει,
πριν δηµιουργήσεις µία µεγάλη µονάδα, όπως ασφαλώς είναι
ένα πυρηνικό εργοστάσιο, να κάνεις µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και να τις θέσεις σε διαβούλευση µε τα γειτονικά
σου κράτη, προκειµένου να δεις τις διασυνοριακές επιπτώσεις.
Σας θυµίζω ότι αυτό είναι η Σύµβαση ESPOO και το έχει θέσει
πάρα πολλές φορές η ελληνική πλευρά κατά τη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων της επιτροπής µε την Τουρκία.
Θα ήθελα να πω µόνο µία φράση για την Τουρκία, το
Κοζλοντούι και το Μπέλενε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο
Κοζλοντούι λειτουργούν µόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες,
ενώ οι άλλοι έχουν κλείσει. Παρακολουθούµε από κοντά το θέµα,
αλλά πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα, όταν το ζήτηµα του
Μπέλενε πάρει πιο συγκεκριµένη µορφή –διότι προς το παρόν
έχει ένα εξαιρετικά ασαφές χρονοδιάγραµµα υλοποίησηςασφαλώς θα ασκήσει τα δικαιώµατά της, αυτά που προβλέπονται
από την εφαρµογή της Σύµβασης ESPOO περί διασυνοριακής
συνεργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω µε
µία πρόταση προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Θεωρώ ότι σε
τέτοια ζητήµατα που ξεπερνούν τους κύκλους ζωής των
κυβερνήσεων, τους κύκλους ζωής των εκπροσωπήσεων σε άλλα
θεσµικά και διεθνικά όργανα, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να
λαµβάνονται πρωτοβουλίες από τους γνήσιους εκφραστές των
λαών, των κοινωνιών, που είναι τα κοινοβούλια.
Θεωρώ, λοιπόν, πως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµο το ελληνικό
Κοινοβούλιο, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, η Ολοµέλεια να
πάρει µία πρωτοβουλία σε συνεργασία µε τα κοινοβούλια άλλων
κρατών-µελών και σε συνεργασία µε το Ευρωκοινοβούλιο,
προκειµένου στο επόµενο ή σε ένα από τα αµέσως επόµενα
Συµβούλια Κορυφής να δούµε το θέµα της πυρηνικής ενέργειας
από σηµείο µηδέν.
Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μπορούν τα κοινοβούλια να
συνεργαστούν µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας ειδικά και τη
Διεθνή Διακοινοβουλευτική Ένωση που είναι ένα φόρουµ πλατύ
και παγκόσµιο, όπου οι εκπρόσωποι των λαών, οι απευθείας
εκλεγµένοι µπορούν να συνοµιλούν µεταξύ τους. Στη συνέχεια,
µπορεί ένα τέτοιο θέµα να έρθει και στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωµένων Εθνών.
Δεν θα πω ότι το θέµα της Φουκουσίµα οδήγησε την Ιταλία, τη
Γερµανία, την Ελβετία και άλλες χώρες να ακυρώσουν
ουσιαστικά τα πυρηνικά τους σχέδια. Θα ήθελα να πω µόνο
κλείνοντας ότι για µας –και πιστεύω για κάθε εχέφρονα πολίτη
αυτού του πλανήτη- η µεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα είναι
πώς θα καταφέρουµε να θέσουµε στην υπηρεσία της αειφορίας
και της βιωσιµότητας τη γνώση και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Θεωρώ πως αν κάποτε σε προηγούµενους αιώνες άλλα ήταν
τα διακυβεύµατα, σ’ αυτόν τον αιώνα, στον 21ου αιώνα, αντί να
σπέρνουµε ανέµους για να θερίσουµε αύριο θύελλες, είναι πιο
ορθολογικό να επενδύσουµε στον άνεµό µας, στον ήλιο µας, στα
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νερά µας και στη δύναµη της γης µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
κ. Ιωάννη Μανιάτη.
Η Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας µε τους πέντε Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους θα ξεκινήσει -για να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση- µε τον κ. Νικόλαο Καντερέ, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι το
θέµα είναι πολύ σηµαντικό, έστω κι αν ήρθε λίγο καθυστερηµένα.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να κάνω και µία διόρθωση στον κύριο
Υπουργό ο οποίος απήλθε, σχετικά µε τη συνάδελφο που απήντησε για ΑΠΕ, ότι τάχα δεν έχει γίνει τίποτε. Η Νέα Δηµοκρατία
έθεσε το νοµοθετικό πλαίσιο. Και βέβαια, στη συνέχεια, το ποσοστό της συµµετοχής των ΑΠΕ αυξάνεται.
Έπρεπε να περάσουν είκοσι πέντε χρόνια, να ξεχάσουµε σχεδόν το Τσερνόµπιλ. Θα σας µεταφέρω µία προσωπική εµπειρία,
όντας τότε υπάλληλος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το θέµα
βέβαια δεν έγινε γνωστό αµέσως. Ήταν άλλη η πολιτική κατάσταση εκείνη την εποχή, σε εκείνες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και άλλα τα τεχνολογικά µέσα..
Όταν έγινε λοιπόν γνωστό, ήρθε εντολή στη Μετεωρολογική
Υπηρεσία να παρακολουθήσει, από µετεωρολογικής πλευράς
πλέον, ποια είναι η εξέλιξη των αερίων µαζών. Και µε µετεωρολογικά µοντέλα της Ευρώπης, αλλά και µε εκείνα που έκανε η
ΕΜΥ, παρακολουθούσαµε την κατάσταση. Και πράγµατι είδαµε
ότι εκείνες τις µέρες -τις πρώτες µέρες τουλάχιστον- υπήρχε ένα
νοτιοανατολικό ρεύµα στα χαµηλά στρώµατα, στα 5.000 πόδια,
στα 1.500 µέτρα, που οδηγούσε τα ραδιενεργά ισότοπα προς
την Πολωνία και στη συνέχεια στα Σκανδιναβικά κράτη.
Πέρασαν κάποιες µέρες, άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες και
ήρθαν βοριάδες που τα έφεραν στα Βαλκάνια και στη συνέχεια
στη Βόρεια Ευρώπη, στη βόρεια Ελλάδα αλλά και στην κεντρική
Ελλάδα. Έφτασε µάλιστα η βροχή και µέχρι την Αθήνα. Και δυστυχώς -ήταν τότε Μεγάλη Εβδοµάδα- συνοδεύτηκε µε βροχές
οι οποίες όλα αυτά κατάλοιπα τα οδηγούσαν µέσα στη γη.
Εκείνη, βέβαια, την εποχή, όπως ανέφερε και η συνάδελφος –
γινόταν τότε από τηλεοράσεως- έτρωγαν φράουλες. Και συνεχίστηκε και µετά, µε άλλους Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ να κάνουν
εµβόλια στην τηλεόραση.
Το γεγονός είναι ότι δεχθήκαµε µεγάλο όγκο ραδιοϊσοτόπων.
Κάτι που ίσως να µην είναι γνωστό είναι ότι στη συνέχεια
έφυγε αυτό το ραδιενεργό νέφος και οδηγήθηκε στην Ιταλία. Και
µετά από λίγες ηµέρες ή µετά από κάποιες εβδοµάδες, εν πάση
περιπτώσει, ζυµαρικά έρχονταν από την Ιταλία στην Ελλάδα, τα
οποία ήταν προσβεβληµένα και τα οποία δυστυχώς πέρασαν τα
σύνορά µας.
Ερχόµαστε τώρα στη Φουκουσίµα. Είναι µακριά η Ιαπωνία. Οι
περισσότεροι πίστευαν ότι δεν θα φθάσει στην Ελλάδα. Και θα
έλεγα, δυστυχώς για εµάς, δεν ακολούθησε την πλανητική κυκλοφορία που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο και θα έφθανε πιο αργά
στην Ελλάδα, αλλά ακολούθησε τον πιο εύκολο δρόµο. Έφυγε
λοιπόν το ραδιενεργό νέφος ανέβηκε στο Βόρειο Πόλο και από
το Βόρειο Πόλο µπήκε µέσα στον Ατλαντικό και από τον Ατλαντικό πλέον, από εκεί που κινούν τα συστήµατα οι υφέσεις ήρθε
να σαρώσει όλη την Ευρώπη και να φθάσει µέχρι και την Ελλάδα.
Το ευτύχηµα για την Ελλάδα ήταν ότι ήταν µικρά τα ποσοστά
και του καισίου 137 του ισοτόπου και του ιωδίου 131 και ότι δεν
είχαµε βροχή. Άρα λοιπόν, πέρασαν από τον εναέριο χώρο της
Ελλάδας αν θέλετε και έφυγαν.
Επειδή ο καιρός δεν έχει σύνορα -ακούµε ότι από το νότιο ηµισφαίριο πολλές φορές µπαίνουν στο βόρειο ηµισφαίριο µε τα
ακουστά Ελ Νίνιο και Λα Νινία- ό,τι συµβαίνει στην υφήλιο, επειδή
αυτό το κλειστό κύκλωµα της ατµόσφαιρας το παρακολουθεί η
µετεωρολογική επιστήµη, είµαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε φαινόµενο.
Να υπενθυµίσω και κάτι άλλο, το οποίο δεν το εκµεταλλευτή-
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κατε, κύριε Υπουργέ, σαν Κυβέρνηση. Όταν το νέφος του ηφαιστείου στην Ισλανδία σάρωσε µε βροχές όλη την Ευρώπη -και
µάλιστα έγινε και ερώτηση- όλα τα γεωργικά προϊόντα προσεβλήθησαν από εκείνες τις περιοχές. Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν
είχε βρέξει κι άρα τα δικά µας γεωργικά προϊόντα µπορούσαν
κάλλιστα, µε κατάλληλη διαφήµιση, να βγουν προς την Ευρώπη.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Το τι γίνεται τώρα είναι το µεγάλο θέµα. Είπατε για το 20-2020. Πράγµατι είναι επιθυµία όλων µας και προσπάθεια να πάρουµε το 20% για τις ΑΠΕ.
Σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε; Να τα πάρουµε ένα-ένα.
Είµαστε πράγµατι µια χώρα ευτυχισµένη και ευλογηµένη από
το Θεό, αφού έχουµε και ήλιο και άνεµο κλπ.
Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, όπως ξέρετε και όπως ξέρουν
όλοι εδώ οι κύριοι συνάδελφοι, πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν
στο να δώσουν τα χρήµατά τους για να πάρουν φωτοβολταϊκά,
αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό της ηπειρωτικής χώρας δεν µπορούσαν πλέον να ενταχθούν στο δίκτυο
της ΔΕΗ και συνεπώς απλώς ξοδεύθηκαν χωρίς να µπορούν να
προχωρήσουν.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αιολική ενέργεια, δυστυχώς δεν
µπορεί να αποθηκευθεί. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές ειδικά της
ανατολικής νησιωτικής χώρας που έχουν και τα γνωστά µελτέµια
που µπορούν να τα εκµεταλλευθούν, δυστυχώς δεν µπορούν να
αποθηκευθούν για να χρησιµοποιηθούν.
Όµως, έχουµε και άλλες δυνατότητες. Έχουµε τη γεωθερµία,
η οποία σε µικρά επίπεδα και σε µικρές περιοχές, ειδικά σε νησιωτικές, µπορούν να αξιοποιηθούν.
Όσον αφορά το θέµα του νερού, κύριε Υπουργέ, παρ’ ό,τι στη
δυτική Ελλάδα έχουµε τις περισσότερες βροχές και το θέµα του
Αχελώου –αναφέρθηκε και η συνάδελφος σ’ αυτό- υπάρχει από
το ’78 και εξακολουθεί να προβληµατίζει και έχει µείνει σχεδόν
στάσιµο. Ξοδεύθηκαν τόσα χρήµατα και γι’ αυτό το νερό, που θα
µπορούσαµε να το εκµεταλλευθούµε, αλλά δυστυχώς δεν έχει
γίνει τίποτα µέχρι στιγµής. Αντίθετα, µάλιστα, θα έλεγα ότι η
Τουρκία µε κατάλληλα φράγµατα δεσµεύει τα νερά και δεν τα
αφήνει να πάνε, όπως ήταν φυσικό, προς το Ιράκ. Και δεδοµένου
ότι στο τέλος µπορεί να γίνουν πόλεµοι για το νερό παρά για το
πετρέλαιο, εµείς δυστυχώς δεν εκµεταλλευόµαστε όπως πρέπει
αυτό το φυσικό πλούτο που έχουµε από πλευράς νερού και από
πλευράς υδροηλεκτρικών έργων.
Θα ήθελα µόνο να θυµίσω ένα έργο που είχε κάνει στην πατρίδα µου το 1958 ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Αναφέροµαι στο γνωστό Φράγµα Πλαστήρα-Ταυρωπού, το οποίο
έχει δώσει ζωή τόσα χρόνια σ’ αυτήν την περιοχή.
Ένα από τα άλλα θέµατα που µας αφορούν είναι ο λιγνίτης.
Πρόκειται για κάτι που, δόξα τω Θεώ, το είχαµε. Μπορεί να δηµιουργεί κάποια προβλήµατα περιβαλλοντολογικού περιεχοµένου, αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό όπως παλαιότερα. Όµως, τώρα
µε τις καινούργιες συνθήκες που δηµιουργούνται, εάν ένα µέρος
της ΔΕΗ. πωληθεί σε ιδιώτες, δεν ξέρουµε πώς µπορεί να εκµεταλλευθεί το δίκτυο το οποίο µεταφέρει, αλλά και τι µπορεί να
γίνει και µε το άλλο θέµα που έθεσε ο κύριος συνάδελφος, δηλαδή για το λιγνίτη στην περιοχή της Ελασσόνας.
Και ζητάτε συναίνεση, κύριε Υπουργέ. Όµως, όταν σας τη ζητάνε άλλοι και σε άλλα θέµατα, όπως σε οικονοµικά, δεν το κάνετε όταν υπάρχει άλλη Κυβέρνηση. Παράδειγµα αποτελεί το
µεγάλο θέµα του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, το
οποίο είναι γνωστό τι επιπτώσεις είχε και στην προηγούµενη ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας. Όταν ήρθε ο κ. Παπανδρέου, είπε
ότι θα το επανεξετάσει από την αρχή και ότι τάχα υπήρχαν περιβαλλοντολογικά θέµατα στη Βουλγαρία, µε αποτέλεσµα ο κ. Λαµπρινίδης να µη γίνεται δεκτός από τον αντίστοιχο Υπουργό
Εξωτερικών στη Ρωσία. Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα που
έχει γεωστατική σηµασία.
Μάλιστα, θα ήθελα να σας πω και το εξής. Όταν πριν από µερικά χρόνια περνούσα τη Σχολή Εθνικής Άµυνας, ήταν µια σχολή
η οποία βασικά έχει τους αξιωµατούχους των Ενόπλων Δυνάµεων που αύριο-µεθαύριο θα γίνουν ηγέτες στην Αεροπορία, στο
Στρατό, στην Πυροσβεστική ή οπουδήποτε, κάποιοι υπάλληλοι
που παρακολουθούν το θέµα, µας το είχαν θέσει σαν µελέτη και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φαινόταν σαν ένα απατηλό όνειρο. Όµως, αυτό έγινε σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα και αυτή η µεγάλη
ευκαιρία, που υπήρξε πάλι επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας,
δυστυχώς να απεµποληθεί. Τώρα, λοιπόν, ξεκινάµε από την αρχή
και δεν βλέπω το µέλλον να είναι τόσο καθαρό και ότι µπορεί να
προχωρήσουµε σε ένα τέτοιο µεγάλο θέµα, όταν έχουµε τόσο
µεγάλα προβλήµατα.
Επίσης, αναφερθήκατε και στις περιοχές ΑΟΖ. Δυστυχώς,
αυτή τη στιγµή δεν έχουµε προχωρήσει ούτε µε την Αλβανία. Με
παρέµβαση της Τουρκίας για άλλους λόγους σταµάτησαν οι συνεργασίες. Επίσης, δεν έχουµε προχωρήσει ούτε µε την Ιταλία,
ούτε µε τη Λιβύη, ούτε µε την Αίγυπτο, πόσω µάλλον µε την
Κύπρο. Όµως, ούτε µε το Ισραήλ έχουµε προχωρήσει.
Είπατε τελευταία –και αυτό είναι άξιο σηµείωσης- ότι θα διενεργηθεί διεθνής διαγωνισµός, ώστε να µπορέσουν κάποια κοιτάσµατα, έστω και στη δυτική Ελλάδα, να προχωρήσουν. Αυτό
είναι ένα θέµα για το οποίο θα έλεγα ότι η ευθύνη βαρύνει διαχρονικά και άλλες κυβερνήσεις.
Εν πάση περιπτώσει, ας γίνει κάποτε µια αρχή, γιατί µε την οικονοµική δυσκολία που έχουµε τώρα µε το µνηµόνιο και µε τα
καινούργια µέτρα που λαµβάνονται, συνέχεια κατεβαίνουµε προς
τα κάτω, θα µας πιέζουν ακόµα περισσότερο και δεν θα µπορούµε να εκµεταλλευθούµε αυτό το φυσικό πλούτο που έχουµε.
Εθίγη µάλιστα ότι δυστυχώς θα καταργηθούν και οι υπηρεσίες
οι οποίες θα µπορούσαν να βοηθήσουν, όπως είναι το ΕΘΙΑΓΕ
και το ΕΚΘΕ.
Για την πυρηνική ενέργεια αναµφίβολα είµαστε και εµείς στο
«όχι». Δεν την θέλουµε, αλλά δυστυχώς παρατηρούµε ότι όλα τα
κράτη γύρω µας και µάλιστα γειτονικά κράτη των Βαλκανίων µε
απαρχαιωµένα συστήµατα έχουν πυρηνικά εργοστάσια και εν
πολλοίς θέλουν να δηµιουργηθούν και άλλα, για να µας πωλούν
το ρεύµα αυτό, παίρνοντας ενέργεια από εκεί.
Βέβαια, τίθεται το θέµα της Τουρκίας. Μας πιέζει πραγµατικά
να το κάνει, γιατί θέλει να µας πιέσει και για άλλα θέµατα. Βάζει
τη Ρωσία να λέει ότι τάχα στο Ακούγιου θα το κάνει, εκβιάζοντας
για τα κοιτάσµατα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Υπάρχει και το άλλο
της Σινώπης. Υπάρχει και το άλλο που είναι στο Δυρράχιο.
Όποια περίπτωση και αν εξετάσουµε, η πρώτη χώρα η οποία
θα επηρεαστεί θα είναι, βέβαια, η Ελλάδα, γιατί και εδώ οι µετεωρολογικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες καθοδηγούν. Όµως,
και πρακτικά η εµπειρία λέει ότι η πρώτη χώρα η οποία θα επηρεαστεί θα είναι η Ελλάδα.
Βέβαια, αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, σε κάποια άρθρα που
υπάρχουν και συµβάλουν στο να υπάρχουν περιβαλλοντικές µελέτες. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να επιβάλει
σε ενεργειακά θέµατα τη θέλησή της. Άλλωστε, να µην ξεχνάµε
ότι η Βουλγαρία ήδη βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι
υπάρχουν εκεί εργοστάσια. Τα µεγάλα βιοµηχανικά κράτη –και
η Γερµανία και η Γαλλία, που έχει πενήντα δύο εργοστάσια, και
η Ελβετία- δεν µπορούν να επιβληθούν. Όλα τα άλλα τα οποία
µπορούν να γίνουν θα είναι, βέβαια, κάποιες θεωρητικές πιέσεις,
αλλά δεν θα λύνουν το πρόβληµα.
Ένα ερώτηµα το οποίο τίθεται και το οποίο θα έπρεπε να τεθεί
και στην Επιστηµονική Κοινότητα που έχουµε, είναι κατά πόσο
τα φωτοβολταϊκά ή, αν θέλετε, η αιολική ενέργεια είναι ικανή να
µας εξυπηρετήσουν µε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στη
χώρα µας, χωρίς να λάβουµε υπ’ όψιν αν θα µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε, αν θέλουµε µεγάλες βιοµηχανίες, για να αναπτυχθεί περισσότερο η χώρα.
Συνεπώς, η ενέργεια, µέσω των πυρηνικών εργοστασίων, έχει
βέβαια πολλά προβλήµατα. Υπάρχουν αποφάσεις που θέλουν να
την περιορίσουν. Όµως, δεδοµένου ότι γενικά ο άνθρωπος συνέχεια καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια, δεν νοµίζω ότι
µπορούν όλα τα άλλα να µας καλύψουν.
Κλείνοντας, θέλω να πω πως η Νέα Δηµοκρατία περιµένει το
καινούργιο νοµοσχέδιο το οποίο αναφέρατε και στο οποίο θέλουµε να συµβάλουµε, γιατί σε αυτά τα θέµατα πρέπει όλες οι
παρατάξεις να είµαστε προς µία κοινή κατεύθυνση. Πρέπει,
όµως, να τα έχουµε και µέσα µας και όχι µόνο όταν βρισκόµαστε
στα έδρανα αυτά και στην εξουσία. Πρέπει να τα εισηγούµεθα
στον κατάλληλο χρόνο. Άλλο είναι να επιτυγχάνονται, να λέγο-
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νται και να εφαρµόζονται πριν από δύο και τρία χρόνια και άλλο
να ερχόµαστε µε καθυστερήσεις να τα επαναλάβουµε.
Αυτά ήθελα να πω. Νοµίζω ότι είµαστε µπροστά σε ένα πολύ
σοβαρό θέµα. Τέτοια εργοστάσια είναι πολύ δύσκολο να δηµιουργηθούν, ειδικά στη δική µας περιοχή που έχει τέτοια προβλήµατα σεισµικότητας. Θα πρέπει, όµως, να επανεξετάσουµε το
όλο θέµα και να δούµε πώς θα πρέπει να προχωρήσουµε από
πλευράς στρατηγικού σχεδιασµού. Έχουµε ευθύνη για τις επόµενες γενιές στο θέµα της ενέργειας. Πρέπει να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε εµείς ως χώρα, ως Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο Καντερέ για την ιδιαίτερα ενηµερωτική και ενδιαφέρουσα
αγόρευσή του γι’ αυτό το θέµα αυτής της ειδικής συνεδρίασης.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος
Πρωτόπαπας έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πάρα
πολλά να πω. Νοµίζω ότι η τοποθέτηση τόσο του Υπουργού όσο
και του κυρίου Υφυπουργού ήταν ιδιαίτερα θετικές και πλήρεις
και ότι δεν πρέπει να κάνω κατάχρηση του χρόνου, καλύπτοντας
όλο το χρόνο που έχω στη διάθεσή µου, για να πω τα ίδια.
Θεωρώ, όµως, ότι πρέπει, ανακεφαλαιώνοντας, να γνωρίζουµε
κάποια πράγµατα και αυτά νοµίζω ότι πρέπει να είναι τα συµπεράσµατα της σηµερινής συζήτησης.
Πρώτα-πρώτα στην Ελλάδα, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των δυνάµεων δεν είναι υπέρ της χρήσης της πυρηνικής
ενέργειας για τους δεδοµένους λόγους, οι οποίοι αναπτύχθηκαν.
Αυτό µπορούµε να το κρατήσουµε.
Δεύτερον, γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, ώστε να
υπάρξουν –τουλάχιστον µε ό,τι παρεµβάσεις µπορεί να κάνει η
χώρα µας γενικότερα- οι αναγκαίες διασφαλίσεις απ’ όλους και
για τα εργοστάσια εκείνα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στις
χώρες που το επιλέγουν, ώστε να µην έχουµε κυριολεκτικά τον
τρόµο πυρηνικών ατυχηµάτων σαν και αυτά που έγιναν πριν από
µερικά χρόνια και που µας απειλούν, ίσως, ακόµη σε ορισµένες
πεπαλαιωµένες εγκαταστάσεις σε χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα
γειτνιάζει.
Τρίτον, υπάρχει ειδικότερα το θέµα της Τουρκίας για το οποίο
αναλύθηκαν οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει και εκτιµώ ότι θα
συνεχίσουν να γίνονται, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες κινήσεις
για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και στη γείτονα χώρα.
Εκτός, όµως, από το θέµα της πυρηνικής ενέργειας, στο οποίο
εκτιµώ ότι η όλη ανάλυση της Κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα θετική,
όπως θετικές ήταν και οι παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων
από το ΣΥΡΙΖΑ που πήρε την πρωτοβουλία, µέχρι τα άλλα κόµµατα, θέλω να τονίσω ότι εδώ υπάρχει και ένα θέµα που πρέπει
να δούµε.
Το θέµα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι εισάγουµε ενέργεια και εισάγουµε ακόµα και από γείτονες οι οποίοι τη φτιάχνουν, την παράγουν σε πυρηνικά εργοστάσια και ορισµένες φορές σε
πυρηνικά εργοστάσια αµφιβόλου ποιότητας, όσον αφορά την
ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους. Αυτό είναι ένα τεράστιο
πρόβληµα. Μπορεί εµείς να λέµε ότι δεν επιλέγουµε το δρόµο
αυτό, αλλά όταν τον επιλέγει ο γείτονάς σου και όταν εισάγεις
από εκεί ενέργεια, ουσιαστικά κλείνεις τα µάτια σε µία πραγµατικότητα.
Τι πρέπει να κάνουµε; Να ακολουθήσουµε κι εµείς; Όχι. Το
είπα ήδη. Υπάρχει µία απόφαση σταθερή, την οποία στηρίζουµε:
Να αναζητήσουµε εναλλακτικές µορφές. Αυτό σηµαίνει ότι όλο
το θέµα της ενέργειας καλό θα είναι να συζητηθεί. Ξέρω ότι θα
καταθέσετε νοµοσχέδιο. Έχει κατατεθεί, νοµίζω, ήδη από χθες.
Θα έχουµε, λοιπόν, την ευκαιρία από την άλλη εβδοµάδα στην
επιτροπή και στην Ολοµέλεια, κύριε Πρόεδρε, σύντοµα, να συζητήσουµε γι’ αυτό το θέµα. Βεβαίως, το νοµοσχέδιο µπορεί να
αφορά ειδικότερα την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά είναι µία ευκαιρία να γίνει µία συνολική συζήτηση για όλο το σχεδιασµό. Δηλαδή, τι σχεδιασµός θα περιλάβει την ηλεκτρική ενέργεια, πώς
θα αυξήσουµε τις παρεµβάσεις σε σχέση µε το λιγνίτη.
Εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι αυτές ο εκκρεµότητες γύρω από
τη Βεύη και τις άλλες υποθέσεις πρέπει να λήξουν. Είναι µία ευ-
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καιρία µε τη νέα πολιτική ηγεσία, στην οποία κι εσείς έχετε την
εµπειρία, αλλά υπάρχει και ο Υπουργός, να τρέξουµε σε αυτόν
τον τοµέα. Έχουµε το θέµα της ενέργειας ανανεώσιµων πηγών,
όπου ξεκίνησε µία καλή προσπάθεια και κόλλησε και τώρα πρέπει να ξεκολλήσει, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Πρέπει να δούµε πώς τρέχουµε και στον τοµέα αυτό και ξεπερνάµε αδυναµίες, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καταστάσεις
οι οποίες έχουν µπλοκάρει αυτόν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά
αναγκαίο τοµέα για την ελληνική οικονοµία και επίσης, τι άλλες
παρεµβάσεις στον τοµέα του ενεργειακού σχεδιασµού κάνουµε
ώστε η χώρα µας και αυτάρκης να είναι ενεργειακά και γιατί όχι
και στο µέλλον να µπορεί και να εξάγουµε, αντί να εισάγουµε την
ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιµες πηγές όπου ως χώρα έχουµε
ένα φυσικό πλεονέκτηµα. Νοµίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι αναγκαίο να γίνει ως συνέχεια και της σηµερινής.
Σήµερα είπαµε τι δεν κάνουµε και πού προστατεύουµε. Αύριο
πρέπει να πούµε και τι εναλλακτικό κάνουµε και πώς αναπτύσσουµε. Διότι σε τελική ανάλυση, στον τοµέα της ενέργειας, όπως
και στους άλλους τοµείς του Υπουργείου σας, όπως είναι το
θέµα των απορριµµάτων, όπως είναι το θέµα των υδάτων, όπως
είναι το θέµα των ορυκτών –και ξέρω και τις προσπάθειες προσωπικά που έχετε κάνει, κύριε Υφυπουργέ, για το θέµα των υδρογονανθράκων, που είναι πράγµατι πολύ σηµαντικές και πρέπει
να το αναγνωρίσουµε- το Υπουργείο σας είναι το κατ’ εξοχήν
Υπουργείο που µπορεί να αποτελέσει, κατά τη γνώµη µου, στις
σηµερινές συγκυρίες την ατµοµηχανή για την ανάπτυξη που έχει
ανάγκη η χώρα, την έξοδο από την κρίση και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε, και νοµίζω ότι σε αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον Χρήστο Πρωτόπαπα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος µου θύµισε πως έπρεπε να σηµειώσω τα
θετικά της δικής σας αγόρευσης, κ. Μανιάτη, κύριε Υπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, έχει το λόγο, για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι επίκαιρο το θέµα, ύστερα βέβαια και από το µεγάλο ατύχηµα στη Φουκουσίµα. Μπαίνουν πολλά ερωτήµατα: Μπορεί να
προστατευτεί το περιβάλλον; Μπορεί να περιοριστεί η αρνητική
επίδραση στην κλιµατική αλλαγή;
Ο εισηγητής µας υπογράµµισε τις τεράστιες δυσκολίες, τους
µεγάλους κινδύνους, άµεσους και µακροπρόθεσµους, στο ενδεχόµενο πυρηνικού ατυχήµατος και βέβαια, µίλησε για τις αρνητικές επιπτώσεις µιας τέτοιας εξέλιξης σε ευρύτερες περιοχές.
Να είµαστε καθαροί, οι κίνδυνοι είναι και µεγάλοι και ορατοί.
Δεύτερο, υπογραµµίζουµε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχουνε εξαντληθεί οι δυνατότητες των εγχωρίων πηγών ενέργειας. Είναι ο
λιγνίτης, είναι τα νερά, είναι η γεωθερµία, είναι τα πετρελαϊκά
κοιτάσµατα στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της
χώρας. Αυτές οι πηγές µπορεί να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες
ηλεκτροπαραγωγής, τουλάχιστον κατά πώς λένε οι ειδικοί, µέχρι
το 2020 και παραπέρα. Την ίδια περίοδο, έχουµε αυτό ακριβώς
το πρόβληµα. Γειτονικές χώρες σχεδιάζουν, προχωρούν ή θα
προχωρήσουν σε νέες, µεγάλες επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια. Εξ αυτού του λόγου, θεωρούµε ότι θα αυξηθεί και η ανταγωνιστική πίεση για αύξηση του µεριδίου εισαγωγής ηλεκτρικού
ρεύµατος και απ’ αυτές τις περιοχές.
Τρίτον, γίνεται µεγάλη συζήτηση για την πράσινη ανάπτυξη και
για την πράσινη ενέργεια. Θεωρούµε ότι δεν αντιστοιχούν στην
πραγµατικότητα όλα όσα υποστηρίζονται το τελευταίο διάστηµα
γιατί µε τα µέχρι τώρα νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και προηγούµενα της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της ενέργειας -και
µάλιστα της ηλεκτρικής- έχουν δοθεί κυριολεκτικά «στο πιάτο»
σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους πολλά οικονοµικά κίνητρα και µάλιστα εξασφαλισµένα. Τους δίνουν τη δυνατότητα να
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και να την πωλούν στη ΔΕΗ σε
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τιµές όχι µόνο µεγαλύτερες, αλλά πολλαπλάσια πιο ακριβές από
τη ΔΕΗ και βεβαίως η ΔΕΗ αγοράζει αυτή την ενέργεια. Φυσικά
η ΔΕΗ δεν είναι κανένας φιλανθρωπικός όµιλος. Αυτό το κόστος
θα το µετακυλήσει και ήδη προχωράει να το µετακυλύει στα
λαϊκά νοικοκυριά και υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβληµα: Ποιος
πληρώνει όλη αυτή τη δραστηριότητα; Φαίνεται ότι το ισοζύγιο
το πληρώνει και αυτό η εργατική λαϊκή οικογένεια.
Επίσης, κύριε Υπουργέ –εσείς το γνωρίζετε καλύτερα- υπάρχουν συγκρουόµενα συµφέροντα ανάµεσα σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που υποστηρίζουν διαφορετικές πηγές και
εποµένως αντίστοιχες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειες, είτε αιολικά, είτε φωτοβολταϊκά, είτε τις υδατοπτώσεις.
Με την ευκαιρία θα πω ότι θεωρούµε πως είναι ανάγκη σήµερα
η Κυβέρνηση να δει αυτό το µεγάλο πρόβληµα της απώλειας µεγάλων υδάτινων ποσοτήτων. Είχαν γίνει και παλαιότερα τέτοιες
επισηµάνσεις και τοποθετήσεις. Το θέµα της αξιοποίησης των
υδάτινων πόρων είναι πάρα πολύ σοβαρό µε βάση όλες τις επιστηµονικές έρευνες και µελέτες. Βέβαια χάνονται νερά και από
τα κανάλια. Ώσπου να έλθει το νερό από το Μόρνο µέχρι το Μαραθώνα, χάνονται πάρα πολύ µεγάλες ποσότητες.
Έχει µία αξία να σηµειώσουµε ποιες είναι οι επιπτώσεις απ’
όλη αυτή τη δραστηριότητα στις τιµές καταναλωτή. Αναφερθήκαµε προηγουµένως σ’ αυτό. Τι επιπτώσεις έχει στον προϋπολογισµό της λαϊκής οικογένειας η κατανάλωση ενέργειας;
Εµείς θεωρούµε –και επιµένουµε σ’ αυτό- ότι η χώρα µας µπορεί να είναι αυτάρκης ενεργειακά, κάτω βέβαια από ορισµένες
προϋποθέσεις και αν αξιοποιήσει πλήρως τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Ειπώθηκαν και προηγουµένως αυτά για το λιγνίτη, για
τη γεωθερµία, αλλά πρέπει να δούµε τι θα γίνει στο µέλλον και
µε το ουράνιο, όχι τώρα βέβαια.
Μπαίνει ένα µεγάλο ερώτηµα: Μπορεί να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το διοξείδιο του άνθρακα από τη χρήση του λιγνίτη;
Η επιστήµη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στις σηµερινές εποχές
και αναπτύσσεται συνέχεια και θεωρούµε ότι µπορούν να παρουσιαστούν πολύ έντονα αυτές οι επιπτώσεις.
Από την άλλη µεριά µπορεί η ιδιωτικοποιηµένη πλέον ΔΕΗ να
διαθέσει τόσα και τέτοια κονδύλια για να εξασφαλιστούν αυτές
οι προϋποθέσεις για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων από
το διοξείδιο του άνθρακα; Θεωρούµε πως όχι, γι’ αυτό τονίζουµε
ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν υποστηρίζει ότι σε κοντινό χρονικό ορίζοντα µπορεί κανένας εδώ στη χώρα µας να µιλήσει για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και αυτό γιατί στις
δοσµένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αυτό που κυριαρχεί είναι
η επιδίωξη του µέγιστου καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό ακριβώς
είναι που δεν επιτρέπει, που δεν αφήνει να αξιοποιηθούν και να
διασφαλιστούν προς όφελος του λαϊκού συµφέροντος µια σειρά
από παράγοντες οι οποίοι, αν και εφόσον µπορούσαν να εξασφαλιστούν, θα µπορούσαν πράγµατι να τεθούν για συζήτηση πολλά
ζητήµατα.
Το πρώτο: Είναι ο βαθµός διείσδυσης στο σύστηµα ενέργειας
προτάσσοντας την ολοκληρωµένη αξιοποίηση των εγχωρίων
πηγών. Πράγµατι αυτές οι πηγές είναι συγκεκριµένες και αναφέρθηκαν.
Το δεύτερο: Μπορούν να εξασφαλιστούν οι τεχνικές προϋποθέσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν τις µέγιστες δυνατές προϋποθέσεις ασφάλειας σε όλες τις παραµέτρους και τις εκφάνσεις
τους;
Το τρίτο: Είναι η δράση για αµοιβαία επωφελείς συµφωνίες οι
οποίες θα περιλαµβάνουν τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Δεν
έχουµε λίγες περιπτώσεις –όχι στο δικό σας τοµέα, κύριε
Υπουργέ, αλλά σε άλλες δραστηριότητες- όπου η τεχνογνωσία
ενώ διασφαλίζεται µέσα στους νόµους και στις συµφωνίες στην
πράξη δεν εξασφαλίζεται.
Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε µια πραγµατικότητα στη χώρα µας. Έχουµε το πλαίσιο της απελευθερωµένης
αγοράς ενέργειας. Έχουµε έναν οξύτατο µονοπωλιακό ανταγωνισµό και σ’ αυτό το χώρο.
Υπάρχουν, επίσης, οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι που δε σταµάτησαν. Ο σύντροφός µου, Γιάννης Ζιώγας, µίλησε προηγουµένως για αυτό στο οποίο σχεδόν κανένας δεν αναφέρθηκε.
Μίλησε για το επεµπλουτισµένο ουράνιο το οποίο έπεσε στη Γι-
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ουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια των βάρβαρων βοµβαρδισµών σε
όχι µικρές ποσότητες.
Επίσης, µια άλλη παράµετρος πολύ ανησυχητική είναι, ότι
µέχρι σήµερα η ελληνική Κυβέρνηση και οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έχουν προσδιορίσει, δεν έχουν καθορίσει την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
επέµεινε. Θα ήθελα να θυµίσω ότι πριν από οκτώ µήνες µέσα στη
Βουλή τοποθετηθήκαµε και ζητήσαµε τον καθορισµό της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Μέχρι και σήµερα η Κυβέρνηση
δεν προχωράει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Συνεπώς, παίρνοντας υπ’όψιν αυτήν την πραγµατικότητα και
µέσα σ’ αυτά το πλαίσιο που συζητούµε, η παραγωγή πυρηνικής
ενέργειας, όπως και η εισαγωγή υλών ενέργειας και τεχνολογίας,
αλλά και το θέµα της εξαγωγής των αποβλήτων, κατά κανόνα γίνεται µε όρους δυσµενείς και για τη δηµόσια ασφάλεια και για
την λαϊκή κατανάλωση. Όσο, λοιπόν, κυριαρχεί το οικονοµικό κοινωνικό σύστηµα που έχει επίκεντρο το κέρδος, η συγκεκριµένη
λύση δηµιουργεί µεγάλους, τεράστιους κινδύνους και για τη δηµόσια υγεία και για την ασφάλεια των κατοίκων και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Εµείς, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδα, αγωνιζόµαστε πρωτίστως για τη δηµόσια υγεία, για την ασφάλεια των εργαζοµένων,
όλου του λαού και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά συνέπεια µια τέτοια εκδοχή για τη διαδικασία δηµιουργίας εργοστασίων και παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη
χώρα µας δεν την βλέπουµε καθόλου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Χαλβατζή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ και Βουλευτής
Αχαΐας, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε
Πρόεδρε.
Ο παγκόσµιος οικονοµικός πόλεµος συνεχίζεται και στο θέµα
της ενέργειας για πολλές δεκαετίες. Βέβαια, η αφορµή ήταν να
συζητήσουµε το ζήτηµα σήµερα σε σχέση µε το ατύχηµα του
Τσέρνοµπιλ, του οποίου τις συνέπειες ακόµα και σήµερα πληρώνουµε. Έχουν υπολογιστεί σε µερικές χιλιάδες τα θύµατα στην
Ελλάδα εξαιτίας αυτού του πυρηνικού ατυχήµατος και η εξέλιξη
στην Ιαπωνία πράγµατι µας προβληµατίζει όλους.
Βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στην εφαρµογή της πυρηνικής ενέργειας και των αντιδραστήρων που έχουν
κατασκευαστεί. Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι η ανθρωπότητα
πολύ πρόσφατα εξελίσσεται σ’ αυτό το αντικείµενο. Ξεκίνησε,
όπως οι περισσότερες τεχνολογίες, σαν χρήση πολεµικών όπλων
και τώρα αναζητείται η ειρηνική εφαρµογή τους.
Να πω ότι ο πόλεµος για το ουράνιο έχει διαδραµατιστεί -και
διαδραµατίζεται- σ’ όλη την ανθρωπότητα. Πόσες φορές, αλήθεια, άλλαξε ο Καντέρ κυριαρχία στο οροπέδιο στη Σοµαλία ανάµεσα στη Σοµαλία και στην Αιθιοπία µε τις παρεµβάσεις της
σύγκρουσης της τότε Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής;
Αυτό µας κάνει να είµαστε κι εµείς ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί
µην ξεχνάµε ότι στο Παρανέστι και στο Κιλκίς της Δράµας υπάρχουν αποθέµατα. Οι διεθνείς αναλυτές το επισηµαίνουν. Λένε,
µάλιστα, ότι είµαστε η τρίτη χώρα στον κόσµο που έχει συγκεντρωµένα τέτοια στοιχεία.
Αν, λοιπόν, όπως έχει πει και ο κύριος Υπουργός, προχωρήσουν οι έρευνες κι έχουµε και αξιοποίηση, γινόµαστε επίκεντρο
ενδιαφέροντος και ίσως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, οι απειλές δηλαδή και από τις γειτονικές χώρες και όλα
αυτά τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τον ορυκτό µας
πλούτο να αφορούν και αυτό.
Εµείς αναδείξαµε ως κόµµα το θέµα µε επίκαιρη επερώτηση
και όλοι οι Βουλευτές αναφερθήκαµε την προηγούµενη άνοιξη
στα ζητήµατα της ενέργειας, του ορυκτού πλούτου και της αξιοποίησης των ενεργειακών µας δυνατοτήτων και κυρίως των
υδρογονανθράκων.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία να σταθεί κανείς ακριβώς σ’ αυτό το
θέµα:
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Εµείς είµαστε µια χώρα που έχει την πρώτη ύλη, δεν έχει την
τεχνολογία. Οι γειτονικές χώρες προχωρούν ακόµα και τα Σκόπια, στον Αξιό, να εγκαταστήσουν πυρηνικά εργοστάσια. Είναι
ένα θέµα σε εξέλιξη. Βλέπουµε ότι η Αλβανία το είχε στο σχέδιο
και µάλλον ακολουθεί τη γερµανική γραµµή, να αλλάξει στρατηγική µετά το ατύχηµα στην Ιαπωνία. Επίσης και η Βουλγαρία προχωράει σε επεκτάσεις καινούργιων εργοστασίων, αλλά τα παλιά
της εργοστάσιά είναι επισφαλή. Η Τουρκία έχει ξεκινήσει από
χρόνια µια σχέση τόσο µε τη Νότιο Κορέα όσο και µε το Πακιστάν και µε την Ινδία και προσπαθεί να προσεγγίσει αυτές τις
χώρες για την απόκτηση τεχνογνωσίας στην πυρηνική ενέργεια.
Θα ενδιαφερόταν πάρα πολύ να γίνει πυρηνική δύναµη. Το Ιράν
απειλείται -και απειλείται µε διαµελισµό- ακριβώς γιατί θέλει να
προχωρήσει στην κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας.
Βέβαια, επειδή είναι παρεµφερής η τεχνογνωσία, ο κίνδυνος να
φτιάξει πυρηνικά όπλα είναι αυτός που αναστατώνει το δυτικό
κόσµο, ο οποίος θέλει να µονοπωλεί τον έλεγχο αυτής της γνώσης.
Εµείς ως χώρα οφείλουµε να κινηθούµε σαφώς µε την ειρηνική
µας διάθεση, αλλά όχι αποδυναµωµένοι όσον αφορά την τεχνογνωσία, ειδικά από το γεγονός ότι έχουµε την πρώτη ύλη. Διαθέτουµε την πρώτη ύλη και δεν την έχουµε αξιοποιήσει. Είναι
ιδιαίτερα κρίσιµο το γεγονός, ότι ακόµα και σύµφωνα µε τον
Ηρόδοτο, που θέλει να παράξει ραδιοϊσότοπα για την ιατρική,
για ειρηνικούς σκοπούς, δεν προχωράνε αυτά τα προγράµµατα.
Εδώ ακριβώς έγκειται και η σωφροσύνη, την οποία οφείλουµε να
επιδείξουµε ως χώρα.
Εάν η δυνατότητα κατασκευής ενός πυρηνικού αντιδραστήρα
για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος δεν είναι εφικτή και δεν είναι
και επιθυµητή και ακριβώς µέσα στις ειδικές συνθήκες που περιγράφουµε, τη διεθνή αναστάτωση, που παρ’όλα αυτά η Μεγάλη
Βρετανία συνεχίζει προς αυτήν τη κατεύθυνση, εµείς οφείλουµε
να δούµε το ζήτηµα πως ακριβώς µπορεί να αντιµετωπιστεί προς
την µεριά της κατοχής αυτής της γνώσης της πυρηνικής τεχνολογίας.
Είπαµε, ότι µόνο σε επιλεγµένους στόχους µπορεί να είναι
εφαρµόσιµη στη χώρα µας, που να µη δηµιουργεί κινδύνους για
τους πολίτες αυτού του τόπου, αλλά που να µπορεί να µας δίνει
κάποια µέσα, τα οποία τα χρειαζόµαστε, όπως είπα, στον τοµέα
της ιατρικής.
Οφείλουµε, λοιπόν, να κάνουµε διάκριση µεταξύ εργοστασίου
και εργαστηρίου. Είναι τελείως διαφορετικά θέµατα, γιατί ένας
απόλυτος δογµατισµός µπορεί να µας αποµονώνει από οφέλη.
Επίσης, όπως το είπε και ο κύριος Υπουργός, όταν διεξάγεται
µια µάχη από λόµπι, δηλαδή από οµάδες πίεσης, πάνω στα συµφέροντα, επενδύεται παγκοσµίως προς την µια ή προς την άλλη
κατεύθυνση.
Άλλοι επενδύουν στην έρευνα για το υδρογόνο για το µέλλον,
για την τεχνολογία του υδρογόνου, άλλοι προχωρούν στην πυρηνική ενέργεια αποκλειστικά, ενώ άλλοι θέλουν τις ήπιες µορφές ενέργειας. Υπάρχουν ακόµη και οι ενεργειακές υποδοµές
από τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι τουλάχιστον για τα επόµενα εκατό χρόνια θα είναι στο προσκήνιο.
Έρχεται στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την έρευνα των υδρογονανθράκων. Πριν εµείς όµως, πιστοποιήσουµε την έρευνα,
έχουν κάνει την έρευνα για εµάς άλλοι. Οι Νορβηγοί, για παράδειγµα, έχουν κάνει έρευνα και µας πρότειναν διακόσια πενήντα
δισεκατοµµύρια για να πάρουν τα πετρέλαιά µας και τους υδρογονάνθρακες µε συµβόλαια και µάλιστα για πενταετούς διάρκειας συµφωνία.
Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει σε σχέση µε την προθυµία
που έχουν οι παγκόσµιοι τοκογλύφοι να µας παίρνουν τα χρήµατα, να εισπράττουν και να µας δανείζουν για να πάρουν από
αυτά, δηλαδή να µας αυξάνουν το χρέος µας. Γιατί δεν µας τα
δίνουν αυτά αν είναι τόσο επισφαλή για τα CDS; Μήπως υπολογίζουν ότι εµείς έχουµε επαρκείς υδρογονάνθρακες -κυρίως το
φυσικό αέριο, που δεν έχει αποτιµηθεί επισήµως η αξία του νότια
της Κρήτης, κυρίως αυτή η περιοχή- που αποτελεί τη µεσεγγύηση για το µέλλον;
Εδώ, θέλουµε να επιµείνουµε στη δική µας στρατηγική, µια
στρατηγική που ξεκινάει από την αρχή ότι αυτή η χώρα δεν µπο-
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ρεί να είναι πλούσια και να είναι τόσο φτωχοί οι πολίτες της. Είναι
πλούσια σε προοπτική. Το κράτος τώρα είναι πτωχευµένο και
οδηγούνται και οι πολίτες της στην πτώχευση. Αυτό το γύρισµα,
η επαναφορά µας σε µία ισορροπία, µπορεί να γίνει µε την αξιοποίηση αυτού του ορυκτού πλούτου, τους υδρογονάνθρακες.
Έχετε ένα νοµοσχέδιο. Έχει ιδιαίτερη σηµασία για εµάς να
δούµε, πού θα οδηγηθούµε. Δηλαδή, θα έχουµε σύντοµα ανάκαµψη οικονοµική ακριβώς εξαιτίας του ενεργειακού µας πλούτου; Δηλαδή ο Ηρόδοτος –πάλι η αρχαία Ελλάδα µας σώζειαποτελεί για εµάς την πανάκεια για να κάνουµε το άλµα προς τα
εµπρός, ή µία µυστική διπλωµατία θα απαξιώσει αυτό το στόχο,
θα γίνουν έρευνες για πετρέλαια, των οποίων οι αποδόσεις σε
οικονοµικό επίπεδο µπορεί να είναι πολύ µικρότερου ύψους και
το άλλο θέµα θα φύγει διά της τεθλασµένης σε µία εκχώρηση
που έχει µεν µυστικά σχεδιαστεί, αλλά που δεν καλύπτει αυτό
που εµείς επιδιώκουµε, την ισορροπία, την εξοµάλυνση, την κάλυψη του µεγάλου µέρους του χρέους;
Εµείς έχοντας δίπλα την Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι
σε ένα προστάδιο για πυρηνικά όπλα –έχει σηµασία για εµάς
πάντα να προσέχουµε- κι έχοντας ταυτόχρονα συµφωνήσει ότι
η πυρηνική ενέργεια δεν είναι η επιθυµητή µας λύση για τα ενεργειακά ζητήµατα, τίθεται ένα θέµα: Δεκατεσσεράµισι δισεκατοµµύρια δολάρια είναι η ετήσια αγορά πετρελαίου για καύσιµα στη
χώρα µας. Αυτό είναι το κόστος µας. Αν αυτό εκαλύπτετο από
το φυσικό µας αέριο -το οποίο δεν πιθανολογείται πλέον, αλλά
θεωρείται δεδοµένο από τους επιστήµονες, ότι υπάρχει- και γλυτώναµε αυτά τα δεκατεσσεράµισι δισεκατοµµύρια, ξέρετε σε
βάθος χρόνου, τι θα σήµαινε αυτό, στην επόµενη, δηλαδή, δύσκολη δεκαπενταετία, εικοσαετία;
Επίσης, η τεράστια γεωστρατηγική µας θέση στη διαπραγµάτευσή µας δυναµώνει. Ξέρετε ότι το φυσικό αέριο της Σιβηρίας
είναι για τα επόµενα ογδόντα χρόνια; Κυρίως θα στραφεί προς
την Κίνα ή στην Ινδία. Προς τα εκεί κατευθύνονται. Στρέφονται,
όµως, και προς την Ευρώπη. Όταν όµως, η Ευρώπη, µετά την
κατασκευή του κράτους της Βεγγάζης –βέβαια στη συνέχεια θα
απορροφήσει όλη τη Λιβύη- και µε το γεγονός ότι η Ελλάδα και
η Κύπρος είµαστε αγωγοί αυτής της ενεργειακής διαδροµής, πηγαίνοντας προς το Οτράντο της Ιταλίας, που είναι έτοιµος ο αγωγός για να διοχετευθεί στην Ευρώπη, µήπως αυτή η αλλαγή
γεωπολιτικών δεδοµένων, η αποδυνάµωση δηλαδή της ρωσικής
επιρροής στην Ευρώπη, αλλά η ενδυνάµωση της ελληνικής, ακριβώς εξηγεί και ένα µεγάλο µέρος της κρίσης στη χώρα µας;
Θα ήθελα µιας και ο Υπουργός µας είναι και απερχόµενος
Υπουργός Οικονοµικών να σκεφθεί το εξής: Σκεφθείτε ότι εµείς
έχουµε δώσει περίπου εκατόν ογδόντα δισεκατοµµύρια σε τόκους όλα τα τελευταία χρόνια. Αν είναι γεγονός αυτό ότι είναι
εκατόν ογδόντα δισεκατοµµύρια οι τόκοι –δεν γνωρίζω ακριβώς
το άθροισµα, αυτό τουλάχιστον πιστοποιείται προς το παρόνσκεφθείτε να τους βάζαµε φόρο 35% επί των κερδών. Γιατί αυτοί
οι τόκοι είναι κέρδη, είναι υπερκέρδη από τη στιγµή που αποσβένονται τα κεφάλαια.
Δεν είναι, λοιπόν, ένα θέµα τόσο απλό η όλη σχέση της χώρας
µας µε το ζήτηµα της ενεργειακής εξέλιξης των πραγµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούµε ότι πολύ σωστά
υπάρχει απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής άρνηση και σκεπτικισµός πάνω στο θέµα της τεχνολογίας. Ξέρουµε ότι µεταξύ τους
η πάλη των διαφόρων τεχνολογικών υποδοµών, που παλεύουν
ποια θα επιβληθεί, αφορά τα κέρδη τους, τα συµφέροντά τους,
δεν αφορούν την τύχη του πλανήτη και σαφώς θεωρούµε ότι
είναι µονοµερώς άδικο για τη χώρα µας να είναι αυτή που πρώτη
θα πληρώσει τα µεγαλύτερα πρόστιµα την επόµενη χρονιά για
το διοξείδιο του άνθρακα. Υπολογίζουν ότι από αυτή τη χώρα να
λάβουν 1 δισεκατοµµύριο περίπου.
Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εµείς έχουµε τον τρόπο να προχωρήσουµε προς τα εµπρός, αρκεί να επικρατήσει η σύνεση και το νοµοσχέδιο που θα στηθεί αυτές τις ηµέρες, αλλά και ο
διαγωνισµός για την αξιοποίηση του ουρανίου µας στο Παρανέστι και το Κιλκίς να µην είναι µια εκχώρηση. Αυτή η χώρα έχει τη
δυνατότητα να επιβιώσει, ακολουθώντας το δικό της δρόµο. Έχει
σαφώς τον αέρα και τον ήλιο, αλλά αυτοί, που τα µεν µυαλά
πήραν πολύ αέρα, ο δε ήλιος τους προξένησε ηλίαση, δεν είναι
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σε θέση να δώσουν λύσεις. Η Κυβέρνηση οφείλει, την ώρα που
είναι ακάλυπτη απέναντι στο λαό για τις ενέργειές της, να συνειδητοποιήσει ότι ο επόµενος βηµατισµός δεν θα είναι τόσο ευχάριστος, εάν δεν δείξει τον απαραίτητο πατριωτισµό και τη
σωφροσύνη για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο από το ΛΑΟΣ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι εκατόν οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν:
α) πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και
β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό
συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας
και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και
επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011.
1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης από το 2004-2006 και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009
έως τις 10-10-2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του δηµοσίου.
2) Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος
κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος
του δηµοσίου.
Παράλληλα, η ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως
προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους
πρώην Υπουργούς κυρίους Αναστάσιο Μαντέλη και ΑθανάσιοΑπόστολο Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο
Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση. Για τον
πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της δικογραφίας και
του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση
της υπόθεσης της «SIEMENS» στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της.
Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση
της υπόθεσης της «SIEMENS» στο σύνολό της, προτείνεται η
αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει
τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητά της.
Η πρόταση θα κατατεθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και θα διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές.
Η προαναφερθείσα πρόταση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο από του Βήµατος για δώδεκα λεπτά, όπως όλοι
και ολοκληρώνεται η ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άκουσα την πρόταση η οποία
έγινε, µε την οποία τέσσερις πρώην Υπουργοί, δυο του ΠΑΣΟΚ
και δυο της Νέας Δηµοκρατίας παραπέµπονται για περαιτέρω
διερεύνηση αδικηµάτων, τα οποία είναι κακουργήµατα. Δεν θέλω
να κάνω κανένα σχόλιο επ’ αυτού, αλλά µπαίνω στον πειρασµό
να σχολιάσω το εξής:
Καλά, η «SIEMENS» δεν θα πάθει τίποτα σε αυτή τη χώρα; Τίποτα απολύτως; Λες και δεν τρέχει τίποτα; Όπως δρούσε µέχρι
τώρα, θα συνεχίσει να δρα; Να παίρνει δουλειές, να αναπτύσσει
δραστηριότητες κ.λπ.; Είναι ένα ερώτηµα.
Νοµίζω ότι όλοι σχεδόν συµφωνήσαµε σε αυτήν την Αίθουσα
ότι η πυρηνική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Βεβαίως, εγώ δεν ξεχνάω ότι τουλάχιστον άµεσα για τον ελληνικό λαό η µνηµονιακή
πυρηνική βόµβα είναι πιο επικίνδυνη. Το θέµα είναι, κύριε Παπακωνσταντίνου ότι αυτήν την απασφαλισµένη µνηµονιακή πυρηνική βόµβα δεν την κρατάτε εσείς στα χέρια σας τώρα άµεσα,
την έχετε παραδώσει σε έναν άλλον.
Θα ξεκίναγα µε το κάνω ορισµένες παρατηρήσεις επί του θέµατος λίγο ανορθόδοξα. Όχι από την πυρηνική ενέργεια, αλλά
από τα πυρηνικά όπλα. Θα σας θέσω ένα ερώτηµα που παρ’ όλο
δεν είναι στις αρµοδιότητές σας, απασχολεί την κοινή γνώµη.
Υπάρχουν πυρηνικά όπλα στη χώρα; Υπάρχουν πυρηνικές βόµβες αποθηκευµένες; Και αναφέροµαι ιδιαίτερα στις αµερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα µας και ειδικότερα, αν θέλετε, στη
Σούδα στην οποία αναφέρθηκε και ο συνάδελφός µου ο Μιχάλης
ο Κριτσωτάκης. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ’ αυτού και µια απάντηση.
Θα πρόσθετα επίσης ότι επειδή τα πυρηνικά όπλα είναι ό,τι πιο
επικίνδυνο και ό,τι πιο τροµερό για την ευρύτερη περιοχή µας, η
Ελλάδα θα όφειλε να πάρει επ’ αυτού µεγάλες και ουσιαστικές
πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες από πυρηνικοποιήσεις, τόσο στα
Βαλκάνια, όσο και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Και το λέω
αυτό, διότι πολλές χώρες γειτονικές µας ερωτοτροπούν µε την
ιδέα των πυρηνικών όπλων. Και πρέπει κανείς να σκέφτεται
έγκαιρα και να δρα έγκαιρα, πριν οι καταστάσεις γίνουν ανεπίστρεπτες. Νοµίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ώρα να πάρει η ελληνική Κυβέρνηση µια πρωτοβουλία για τα Βαλκάνια και την
περιοχή µας. Πιο συγκεκριµένα, εννοώ τα Βαλκάνια, χωρίς βεβαίως να υποτιµώ τις άλλες δυο µεγάλες περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας στις οποίες αναφέρθηκα, τη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο σύνολό της.
Θα µου πείτε: Καλά η Ελλάδα είναι σε θέση και µάλιστα αυτήν
την ώρα που δοκιµάζεται σκληρά να πάρει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να είναι και αποτελεσµατικές; Νοµίζω ότι είναι σε
θέση και ότι µπορεί να έχουν απήχηση. Δεν θα έλεγα ότι θα
έχουν άµεση αποτελεσµατικότητα αλλά κάποια απήχηση. Και ξέρετε, όταν φυτεύεις ένα σπόρο, µπορεί να αργήσει να καρπίσει
αλλά ο σπόρος δεν πάει χαµένος.
Θα πρόσθετα, επίσης, ότι τελευταία έχουµε αναπτύξει και ειδικές σχέσεις µε το Ισραήλ. Σας απασχολεί το γεγονός ότι το Ισραήλ κατά παράβαση όλων των κανόνων των σχετικών µε τα
θέµατα αυτά διαθέτει πυρηνικά όπλα; Και µάλιστα, εδώ η Ελλάδα
έχει απαγορεύσει –λες και αυτή έχει επιβάλει αποκλεισµό στη
Γάζα- τον απόπλου του στολίσκου της ελευθερίας για να µεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τόσο στενές και στρατηγικού τύπου, δορυφοροποιηµένες σχέσεις έχουµε µε το Ισραήλ.
Σας απασχολεί όµως ότι υπάρχουν πυρηνικά όπλα στο Ισραήλ;
Θα πείτε κάτι επ’ αυτού; Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόµενο να
έχουµε εξελίξεις στην περιοχή που να χρησιµοποιηθούν αυτά τα
πυρηνικά όπλα ή το Ισραήλ να γίνεται πόλος έλξης και για άλλους προκειµένου να ζητάνε πυρηνικά όπλα;
Θα τονίσω και µια άλλη διάσταση του θέµατος για τα πυρηνικά, η οποία να µην είναι ίσως και τόσο ορατή, αλλά έχει και
αυτή τη σηµασία της. Άκουσα αυτά που ελέχθησαν για το απεµπλουτισµένο ουράνιο. Βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μέγα θέµα. Θα σας κάνω και µία ερώτηση όµως και αν θέλετε,
σηµειώστε τη. Θα ήθελα µία απάντηση. Δυστυχώς αρµοδίως της
έχω απευθύνει και δεν έχω πάρει απάντηση, κακώς βεβαίως. Γίνονται ασκήσεις από τις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις µε βόµβες
απεµπλουτισµένου ουρανίου; Είναι ένα µέγα ερώτηµα. Αυτή είναι
µία σοβαρή διάσταση του θέµατος διότι υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Παλαιότερα είχα πάρει απαντήσεις οι οποίες δεν ήταν
καθόλου καθησυχαστικές επί του θέµατος αλλά νοµίζω ότι είναι
το θέµα αυτό επίκαιρο µε τη συζήτησή µας.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι περισσότερες πτέρυγες
της Βουλής και κυρίως τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα
έχουν µία θέση κατά της πυρηνικής ενέργειας. Είναι πάρα πολύ
θετικό αυτό το γεγονός για τη χώρα µας. δεν αρκεί όµως αυτό.
Εγώ δεν άκουσα δεσµεύσεις για κάποιες πρωτοβουλίες που µπορούν να αναληφθούν, ώστε αυτή η θέση µας να µην είναι µία µονοµερής εθνική θέση, η οποία στο βαθµό που τα προβλήµατα
της πυρηνικής ενέργειας δεν έχουν σύνορα, δεν έχει αυτή την
αξία προστασίας της χώρας µας που έχουν άλλες θέσεις εθνικού
ενδιαφέροντος ή εθνικές θέσεις. Δεν άκουσα να δεσµευόµεθα
εδώ για πρωτοβουλίες οι οποίες θα αφορούν το να σταµατήσει
η επέκταση των πυρηνικών εργοστασίων στην περιοχή µας, αλλά
και πρωτοβουλίες τολµηρές και ουσιαστικές, όπως αυτό που
έκανε η Γερµανία, να µπουν όρια και χρονοδιαγράµµατα για να
τελειώνουµε µε την πυρηνική ενέργεια και τα πυρηνικά εργοστάσια και στην περιοχή µας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα στην Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία µέχρι προχθές µπορεί
να φάνταζε µακρινή ή δύσκολη ή και ουτοπική εντελώς, παρ’όλο
που οι ιδέες όταν πέφτουν και είναι γόνιµες και ουσιαστικές, ποτέ
δεν είναι ουτοπίες. Μπορεί όµως να φάνταζε έτσι.
Αλλά, µετά τη Γερµανία και την κινητοποίηση που έγινε εκεί µε
τη Φουκοσίµα και την απόφαση της γερµανικής Κυβέρνησης –
δεν ξέρω εάν θα την τηρήσει βεβαίως, είναι ένα ερώτηµα αυτό,
αλλά εν πάση περιπτώσει δεσµεύτηκε ότι µέχρι το 2022 δεν θα
υπάρχει, θα εγκαταλειφθεί η πυρηνική ενέργεια στη Γερµανίαεµείς νοµίζω ότι έχουµε τη δυνατότητα να κινηθούµε πολύ πιο
ριζοσπαστικά σε µiα λογική εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας και από την περιοχή µας και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα -θα έλεγα- στην περιοχή µας αυτό είναι κρίσιµο
θέµα, πάρα πολύ κρίσιµο θέµα.
Άκουσα τον κ. Μανιάτη, ο οποίος –εάν κατάλαβα καλά- είπε
ότι σε σχέση µε την Τουρκία έχει µπλοκαριστεί το κεφάλαιο της
ενέργειας από την Κύπρο και εποµένως υπάρχει ένα εµπόδιο
όσον αφορά την ανάπτυξη των πυρηνικών σταθµών από την κυπριακή πλευρά. Εγώ θα έλεγα: Από τη δική µας πλευρά δεν
έχουµε θέσει βέτο γι’ αυτό το θέµα; Δηλαδή η Κύπρος έχει πρόβληµα µε το φυσικό αέριο και εγείρει θέµατα του ενεργειακού
κεφαλαίου µε την Τουρκία. Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα µε την
υφαλοκρηπίδα, µε την αποκλειστική οικονοµική ζώνη; Εµείς δεν
θα έπρεπε πρώτοι να εγείρουµε τέτοια θέµατα και να τα συνδέσουµε αυτά τα θέµατα βεβαίως και µε το πελώριο θέµα της ανάπτυξης πυρηνικών εργοστασίων στη γειτονική χώρα; Αυτά τα
θέµατα νοµίζω ότι είναι µείζονα για εµάς, µεγάλης σηµασίας,
διότι, αν συµβεί κάτι αύριο, αντιλαµβανόµαστε τι προεκτάσεις θα
έχει και τι κινδύνους θα έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα επίσης ότι βεβαίως έχουν γίνει πρόοδοι στην πυρηνική τεχνολογία, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα ασφαλής τεχνολογία. Οι ατέλειες και στις πιο προωθηµένες τεχνολογίες είναι
εγγενείς και βεβαίως το ανθρώπινο σφάλµα πάντοτε παρεισφρέει. Γι’ αυτό, όταν εµείς λέµε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν
πρέπει να αναπτυχθεί και δεν πρέπει να είναι µία ενέργεια πάνω
στην οποία θα βασίζει κανείς το ενεργειακό του ισοζύγιο, δεν
αφορά τη θέση για το παρόν σύστηµα -κάτι που νοµίζω ότι
άκουσα από το ΚΚΕ- και ότι ένα µελλοντικό σύστηµα πιο δίκαιο,
πιο θετικό, πιο ανώτερο θα µπορούσε να χρησιµοποιεί την πυρηνική ενέργεια µε µεγαλύτερη ασφάλεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια, ίσως, αλλά χωρίς τους κιν-
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δύνους που ελλοχεύουν µε την έννοια εντελώς να τους παραµερίσει είναι αδύνατον. Άρα, αυτό που λέµε για την πυρηνική ενέργεια δεν ισχύει µόνο για σήµερα, ισχύει για την προοπτική µιας
διαφορετικής κοινωνίας την οποία επιδιώκουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κλείστε όµως, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω µε το ότι το ενεργειακό πρόβληµα είναι παγκόσµιο,
είναι ευρωπαϊκό, είναι και εθνικό. Είναι µια µεγάλη ωρολογιακή
βόµβα για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα και δύο είναι τα σηµαντικά θέµατα όσον αφορά το
ενεργειακό: Το πρώτο είναι η ρύπανση και οι επιπτώσεις που
προκαλεί, το κεντρικό πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών που
κινδυνεύει όλη η ανθρωπότητα από αυτό, από αυτή την προέκταση. Και βεβαίως, η άλλη πλευρά του ενεργειακού προβλήµατος είναι οι ενεργειακές κρίσεις που προκαλούνται και οι
συνέπειες που έχουν, οι οποίες είναι εκρηκτικές µέσα στο σύγχρονο κόσµο. Νοµίζω, λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητα
όσον αφορά το ενεργειακό πρόβληµα να διαµορφώσει έναν
ενεργειακό σχεδιασµό ο οποίος να συµβάλλει και στην διέξοδο
από την κρίση και στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην προσπάθεια να µειωθούν δραστικότατα οι ρύποι, δίνοντας έµφαση
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Βλέπω όµως –και τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι η Κυβέρνηση δυστυχώς, αντί να στηρίξει µία δηµόσια παρέµβαση σ’
αυτές τις κατευθύνσεις, οδηγείται σε µία λογική εκποίησης και
διάλυσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού.
Αν η χώρα αυτή έχει βοηθηθεί σε κάτι στην ανάπτυξη και την
προοπτική της µεταπολεµικά είναι από µία ισχυρή δηµόσια παρουσία της ΔΕΗ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μιλάτε δεκαπέντε
λεπτά, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η πολιτική διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ την οποία
ακολουθείτε και τα όσα είπατε χθες, κύριε Υπουργέ, σηµαίνουν
για την Ελλάδα µία µεγάλη οικονοµική, ενεργειακή και κοινωνική
καταστροφή, απόλυτη και µεγάλη κοινωνική καταστροφή. Αν θέλετε να αλλάξουµε το ενεργειακό µας ισοζύγιο και την ενεργειακή µας προοπτική, χρειαζόµαστε µία δηµόσια ΔΕΗ, η οποία θα
αναλάβει κεντρικό ρόλο σ’ ένα νέο ενεργειακό σχεδιασµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
Ο χρόνος της συνεδρίασης κλείνει εδώ. Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα να µιλήσετε αυστηρά
επί του θέµατος της ειδικής συνεδρίασης.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Θα σας διευκολύνω. Δεν θα χρειαστώ τα τρία λεπτά.
Στην Κοινοβουλευτική µας Δηµοκρατία η συζήτηση στη Βουλή
ενέχει από τη φύση της την έννοια της αντιπαράθεσης. Έτσι πρέπει. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιµο, όταν
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υπάρχουν στιγµές όπως η σηµερινή, όπου για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα υπάρχει οµοφωνία, µία κοινή θέση. Αυτό αποτυπώθηκε σήµερα στη συζήτηση που κάναµε για το πολύ σηµαντικό
θέµα της πυρηνικής ενέργειας.
Πρέπει να πω ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης εµείς είµαστε εξαιρετικά ικανοποιηµένοι για το ότι τέθηκε το θέµα και για
τη θέση που εκφράστηκε από τα διαφορετικά κόµµατα. Θα παραµείνω, λοιπόν, αυστηρά σ’ αυτό το θέµα και θα υπενθυµίσω τα
τρία βασικά συµπεράσµατα που εµείς τουλάχιστον κρατάµε από
αυτή τη συζήτηση.
Πρώτον, όχι µόνο από πλευράς Κυβέρνησης, αλλά και από
πλευράς όλων των πολιτικών κοµµάτων, η θέση παραµένει ότι
στη χώρα µας η πυρηνική ενέργεια δεν έχει ούτε θα έχει θέση.
Δεύτερον, η ελληνική Κυβέρνηση κάνει ό,τι µπορεί και χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες που της δίνει η συµµετοχή της σε
διεθνείς οργανισµούς και σχηµατισµούς για να παρακολουθήσει,
να ελέγξει και να ελαχιστοποιήσει τις όποιες συνέπειες από εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.
Τρίτον, πιστεύω ότι η σηµερινή συνεδρίαση είναι µία πολύ
καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει την επόµενη εβδοµάδα η συζήτηση για το νοµοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όσον αφορά το
µέλλον της αγοράς ενέργειας στη χώρα και ευρύτερα για το
ενεργειακό µας µείγµα και τη δυνατότητα που θα έχουµε να παράγεται ενέργεια µε ασφαλή τρόπο, µε πλήρη ενεργειακή ασφάλεια για τη χώρα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών τα επόµενα
χρόνια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και όλους τους συναδέλφους για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή την ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας µε
αφορµή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων από την
καταστροφή του Τσερνόµπιλ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης της Ολοµέλειας της
Βουλής, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση
της πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι
πέντε χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και
το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της 1ης, 2ας και 3ης Ιουνίου
2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς τα Πρακτικά της 1ης, 2ας και 3ης Ιουνίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.05’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνσ µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

