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Αθήνα, σήµερα στις 21 Δεκεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση επί της εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Περιφερειών, η οποία συνοδεύεται από την έκθεση της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, σύµφωνα µε το
άρθρο 43Α’, παράγραφος 6, του Κανονισµού της Βουλής.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη
διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης.
Κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5, του άρθρου
65 του Κανονισµού της Βουλής, µπορεί να υπάρξει κατάλογος
κατά προτεραιότητα οµιλητών, που θα οριστούν από τα κόµµατα
ως εξής: Τρεις Βουλευτές από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, τρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, ανά ένας Βουλευτής από τις άλλες τρεις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, καθώς και
ένας από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, ο πρώτος Ανεξάρτητος
Βουλευτής, που θα εγγραφεί πρώτος µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Επίσης τα κόµµατα, πέραν των ανωτέρω, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, οι οποίοι θα προηγηθούν εκείνων που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Όποιος άλλος συνάδελφος Βουλευτής επιθυµεί να οµιλήσει,
εγγράφεται µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως το πέρας της αγορεύσεως των δύο πρώτων οµιλητών.
Οι πέντε πρώτοι οµιλητές, ένας από κάθε κόµµα, λαµβάνουν
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά και οι λοιποί πέντε, δύο από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, δύο από τη Νέα Δηµοκρατία και
ένας από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, λαµβάνουν το λόγο για
οκτώ λεπτά.
Στη συνέχεια καταρτίζεται ενιαίος κατάλογος οµιλητών µε
εναλλαγή των οµιλητών και κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής
δύναµης των κοµµάτων, πέντε Βουλευτές από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, τέσσερεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από τα µικρά κόµµατα και ένας Βουλευτής
από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, µε διπλή εκπροσώπηση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Οι Βουλευτές που θα εγγραφούν στον κατάλογο, θα λάβουν
το λόγο για πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.

Ο χρόνος οµιλίας των Πρόεδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, εάν ζητήσουν να πάρουν το λόγο, είναι αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 97 παράγραφο 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής.
Οι αρµόδιοι Υπουργοί, που εκπροσωπούν την Κυβέρνηση, θα
µιλήσουν για δεκαοκτώ λεπτά.
Οι αναπληρωτές των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων θα µιλήσουν µέχρι δώδεκα λεπτά. Εάν, όµως, προηγηθεί οµιλία Προέδρου Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο αναπληρωτής του
θα περιοριστεί στο χρόνο τής δευτερολογίας, δηλαδή θα λάβει
το λόγο για έξι λεπτά.
Εφόσον η Βουλή αποδεχθεί αυτήν την πρόταση, σας γνωστοποιώ ότι τα κόµµατα έχουν υποδείξει: το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, την κ. Άντζελα Γκερέκου και τους κυρίους Γεώργιο
Αρβανιτίδη και Δηµήτριο Τσιρώνη, η Νέα Δηµοκρατία τους κυρίους Αθανάσιο Νάκο, Γρηγόριο Αποστολάκο και Αργύριο Ντινόπουλο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει ορίσει
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
τον κ. Παύλο Μαρκάκη και ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς τον κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Τέλος θα πρότεινα η συνεδρίαση να λήξει στις 15.00’, εφόσον
υπάρχει µεγάλος αριθµός Βουλευτών. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος ενωρίτερα, η συνεδρίαση βέβαια θα λήξει ενωρίτερα.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Πριν δώσω το λόγο στην κ. Γκερέκου, θα ήθελα να πω δύο
λόγια για τη σηµερινή συνεδρίαση επί της εκθέσεως της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, η οποία όπως είπα συνοδεύεται και από την έκθεση της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.
Εισηγήθηκα στη Διάσκεψη των Προέδρων, την περασµένη
εβδοµάδα, η συζήτηση αυτή να γίνει στην Ολοµέλεια λόγω του
µείζονος θέµατος, που είναι αυτό της περιφερειακής ανάπτυξης,
δηλαδή τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, µε βάση και τα θέµατα που εξέτασε και η Επιτροπή Περιφερειών –για µεγάλο, µάλιστα, χρονικό διάστηµα όλους τους
προηγούµενους µήνες- και τα περιλαµβάνει ως παρατηρήσεις,
επισηµάνσεις και προτάσεις στις ανωτέρω εκθέσεις, γιατί πιστεύω ότι το σχέδιο εξόδου από την κρίση που αντιµετωπίζει η
χώρα µας, συνδέεται άρρηκτα µε την περιφερειακή πολιτική, η
οποία πρέπει να συνιστά βασικό εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική συνοχή της χώρας.
Η λειτουργική ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του κράτους µέσω της παροχής στην περιφέρεια ενός διαφορετικού
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ρόλου, που µέχρι τώρα δεν έχει, δηλαδή µέσω της παροχής ενός
δυναµικού ρόλου τόσο στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων
όσο και στο σχεδιασµό της περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας,
συµβάλλει καθοριστικά στην αναθεώρηση του αναπτυξιακού µοντέλου και ταυτόχρονα κάτι τέτοιο ανανεώνει και τις προσδοκίες
µας, για την ανάταξη της οικονοµίας, της περιφέρειας και κατ’
επέκταση ολόκληρης της χώρας.
Όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές και αυτοί που εκλέγονται στα
µεγάλα αστικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα εµείς, που εκλεγόµαστε
στην περιφέρεια, γνωρίζουµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, εάν δεν προχωρήσουµε σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας συνολικά του κράτους, εάν δεν κάνουµε πράξη την
ουσιαστική αποκέντρωση –επαναλαµβάνω- στο σχεδιασµό και
στη λήψη των αποφάσεων, αλλά κυρίως, εάν δεν δώσουµε και
τα µέσα στην περιφέρεια, για την υλοποίηση των αποφάσεων
αυτών.
Λόγω της σηµασίας των ανωτέρω ζητηµάτων κρίναµε ότι είναι
απαραίτητη, όχι µόνο η ενηµέρωση όλων των Βουλευτών για τα
πορίσµατα αυτών των εκθέσεων και την πορεία τής εν εξελίξει
διοικητικής µεταρρύθµισης στον τόπο µας, αλλά και ότι θα πρέπει να δοθεί ο λόγος σε σας και σε όλους όσοι συµµετέχετε σε
αυτήν την Επιτροπή Περιφερειών και στην υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο και να καταθέσουν εδώ τις
απόψεις τους.
Η Αίθουσα αυτή θα πρέπει να αποτελεί πάντα, όπως είπαµε,
το χώρο ελεύθερου διαλόγου, κατάθεσης προτάσεων, επισηµάνσεων, κριτικής για ό,τι δεν έγινε ή για ό,τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά και δεν θα πρέπει αυτός ο διάλογος που διεξάγεται
απόλυτα ελεύθερα, σε αυτήν την Αίθουσα, να περιορίζεται µόνο
στο νοµοθετικό έργο ή µόνο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Θα πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να συζητούµε θέµατα,
που πολλές φορές, είναι ακόµα πιο σηµαντικά από κάποια ίσως
νοµοσχέδια και ένα από τα θέµατα αυτά είναι η πορεία της περιφερειακής ανάπτυξης και πώς θα επιτύχουµε στη χώρα µας µια
ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη, επ’ ωφελεία των πολιτών
της Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις λίγες επισηµάνσεις
ολοκληρώνω τη δική µου αρχική τοποθέτηση.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Αγγελική Γκερέκου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε µία από τις τελευταίες συνεδριάσεις
τής Ολοµέλειας της Βουλής για το 2011, βρισκόµαστε σήµερα
εδώ, για να συζητήσουµε το κείµενο της έκθεσης των πεπραγµένων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών και οφείλουµε να πούµε πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η
διαδικασία της συζήτησης είναι µια εξαιρετική πρωτοβουλία.
Υπό την ιδιότητα της Πρόεδρου της Επιτροπής, θα προσπαθήσω να κάνω ένα σύντοµο απολογισµό του έργου της, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε κάποια σηµεία, τα οποία θεωρώ
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Διαδικαστικά, θα ήθελα βέβαια να πω ότι το µεγαλύτερο τµήµα
των εργασιών της επιτροπής, η έκθεση πεπραγµένων που συζητάµε σήµερα, έγινε υπό την Προεδρία του καλού συναδέλφου,
κ. Παπαγεωργίου, τον οποίο διαδέχτηκα στη θέση αυτή, τον περασµένο Αύγουστο.
Για τους συναδέλφους που δεν συµµετέχουν στη συγκεκριµένη επιτροπή, ως µέλη της, να πω ότι µε βάση τον Κανονισµό
της Βουλής, το αντικείµενό της είναι η ενηµέρωση της Βουλής
για θέµατα λειτουργίας των περιφερειακών οργάνων και η παρακολούθηση ζητηµάτων, που σχετίζονται µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Να σηµειώσω επίσης εδώ, ότι στο πλαίσιο
της Επιτροπής Περιφερειών, λειτουργεί υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, στην οποία συµµετέχει το 1/3 των
µελών της Επιτροπής Περιφερειών.
Το αντικείµενο αυτής τής εξαιρετικά σηµαντικής υποεπιτροπής
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, σε γενικές γραµµές, είναι η
µελέτη των ιδιαίτερων προβληµάτων των περιοχών αυτών, αλλά
και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων -θα έλεγα- και η δηµιουργία
ενός πλαισίου διαλόγου πάνω σε όλα τα επιµέρους αναπτυξιακά
θέµατα, που αφορούν περιοχές µε νησιωτικά και ορεινά χαρα-
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κτηριστικά.
Συνοπτικά, στην Επιτροπή Περιφερειών συζητήθηκαν τα θέµατα της περιφερειακής ανάπτυξης, µέσω του ΕΣΠΑ και του
επενδυτικού νόµου, η νέα περιφερειακή διοίκηση και η πορεία
εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», η κατάσταση των περιφερειών
µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ζητήµατα
που αφορούσαν τις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, δυτικής
Ελλάδας και Αττικής και θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία
του έντυπου και ηλεκτρονικού περιφερειακού Τύπου.
Αντιστοίχως, στην υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, τα θέµατα που συζητήθηκαν, ήταν η ανάπτυξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών των νησιών και ιδιαίτερα της
Κρήτης, τα προβλήµατα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της
Ηπείρου και τέλος οι τρόποι ανάδειξης τής νησιωτικής και ορεινής ταυτότητας κάθε περιοχής, ένα θέµα στο οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στην ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η χώρα, όλοι µας συζητάµε τρόπους και
προτάσεις εξόδου από την κρίση και περίπου όλοι µας συµφωνούµε ότι απαιτείται να αναδείξουµε και να εφαρµόσουµε ένα
νέο µοντέλο και µία νέα λογική ανάπτυξης για της χώρα. Σε κάθε
περίπτωση, η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, η πραγµατική αποκέντρωση, η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων και κονδυλίων
µεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, αλλά και η ουσιαστική
ανάδειξη της τοπικής περιφερειακής ταυτότητας κάθε επιµέρους
περιοχής αποτελούν τα κεντρικά στοιχεία πάνω στα οποία πρέπει
να στηριχθεί αυτό το νέο αναπτυξιακό µοντέλο που αναζητούµε.
Η ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας µας δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν ένα επιπλέον βάρος, αλλά σαν µία πηγή λύσεων, πράγµατι στο συνολικό πρόβληµα της χώρας. Όλα τα
δεδοµένα που έχουµε σήµερα, συνηγορούν στο ότι πρέπει να
στραφούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τα καθαρά επενδυτικά θέµατα ανάπτυξης στην
περιφέρεια, κατανοούµε όλοι µας την κρισιµότητα ζητηµάτων,
τα οποία σχετίζονται µε την πρόοδο και την απορροφητικότητα
του ΕΣΠΑ. Όσο κι αν έχουµε αυξήσει -κι έχει γίνει αυτό- τα ποσοστά της απορροφητικότητας σε σχέση µε το παρελθόν, είναι
πολλά ακόµα αυτά που µπορούν να γίνουν, για να αξιοποιήσουµε
όλες τις δυνατότητες που έχουµε.
Όµως, θα πρέπει να επισηµάνω εδώ, ότι το πρόβληµα των ενισχύσεων που προέρχονται από τα κονδύλια των ταµείων της περιφερειακής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εξαιρετικά
περίπλοκο και κυρίως είναι κάτι που θα µας απασχολήσει έντονα
και σοβαρά για το άµεσο µέλλον. Ο λόγος για τον οποίο το επισηµαίνω αυτό, είναι γιατί υπό την ιδιότητα της Προέδρου αυτής
της Επιτροπής, συµµετείχα στη διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη µεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των Επιτροπών Περιφερειών των εθνικών Κοινοβουλίων, την οποία διοργάνωσε η
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον περασµένο Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.
Κατά το διάστηµα αυτό, όπως ίσως γνωρίζετε, βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαβούλευση για το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει διάρκεια από τη λήξη του ΕΣΠΑ µέχρι το
2020. Εκεί τα πράγµατα απαιτούν πολλή προσοχή, γιατί υπάρχουν ορισµένα σηµεία τα οποία µπορεί να εξελιχθούν µε µη επωφελή τρόπο για τη χώρα µας.
Για παράδειγµα, ένα από αυτά τα σηµεία, είναι η εισαγωγή µακροοικονοµικών κριτηρίων, τα οποία χώρες, όπως εµείς, που βρισκόµαστε εντός µηχανισµών στήριξης, υπάρχει το ενδεχόµενο
να µας αφήσουν περίπου αυτοµάτως, εκτός ή επίσης η δηµιουργία µίας νέας ενδιάµεσης κατηγορίας µεταβατικών περιφερειών,
στις οποίες πρέπει να πιέσουµε, για να ενταχθούν και όλες όσες
είναι νησιωτικές ή ορεινές, χωρίς να πληρούν την αναγκαία ποσόστωση επί του µέσου όρου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όπως αρχικά
προβλέπεται, ή τέλος, ο σαφής καθορισµός της νησιωτικότητας
που µας ενδιαφέρει κυρίως, αλλά και της ορεινότητας συγκεκριµένων περιφερειών ούτως ώστε, αυτές να τύχουν ιδιαίτερης ενίσχυσης και προνοµιακής αντιµετώπισης. Ακριβώς αυτό είναι και
το δεύτερο θέµα απ’ όσα απασχόλησαν την Επιτροπή Περιφερειών, αλλά και την υποεπιτροπή Ορεινών και Νησιωτικών περιοχών και στο οποίο θα ήθελα να σταθώ για ένα λεπτό παραπάνω:
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η ανάδειξή της νησιωτικής ή ορεινής ταυτότητας µιας περιφέρειας.
Εδώ δεν πρόκειται απλά για µία καλή ιδέα ή µία θεωρητική συζήτηση. Πρόκειται για µία αναγκαία προτεραιότητα. Εκ των πραγµάτων, η νησιωτικότητα κυρίως, αλλά και η ορεινότητα, είναι
ζητήµατα που µας αφορούν άµεσα και σε µεγάλο βαθµό ως
χώρα. Οι νησιωτικές και ορεινές µας περιοχές είναι ιδιαίτερα µεγάλο και πολύτιµο κεφάλαιο για τη χώρα µας. Στην επιτροπή συζητήσαµε αναλυτικά, όλες τις παραµέτρους που συνθέτουν
αυτού του είδους τις ταυτότητες και επισηµάναµε τόσο τα προβλήµατα όσο και τις δυνατότητες. Οι δυνατότητες είναι ιδιαίτερα
µεγάλες.
Όταν µιλάµε για ανάδειξη τοπικής ταυτότητας, στην ουσία µιλάµε για τον κεντρικό αναπτυξιακό άξονα κάθε περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή µπορεί να είναι πολυεπίπεδη: οικονοµική, πολιτιστική,
τουριστική, παραγωγική και οποιαδήποτε άλλη µορφή προόδου
µπορεί να έχει ένα µέρος, η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή
εσόδων και στη βελτίωση, βεβαίως, της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Το ένα, όµως, δεν είναι ξεκοµµένο από το άλλο. Η
ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας δεν µπορεί να είναι άσχετη
από την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηµατικότητας µιας περιοχής. Η ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα δεν µπορεί να µη
σχετίζεται µε την τόνωση της τοπικής οικονοµίας.
Έχουµε, λοιπόν, ανάγκη να εντοπίσουµε, να αναδείξουµε,
αλλά και να επενδύσουµε πάνω σ’ αυτούς τους κεντρικούς τοπικούς άξονες. Να επενδύσουµε δηλαδή, στις τοπικές ταυτότητες,
να αναδείξουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής κάθε περιοχής
και βεβαίως να µιλήσουµε και να αναδείξουµε ό,τι έχει να κάνει
µε την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Αυτές, λοιπόν, οι
τοπικές περιφερειακές ταυτότητες θα µας συνθέσουν µία νέα
ισχυρή, εθνική ταυτότητα, που τόσο πολύ ανάγκη έχει η χώρα
µας.
Η παρουσία των φορέων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στις συνεδριάσεις της επιτροπής, µας βεβαίωσαν το
παραπάνω σκεπτικό, όπως και το γεγονός ότι ανάπτυξη, βεβαίως, χωρίς υποδοµές, δεν µπορεί να υφίσταται.
Πιστεύω ότι είναι δική µας ευθύνη όλες αυτές τις προτάσεις
και τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές τις συζητήσεις, όχι απλά να τα καταγράψουµε στην έκθεση, όπως έχει
ήδη γίνει, αλλά να τα ακούσουµε ουσιαστικά και να προχωρήσουµε σε πρακτικές ενέργειες. Εδώ υπάρχουν συγκεκριµένα
προβλήµατα και θέµατα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, αλλά και νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Επίσης δεν µπορούµε
να µη µιλήσουµε για τον περιφερειακό Τύπο, που τόσο πολύ συζητήθηκε στην επιτροπή µας.
Μιλάµε, λοιπόν, για προβλήµατα που αυτήν τη στιγµή, αντιµετωπίζει ο περιφερειακός Τύπος, τα οποία είναι τεράστια. Δεν
χρειάζεται να έχει επιπλέον µία µόνο στάση τιµωρητική και λεκτική, χρειάζεται να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο διαφάνειας,
νοµιµότητας, αλλά και ενίσχυσης. Αυτό πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν. Βεβαίως, γι’ αυτό θα σας µιλήσει διεξοδικά
ο συνάδελφος που έχει επιµεληθεί την εισήγηση στην έκθεση, ο
κ. Κεδίκογλου.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αποτελεσµατικά θα µπορούσαµε να αναζητήσουµε τρόπους ενίσχυσης του πρωτογενούς τοµέα των περιφερειών, εξορθολογίζοντας τη σχέση κόστους µεταξύ
παραγωγής και πώλησης, η οποία είναι απαγορευτική, να προωθήσουµε έργα οδικής σύνδεσης των αποµακρυσµένων περιοχών µε τις κεντρικές αρτηρίες της χώρας, αλλά και ένα συνολικό
σχεδιασµό συγκοινωνιακής σύνδεσης όλων των περιοχών -οδικά,
ακτοπλοϊκά, αεροπορικά- να συζητήσουµε νοµοθετικά την εισαγωγή του περίφηµου πλέον, µεταφορικού ισοδύναµου, ώστε να
µην υπάρχει άνιση µεταχείριση µεταξύ των κατοίκων των νησιωτικών και των ηπειρωτικών περιοχών, να δροµολογήσουµε έργα
υποδοµής µικρής και µεσαίας κλίµακας, ικανά να αναδείξουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε επιµέρους περιοχής, στο πεδίο
της τουριστικής αξιοποίησης και της ενίσχυσης της τουριστικής
επιχειρηµατικότητας, να ενισχύσουµε τις πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας στις δυσπρόσιτες περιοχές, µε τη δηµιουργία υποδοµών και την παροχή κινήτρων στο ιατρικό προσωπικό, να
θεσπίσουµε την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων των πε-
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ριφερειών της χώρας, κυρίως στο επίπεδο του καθορισµού του
ΦΠΑ.
Ο αριθµός των θεµάτων και των προτάσεων, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι πραγµατικά µεγάλος και ο χρόνος περιορισµένος, για να αναφερθούν όλες. Υπάρχουν πολλά που µπορεί να
γίνουν, αλλά δεν µπορούν να γίνουν από µόνα τους ούτε µπορούν να γίνουν µόνο µε διαπιστώσεις, χωρίς να υπάρχει καµµία
πρακτική ενέργεια ή πρωτοβουλία στη συνέχεια.
Κεντρικό, όµως, ζήτηµα για την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι
η διοικητική δοµή. Πλέον, έχουµε στη χώρα µας µία νέα διοικητική δοµή, µε βάση το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αναµφισβήτητα
υπήρχε ανάγκη για την αλλαγή αυτή. Η πολυδιάσπαση και η διοικητική κατάτµηση που οδηγούσαν στη σπατάλη, την αναποτελεσµατικότητα και τη στασιµότητα, αντικαταστάθηκαν από µία
πιο συνεκτική, αλλά και πιο ευέλικτη δοµή, µε κύριους πόλους,
τους µεγάλους και ισχυρούς δήµους και τις ακόµα ισχυρότερες
περιφέρειες.
Υπάρχουν προβλήµατα; Είναι λογικό και αναµενόµενο να
υπάρχουν. Δεν έχουν µπει ακόµα τα πράγµατα σ’ έναν πλήρη και
κανονικό λειτουργικό ρυθµό; Ενδεχοµένως ναι. Παρατηρούνται
ζητήµατα για τα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές ή και διορθώσεις στον αρχικό σχεδιασµό; Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανενός είδους ταµπού στο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε ζητήµατα,
τα οποία η πράξη έχει αποδείξει, ότι λειτουργούν προβληµατικά.
Η ουσία όµως κατά τη γνώµη µου είναι ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
είναι µία τεράστια διοικητική αλλαγή, η οποία έχει τη δυσµενή
τύχη να συµπέσει µε τη χειρότερη οικονοµική κρίση της χώρας
εδώ και δεκαετίες. Προσωπικά πιστεύω ότι άλλες θα ήταν οι δυνατότητές του και οι προοπτικές του, εάν τα πράγµατα στη χώρα
ήταν σε κανονικότερους ρυθµούς. Εποµένως το ότι η αλλαγή
αυτή αδικείται από τη συγκυρία είναι –νοµίζω- αναµφισβήτητο.
Από την άλλη µεριά όµως, δεν πρέπει να τα ρίχνουµε όλα στη
συγκυρία. Το µέγεθος και η έκταση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» απαιτούν
πίστη στην επιτυχία τού εγχειρήµατος απ’ όσους υπηρετούν στις
κρίσιµες αυτές θέσεις αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό είναι εξίσου κοµβικής σηµασίας για την επιτυχία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», άρα
και για τη συνολική και ισοµερή ανάπτυξη της χώρας µας, ο
ρόλος των αιρετών προσώπων τόσο σε επίπεδο δήµου όσο και
σε επίπεδο περιφέρειας.
Ελπίζω µέσα απ’ αυτήν την επιγραµµατική παρουσίαση, να
µπόρεσα να σας δώσω µία συνολική πρώτη εικόνα του έργου της
Επιτροπής Περιφερειών. Οι συνάδελφοι εισηγητές που ακολουθούν, θα αναφερθούν λεπτοµερέστερα, στα επιµέρους θέµατα
που συζητήθηκαν στην επιτροπή.
Από πλευράς µου, θέλω πραγµατικά, να ευχαριστήσω όλα τα
µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, αλλά και
όσους συµµετείχαν, για την παρουσία, τη συµµετοχή τους στο
γόνιµο διάλογο που αναπτύχθηκε, αλλά και τη συµβολή τους στις
τελικές εισηγήσεις και προτάσεις.
Παραµένει βέβαια ένα ανοικτό ζήτηµα, που είναι η φύση της
λειτουργίας τής επιτροπής και των υπολοίπων παρόµοιων επιτροπών της Βουλής, οι οποίες δεν είναι κατ’ αρχάς νοµοθετικές,
αλλά γνωµοδοτικές. Θα πρέπει να αναζητήσουµε τρόπους ίσως
και µέσα από αλλαγές στον Κανονισµό της Βουλής, για το πώς
η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών θα µπορέσει να έχει έναν
περισσότερο πρακτικό ρόλο ούτως ώστε τα συµπεράσµατα και
οι εισηγήσεις της να συναρτώνται πολύ πιο στενά µε το νοµοθετικό έργο.
Μέχρι να επανεξετάσουµε το ζήτηµα αυτό, η επιτροπή συνεχίζει το έργο της, φιλοδοξώντας να µην αποτελεί απλά και µόνο
ένα διαπιστωτικό όργανο καταγραφής προβληµάτων, αλλά ένα
ουσιαστικό πλαίσιο διαλόγου µέσα από το οποίο µπορούν να
προκύψουν ουσιαστικές και πρακτικές λύσεις και αυτό, γιατί το
ζήτηµα της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας µας δεν είναι
ένα θέµα δευτερεύουσας σηµασίας, αλλά η απόλυτη ουσία της
αναζήτησης τρόπων για την έξοδο της χώρας µας από την κρίση,
µε κυρίαρχο και άµεσης προτεραιότητας άξονα, την ισόρροπη
ανάπτυξη και κατ’ επέκταση, την παραγωγή πλούτου για όλους
τους πολίτες της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε την κ.
Γκερέκου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας µάς γνωρίζει ότι στη σηµερινή ειδική ηµερήσια διάταξη
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο Βουλευτής Νοµού Χίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
Επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, ορίζει για τη σηµερινή συζήτηση ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον Βουλευτή
κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Νάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαραίτητη προϋπόθεση για
την ευηµερία των πολιτών, την τόνωση της κοινωνικής συνοχής
και την ανάπτυξη της χώρας είναι η βιώσιµη ανάπτυξη της περιφέρειας. Σε κάθε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δεν νοείται αναπτυξιακή πολιτική, χωρίς την οριζόντια συµβολή και συµµετοχή
της περιφέρειας σ’ αυτή. Δυστυχώς στην Ελλάδα, οι παραπάνω
διαπιστώσεις άργησαν πολύ να καταστούν κοινός τόπος. Χάθηκε
πολύτιµος χρόνος και όλοι εµείς, σήµερα, πληρώνουµε τις συνέπειες της ανυπαρξίας περιφερειακής πολιτικής.
Είναι αλήθεια ότι η ιστορική συγκυρία που επέβαλε τη σταδιακή δηµιουργία του κράτους από το νότο προς το βορρά, η
γειτνίαση έως και πριν από ελάχιστα χρόνια, µε χώρες µιας
άλλης πολιτικής αντίληψης και οι χωρίς όραµα πολιτικές που
εφαρµόστηκαν, οδήγησαν σ’ αυτό που αποκαλείται «κράτος των
Αθηνών».
Δυστυχώς η δηµιουργία και η λειτουργία ενός σύγχρονου και
ισχυρού κράτους δεν άφησε να δηµιουργηθεί µια σοβαρή περιφερειακή ή τοπική διοίκηση. Η έλλειψη αρµοδιοτήτων σε µια µεγάλη σειρά ζητηµάτων, η έλλειψη επαρκών αυτοτελών πόρων και
η ως εκ τούτου εξάρτηση από το κεντρικό κράτος δηµιούργησαν
τοπικές δοµές διοίκησης, µε περιορισµένες δυνατότητες παρέµβασης στα αναπτυξιακά προβλήµατα της περιφέρειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Επιπλέον, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα της σύγχρονης
ιστορίας µας, είχαµε ελλιπή λειτουργία των θεσµών, καθώς και
η πληµµελής εφαρµογή τής αρχής της αντιπροσωπευτικότητας
οδήγησαν σε συγκεντρώσεις µέσων και ανθρώπων στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.
Παράλληλα, οι πόροι των δυο πρώτων κοινοτικών πλαισίων
στήριξης, που αποτελούσαν τη χρυσή ευκαιρία για την ανάπτυξη
της χώρας και ειδικότερα της περιφέρειας, κατασπαταλήθηκαν
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε µικρά και ηµιτελή έργα, µε
µικρή προστιθέµενη αξία, καθώς επικράτησε η απαράδεκτη λογική της ικανοποίησης των πολιτικών αναγκών και του πελατειακού συστήµατος που κυριαρχούσε.
Για την αντιµετώπιση αυτής της στρέβλωσης έγιναν την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία, βήµατα σηµαντικά, τα οποία όµως δεν πρόλαβαν να
αποδώσουν καρπούς και δεν στάθηκαν ικανά να δώσουν την
απαιτούµενη µεγάλη αναπτυξιακή και οικονοµική άνθηση στην
περιφέρεια.
Επιπλέον η απουσία οποιασδήποτε περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, τη διετία που ακολούθησε και συνεχίζεται µέχρι
σήµερα, λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε θετική προσπάθεια που
είχε ξεκινήσει.
Ο αναπτυξιακός νόµος του 2004, οι µεγάλοι οδικοί άξονες,
όπως η Εγνατία, η χωρίς απώλειες πόρων ολοκλήρωση του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ήταν και είναι αναγνωρισµένες θετικές πολιτικές δράσεις. Η κατανοµή των πόρων τής αυτοδιοίκησης µε δείκτες ανάπτυξης έδωσαν ανάσα στους περιφερειακούς
δήµους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, το αναπτυξιακό πρόγραµµα της τοπικής αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» στο
50% του πληθυσµού της χώρας στο κέντρο έδωσε το 10% των
πόρων, στηρίζοντας τους δήµους της επαρχίας, µε βασικό κρι-
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τήριο την υστέρηση στις υποδοµές. Με το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» χρηµατοδοτήθηκαν και ολοκληρώθηκαν περισσότερα από
δεκατρείς χιλιάδες έργα, σε όλη τη χώρα, σε κάθε µικρό και αποµακρυσµένο δήµο και νησί της περιφέρειας. Το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» πρωτοποριακό για την εποχή του, αντικειµενικό και δίκαιο,
κατένειµε το 20% του συνόλου των πόρων, µε αντικειµενικά κριτήρια, σε όλους τους δήµους της χώρας. Με το υπόλοιπο 20%
κάλυπτε οριζόντιες δράσεις για έργα διαχείρισης απορριµµάτων,
λειψυδρίας, ανάπτυξης και χρήσης του φυσικού αερίου στα σχολεία, φωτοβολταϊκά συστήµατα στα µικρά νησιά, συµπράξεις των
δήµων µε τον ιδιωτικό τοµέα και ένα σωρό άλλες παρόµοιες δράσεις.
Για πρώτη φορά οι χρηµατοδοτήσεις ανά δήµο, περιφέρεια,
νοµό και έργο, εµφανίζονταν στο διαδίκτυο. Η διαφάνεια σε όλα
τα επίπεδα και η απλότητα λειτουργίας το έκανε ένα πρόγραµµα
αποδεκτό µε ενθουσιασµό, από όλους τους ΟΤΑ, µια που η ελληνική περιφέρεια γέµισε από µεγάλα και µικρά έργα, που βελτίωσαν την καθηµερινότητα του πολίτη. Οι τοπικές κοινωνίες
αισθάνθηκαν µετά από χρόνια, ότι τους θυµήθηκαν. Και αυτό
είναι κοινή οµολογία των δηµάρχων. Ένιωσαν κοντά τους την
κεντρική εξουσία. Η τοπική αυτοδιοίκηση σε αγαστή συνεργασία
µαζί της άρχισε να παράγει έργο.
Με τον ίδιο τρόπο λειτούργησε και ο θεσµός της µερικής απασχόλησης και οι συµπράξεις ιδιωτών και δηµοσίου, καθώς και το
πρόγραµµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας.
Θα σταθώ λίγο σ’ αυτό το τελευταίο, γιατί αποτελεί ωρολογιακή βόµβα για το περιβάλλον και τροχοπέδη κατά τη γνώµη
µου, για οποιαδήποτε αναπτυξιακή περιβαλλοντική πολιτική. Από
την πρώτη στιγµή της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία, αναδείξαµε το ξεχασµένο από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ζήτηµα. Αναλάβαµε πρωτοβουλία µε τη
σύσταση διυπουργικής επιτροπής, για την επικουρία των δήµων,
στους οποίους ανήκει από χρόνια η αρµοδιότητα. Ανοίξαµε διάλογο µε το σύνολο των εµπλεκοµένων, σε ολόκληρη την Ελλάδα,
δίνοντας επί τόπου λύσεις.
Εξασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση και τις µελέτες που απαιτούνταν από εθνικούς πόρους και µε τις συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα προχωρήσαµε.
Χρηµατοδοτήσαµε από το «ΘΗΣΕΑ» έργα για µελέτες ύψους
150.000.000, ώστε να είναι έτοιµα να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
Αποτέλεσµα της παρέµβασής µας για το περιβάλλον όσον
αφορά την ανάπτυξη ήταν ότι στο τέλος της θητείας µας από
τρεις χιλιάδες τριάντα έξι παράνοµες χωµατερές είχαν αποκατασταθεί δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα µία, ήταν σε διαδικασία άµεσης αποκατάστασης τετρακόσιες είκοσι εννέα και
παρέµεναν σε λειτουργία τριακόσιες δεκαέξι µόνο εκεί που δεν
είχαν ακόµη ολοκληρωθεί τα έργα διάθεσης απορριµµάτων που
προέβλεπαν οι δεκατρείς περιφερειακοί σχεδιασµοί της χώρας.
Δυστυχώς έκτοτε δεν έχει σηµειωθεί ακόµη καµµία πρόοδος.
Το ζήτηµα ξεχάστηκε από την κυβέρνηση και οι παράνοµες χωµατερές έγιναν περισσότερες.
Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα; Ακόµα και σήµερα όλη η Πελοπόννησος δεν έχει ούτε ένα χώρο υγειονοµικής
ταφής. Μόνο ανεξέλεγκτες χωµατερές.
Καµµία πρωτοβουλία για τη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ εκεί που
χρειάζονται. Κανένα πρόγραµµα για τη µετάβαση σε νέους, πιο
σύγχρονους τρόπους διαχείρισης απορριµµάτων. Μείναµε στα
δεκαεπτά κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµου υλικού που κατασκευάσαµε. Κατασκευάζονταν άλλα πέντε το 2009 και ήταν στο
στάδιο µελέτης άλλα εννιά. Αλήθεια, πόσα ολοκλήρωσε στη διετία που πέρασε η κυβέρνηση της «πράσινης ανάπτυξης»;
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ αντί να συνεχίσει τη θεαµατική πρόοδο που πετύχαµε,
χρησιµοποιώντας όλα αυτά που βρήκε έτοιµα, δεν έκανε τίποτα.
Μετέφερε την αρµοδιότητα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην αιρετή
περιφέρεια. Έχασε πολύτιµο χρόνο. Διέκοψε κάθε µορφής χρηµατοδότηση γι’ αυτόν το σκοπό και άφησε στην τύχη του ένα κορυφαίο ζήτηµα περιφερειακής πολιτικής και περιβαλλοντικής
ανάγκης.
Στην Αττική είµαστε στο ίδιο σηµείο, σαν να µην πέρασε µια
µέρα.
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Παράλληλα, ο προσανατολισµός του 80% των πόρων του
ΕΣΠΑ στην περιφέρεια, που αποφασίστηκε και ξεκίνησε από τη
Νέα Δηµοκρατία, ήταν η πιο σηµαντική επιλογή για τη στήριξη
της περιφέρειας.
Δυστυχώς οι παλινωδίες, οι καθυστερήσεις, η ανικανότητα των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που ακολούθησαν, σταµάτησαν αυτήν
την ολοκληρωµένη παρέµβαση για την ελληνική περιφέρεια, πάγωσαν την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και µας γεµίζουν ανησυχία για την πορεία του τόπου –αυτής της µοναδικής
ευκαιρίας- ακόµα και σήµερα που η δική µας συµµετοχή µετά
την 1/1/2012 θα είναι στο 5%.
Σήµερα που βρισκόµαστε στην πιο δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα, που η Ελλάδα χρειάζεται κάθε διαθέσιµο
ευρώ, σήµερα που η ελληνική περιφέρεια βιώνει τη µεγαλύτερη
ύφεση της ιστορίας της, αυτές οι πολιτικές που προανέφερα
πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν, να µπουν σε µία λογική
πιο αποτελεσµατική και να δώσουν χειροπιαστά αποτελέσµατα
στους πολίτες της επαρχίας.
Η καλύτερη αντίληψη των τοπικών προβληµάτων και των ιδιαιτεροτήτων επιβάλλει την άσκηση τοπικών πολιτικών από την
αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όµως, επιβάλλεται η συνολική αντίληψη του περιφερειακού προβλήµατος και ο συντονισµός των
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη
των πόρων.
Ο συνδυασµός αυτών των πολιτικών αναδεικνύει τις δυναµικές
περιοχές και συγχρόνως ενισχύει αποτελεσµατικά τις αδύνατες.
Η στήριξη των ιδιαιτέρων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που αναδεικνύονται από τις τοπικές κοινωνίες, µε στοχευµένες πολιτικές
του κεντρικού κράτους, είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουµε.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα: Στην περιοχή µου, στη Μαγνησία, λειτουργεί από πρόπερσι το νέο, σύγχρονο αεροδρόµιο της
κεντρικής Ελλάδος, έτοιµο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Κανείς, όµως, δεν το ξέρει, διότι δεν υπάρχει προώθηση αυτής της
δυνατότητος. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το δυσκίνητο
κράτος, αδυνατεί να το αναπτύξει, να αναδείξει τα συγκριτικά
του πλεονεκτήµατα, να προσφέρει ανάπτυξη σε όλη την κεντρική
Ελλάδα και να ανοίξει το παράθυρο που χρειαζόµαστε προς τον
υπόλοιπο κόσµο.
Ας ελπίσουµε ότι η λειτουργία αυτού, όπως και άλλων περιφερειακών αεροδροµίων, σύντοµα θα δοθεί σε ιδιώτες, ώστε να
καταστούν ανταγωνιστικά, να αναπτυχθούν, να υπάρξει σε τελευταία ανάλυση ενδιαφέρον.
Σήµερα σ’ αυτήν την εξαιρετικά κρίσιµη συγκυρία που βιώνουµε, που τα λάθη του παρελθόντος και οι χωρίς πυξίδα και
χωρίς στόχους πολιτική της Κυβέρνησης µας έχουν φέρει στο
κατώφλι της οικονοµικής καταστροφής, προβάλλει ακόµα πιο
επιτακτική ανάγκη, ώστε η αναδιάρθρωση της δοµής της οικονοµικής ζωής να προτάσσει την αποκέντρωση ως µοχλό της περιφερειακής οργάνωσης και ανάπτυξης.
Η βαθιά παγκόσµια οικονοµική κρίση ανάγκασε την κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας να αναβάλει την απαραίτητη διοικητική
µεταρρύθµιση. Το εθνικό συµφέρον και ο σεβασµός στους θεσµούς επέβαλε αυτή να έχει ως προϋπόθεση την αναγκαία στήριξη των υποδοµών και την ενίσχυση των πόρων της
αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε, ψήφισε µια κουτσουρεµένη διοικητική µεταρρύθµιση, η οποία εξαντλήθηκε στην
ανακατανοµή των βαθµών της αυτοδιοίκησης, στη γεωγραφική
συνένωση των δήµων και στις περικοπές όλων των πόρων.
Δυστυχώς ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί πλέον ξεκάθαρα µια
χαµένη ευκαιρία για την περιφέρεια, όπως επιχειρείται και εφαρµόζεται χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και χωρίς αναπτυξιακή διάσταση. Μια επίσκεψη σε ένα µικρό δήµο, µια σύντοµη συζήτηση
µε τον κάθε απελπισµένο από την κατάσταση δήµαρχο θα πείσει
τον οποιονδήποτε. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν έφερε στην ελληνική
περιφέρεια αυτά που ευαγγελίζονταν.
Όλο αυτό το διάστηµα προσπαθούµε να συµβάλουµε τονίζοντας µε κάθε τρόπο ότι η διοικητική µεταρρύθµιση πρέπει -και θα
έπρεπε- να στηρίζεται στην ορθολογική αποκέντρωση των εξουσιών, στη δηµιουργία αυτοτελών οικονοµικά και ενισχυµένων αυτοδιοικήσεων, στη δηµιουργία εκσυγχρονισµένων υποδοµών,
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στην προστασία πολιτών και αιρετών από την αυθαιρεσία και την
ενίσχυση, το κυριότερο, των δήµων και περιφερειών για αναπτυξιακά έργα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάπτυξη θα στηριζόταν βάσει του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στο αποκαλούµενο Πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ», το
οποίο θεσµοθετήθηκε -υποτίθεται- για την υποστήριξη των νέων
δήµων και περιφερειών, για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το πρόγραµµα ήταν µια υπόσχεση όµως χωρίς
αντίκρισµα, ήταν µια λευκή επιταγή. Δύο χρόνια µετά την ψήφισή
του η κυβέρνηση, αφού σταµάτησε, κατήργησε και δεν πληρώνει
και έργα συµβασιοποιηµένα του «ΘΗΣΕΑ», δεν προχώρησε ποτέ
στην υλοποίηση του Προγράµµατος «ΕΛΛΑΔΑ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα µε δύο λεπτά ακόµη.
Ακόµη, όµως και αν κάποτε υλοποιηθεί, όπως είναι σχεδιασµένο µε τον πρώτο άξονα του να κατευθύνεται στην τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση και όχι στα έργα και µε το δεύτερο άξονα να
χρηµατοδοτείται κυρίως από πόρους της αυτοδιοίκησης και όχι
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι βέβαιο ότι δεν
θα αποτελέσει στήριγµα για τους νέους καλλικρατικούς δήµους
και προφανώς δεν θα ενισχύσει την κρατική ανάπτυξη και δεν θα
συµβάλει στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Σύµφωνα µε το προϋπολογισµό του 2011, για να σας φέρω
ένα παράδειγµα και είµαι βέβαιος ότι θα είναι λιγότερος ο απολογισµός του 2011, προβλεπόταν χρηµατοδότηση για τις αιρετές
περιφέρειες για την κατασκευή έργων 87 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, 670 εκατοµµύρια έσοδα µείον 583 εκατοµµύρια έξοδα για
λειτουργικές ανελαστικές δαπάνες, απέµεναν 87 εκατοµµύρια,
ποσό που αντιστοιχεί στο των εσόδων που είχαν οι νοµαρχίες
της χώρας το 2009 ή διαφορετικά 1,5 εκατοµµύριο αντιστοιχεί
σε κάθε παλιά νοµαρχία για την κατασκευή έργων. Πόσα αναπτυξιακά έργα µπορεί να κάνει η περιφέρεια µε 1,5 εκατοµµύριο
ευρώ το χρόνο ανά παλιά νοµαρχία;
Με αυτήν, όµως, την τακτική της αδιάκριτης περικοπής των
θεσµοθετηµένων πόρων η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αφ’ ενός στερεί από τις τοπικές κοινωνίες µικρά και µεγάλα χρήσιµα έργα, τα
οποία δίνουν πνοή στην περιφέρεια, αφ’ ετέρου στερεί από τις
τοπικές οικονοµίες ζωτική χρηµατοδότηση για την επιβίωση των
τοπικών επιχειρήσεων και του εργατικού δυναµικού. Ουσιαστικά,
δηλαδή, η έλλειψη στοχευµένης πολιτικής επιτείνει την ύφεση,
αγνοεί την αναγκαιότητα της ύπαρξης αναπτυξιακής διάστασης
που πρέπει να συνοδεύει τα µέτρα περιορισµού του ελλείµµατος
που είναι απαραίτητο και συµβάλλει στο να βυθίζεται η ελληνική
περιφέρεια σε µια άνευ προηγουµένου οικονοµική ύφεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος για την ανάπτυξη σήµερα περισσότερο από ποτέ περνάει από την περιφέρεια. Για
εµάς η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι εύκολο και εύηχο σύνθηµα, είναι κεντρική πολιτική επιλογή, είναι µονόδροµος. Είναι,
όµως, δρόµος δύσκολος και δρόµος ευθύνης και δεν µπορεί να
επηρεάζεται από πολιτικές ή κοµµατικές σκοπιµότητες από τοπικά µικροσυµφέροντα και συναλλαγές. Απαιτεί προσήλωση στο
στόχο και ρεαλισµό. Απαιτεί να εστιάσουµε στις σηµερινές,
πραγµατικές ανάγκες ιδιαίτερα σήµερα που η χώρα βρίσκεται σε
αυτήν τη συγκυρία και να απεµπλακούµε από τις κακώς εννοούµενες ισορροπίες του χθες. Αυτό, όµως, είναι έργο της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, είναι έργο
που πρέπει να µπει στην πρώτη γραµµή των προτεραιοτήτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Μαρκόπουλου
Αττικής, το 1ο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων για την Πέµπτη 22 Δεκεµβρίου 2011, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 336/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ηλία Καρανίκα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα.
2. Η µε αριθµό 331/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
3. Η µε αριθµό 344/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεόδωρου
Ιγνατιάδη προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγώνων των αγροτών στη
Χαλκιδική.
4. Η µε αριθµό 341/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το αµυντικό σύστηµα της χώρας µας.
5. Η µε αριθµό 338/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ)
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 337/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αφροδίτης Παπαθανάση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Στερεά Ελλάδα.
2. Η µε αριθµό 332/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της
εισφοράς των φαρµακοποιών προς τους Συλλόγους τους.
3. Η µε αριθµό 345/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης
των πατατοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας.
4. Η µε αριθµό 342/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το χαρακτηρισµό των οικοπέδων εντός των ορίων οικισµών ως δασικών.
5. Η µε αριθµό 339/19-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Μουλόπουλου προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο κλεισίµατος της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε στην Ολοµέλεια της
Βουλής τις εκθέσεις που συνετάχθησαν και δείχνουν τα πεπραγµένα, αλλά και τα συµπεράσµατα δυο σηµαντικών επιτροπών:
Της Επιτροπής Περιφερειών και της υποεπιτροπής Νησιωτικών
και Ορεινών Περιοχών.
Εκτός βέβαια από την καταγραφή του ιστορικού κάθε επιτροπής που συνεστήθησαν τον Οκτώβριο και το Δεκέµβριο 2010 δηλαδή έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο δραστηριότητας- σήµερα
οι επιτροπές αυτές εξακολουθούν τη λειτουργία τους µε σηµερινή Πρόεδρο τη συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ, την κ. Άντζελα Γκερέ-
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κου. Πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι η µεν Επιτροπή Περιφερειών
έχει αντικείµενο την παρακολούθηση και τη λειτουργία των περιφερειακών οργάνων της πολιτείας και µάλιστα, σε θέµατα και
ζητήµατα περιφερειακής ανάπτυξης, δηλαδή, πώς σχεδιάζεται
και πως εφαρµόζεται η πολιτική της ανάπτυξης στην περιφέρεια.
Αµέσως γεννάται και ένα ερώτηµα: Για ποια ανάπτυξη και για
ποια περιφέρεια µιλάµε; Προφανώς στις σηµερινές συγκυρίες
κανένας δεν βλέπει ανάπτυξη στη χώρα µας. Ελπίζουµε ότι η
ύφεση δεν θα συνεχιστεί για µεγάλο ακόµα χρονικό διάστηµα.
Εξίσου, όµως, σοβαρό αντικείµενο είναι και το έργο της υποεπιτροπής των Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Ποιο είναι το
αντικείµενό της; Είναι να µελετήσει τα προβλήµατα των περιοχών
αυτών, να κάνει προτάσεις για τη βιώσιµη και οικονοµική τους
ανάπτυξη, για την προστασία, τη διατήρηση και την προβολή της
πολιτιστικής παράδοσης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
Οµοίως φροντίζει για την προστασία του οικιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος. Φροντίζει επίσης, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι µικρές στην περιφέρεια πώς θα αναπτυχθούν και
πώς θα επιτείνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Βέβαια, η επιτροπή µπορεί να ασχοληθεί και µε προβλήµατα που έχουν σχέση
µε τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, αλλά και µε θέµατα
τουρισµού των περιοχών αυτών.
Βλέπετε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η θεµατολογία
είναι πάρα πολύ µεγάλη. Αν σκεφτείτε ότι το µεγαλύτερο µέρος
της χώρας µας απαρτίζεται από ορεινές περιοχές και πολλά
νησιά µικρά και µεγάλα, τότε το εύρος και το ενδιαφέρον της επιτροπής είναι τεράστιο.
Εδώ θέλω να επαινέσω το ενδιαφέρον των συναδέλφων και
του Προέδρου της Επιτροπής αλλά και των προηγουµένων Προέδρων, για να αναδείξουν τα προβλήµατα της περιφέρειας. Γεννάται, όµως, το ερώτηµα: Είναι δυνατόν το ενδιαφέρον των
Βουλευτών των επιτροπών να µπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήµατα που υπάρχουν; Είναι δυνατόν, δηλαδή, να νοµοθετήσει
αυτή η επιτροπή; Είναι δυνατόν να εξαλείψει εγγενείς αδυναµίες;
Είναι δυνατόν να νικήσει τη σηµερινή δυσκολία, τη σηµερινή οικονοµική κρίση; Είναι δυνατόν, ακόµη, να µπορέσει να νικήσει
νοµοθετήµατα που δεν είχαν τις αποδόσεις, τα αποτελέσµατα
και τους αρχικούς στόχους για τους οποίους θεσπίστηκαν;
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία σειρά διαπιστώσεων, να υποβάλω µία σειρά προτάσεων που θα βελτιώσουν τη θεµατολογία
της επιτροπής και θα αναδείξουν θέµατα και προβλήµατα που
είναι υπαρκτά, µε στόχο τη διόρθωση και του νοµοθετικού έργου,
αλλά και την πληρέστερη γνώση όλων των πτυχών και των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι της επαρχιακής Ελλάδος.
Θα αρχίσω φυσικά από το διοικητικό περιβάλλον, µέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται η ελληνική περιφέρεια. Πρέπει, εποµένως, να δούµε τη διοικητική µεταρρύθµιση, αυτήν που ψηφίσαµε
στη Βουλή, το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όχι µε µία µατιά αντιπολιτευτική ή κακόπιστης κριτικής. Εξάλλου, αυτά εξαντλήθηκαν, συζητήθηκαν και ελέχθησαν κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου.
Θέλω, επίσης, να πω και να προλάβω τυχόν αντιδράσεις, ότι η
διοικητική µεταρρύθµιση ήταν απαίτηση σχεδόν όλων των κοµµάτων. Όµως, σήµερα όχι µόνο δικαιούµαστε, αλλά είµαστε και
υποχρεωµένοι να κάνουµε µία αποτίµηση της διοικητικής µεταρρύθµισης, το πώς διαµορφώνεται σήµερα η διοικητική πραγµατικότητα στην επαρχία, στην περιφέρεια.
Τι θα πει ένας πολίτης σήµερα στην επαρχία; Πότε ήταν καλύτερα, πριν από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ή σήµερα; Τι θα σας πει σήµερα ένας εν ενεργεία δήµαρχος; Είναι ευχαριστηµένος µε τα
µέσα που έχει και ασκεί την τοπική εξουσία; Πώς ασκεί τα καθήκοντά του σήµερα ένας περιφερειάρχης; Είναι αυτό που του
είπαν ότι θα είναι, ότι θα είναι δηλαδή δεκατρείς µικροί πρωθυπουργοί;
Θέλετε, επίσης, να ρωτήσουµε τους υπαλλήλους ή ακόµη και
τους αιρετούς τι γνώµη έχουν για τους υπαλλήλους; Είµαι σίγουρος ότι όλοι είναι δυσαρεστηµένοι και τελικά υπάρχει ένα ερώτηµα: Πώς θα πετύχουµε την ανάπτυξη στην περιφέρεια µε όλα
αυτά τα προβλήµατα; Εγώ να δεχθώ καλόπιστα πως είναι νωρίς
ακόµη, για να κριθεί ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Όµως, ας υποθέσουµε
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ότι εξυγιαίνονται οικονοµικά οι δήµοι. Ας υποθέσουµε ότι οι περιφερειάρχες άρχισαν να συµµετέχουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση του ΕΣΠΑ. Ρωτάµε: Έχουν αυτοί οι φορείς της
αυτοδιοίκησης το στελεχικό δυναµικό, ώστε να προχωρήσουν
στην ανάπτυξη της περιφέρειας;
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, το υπαλληλικό στελεχικό δυναµικό είναι σε ηµιδιάλυση, είναι σχεδόν παράλυτο. Υπάρχουν
αλλοπρόσαλλες και αναιτιολόγητες µετακινήσεις προσωπικού
από νοµαρχίες σε περιφέρειες, από περιφέρειες σε δήµους. Διαλύθηκαν ή διαλύονται τεχνικές υπηρεσίες, όπως η Τεχνική Υπηρεσία Δήµων και Κοινοτήτων και άλλες.
Άλλο πρόβληµα. Μειώνονται οι αποδοχές των υπαλλήλων,
υπάρχει αβεβαιότητα µε τις απολύσεις και υπάρχει και το θέµα
της εφεδρείας. Στόχος των περισσοτέρων στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης είναι να βγουν στη σύνταξη. Πρόσφατα ψηφίστηκε το µισθολόγιο–βαθµολόγιο. Όλα αυτά, ανεξάρτητα από το
εάν συµφωνεί κανείς ή διαφωνεί, είναι µαζεµένα και έχουν δυσµενή αποτελέσµατα. Πού θα στηριχθούν, λοιπόν, οι δήµοι, οι
περιφέρειες, για να προχωρήσουν σε ωριµάνσεις έργων και ολοκλήρωση των διαδικασιών και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
που τους δίνονται για ανάπτυξη;
Εγώ θα προχωρήσω και σε µία άλλη διαπίστωση. Και οι µηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει δύσκολες και γραφειοκρατικές τις διαδικασίες ελέγχου και απορρόφησης
πιστώσεων. Ο συνδυασµός, όµως, όλων αυτών των δυσκολιών
κάνει τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων πιο ορατό.
Σήµερα απ’ όλους έχει οµολογηθεί ότι ο µόνος τρόπος ανάπτυξης και το µόνο χρηµατοδοτικό εργαλείο είναι οι πόροι του
ΕΣΠΑ. Και, όµως, υπάρχει κίνδυνος σηµαντικών καθυστερήσεων
και, άρα, απώλεια σηµαντικών πόρων, τουλάχιστον για δύο χιλιάδες έργα, συνολικού προϋπολογισµού 11 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Σήµερα στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ υπάρχουν τρεις χιλιάδες
δικαιούχοι τελικοί. Η αξιολόγηση που έγινε, απέδειξε ότι εκατόν
δέκα τελικοί δικαιούχοι συγκεντρώνουν βαθµό κάτω από τη
βάση, δηµιουργώντας έτσι κίνδυνο απώλειας πόρων, ακόµη και
για τον κανόνα της αυτόµατης αποδέσµευσης των τριών ετών,
δηλαδή του γνωστού ν+3.
Η µελέτη της Ειδικής Γραµµατείας του ΕΣΠΑ µάς οδηγεί σε
συµπεράσµατα για τις αιτίες που µας έφτασαν σε αυτό το σηµείο. Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ο πολύ υψηλός µέσος χρόνος υλοποίησης ενός έργου. Από την ένταξη ενός έργου, µέχρι
την αίτηση πληρωµής αυτού του έργου απαιτούνται εξακόσιες
µέρες, δηλαδή ενάµιση χρόνος. Έχει περάσει, δηλαδή, ο µισός
διαθέσιµος χρόνος για την ολοκλήρωση ενός έργου, περιµένοντας µόνο πότε θα ξεκινήσει.
Χρειάζονται εκατόν εξήντα µέρες από την ένταξη του έργου,
µέχρι τη δηµοπράτηση, χρειάζονται εκατόν ενενήντα µέρες από
τη δηµοπράτηση, µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και διακόσιες δέκα µέρες από τη σύµβαση, µέχρι την πρώτη πληρωµή.
Είχα κάνει αναφορά και κατά τη συζήτηση στον προϋπολογισµό. Πρέπει µαζί µε την επανεκκίνηση της οικονοµίας της χώρας,
να γίνει µια επανεκκίνηση στη Δηµόσια Διοίκηση και στον εκσυγχρονισµό της, να ενσωµατωθούν δηλαδή όλες οι καλές και αποδοτικές πρακτικές, να ενσωµατωθεί η τεχνογνωσία και η
µεθοδολογία που εφαρµόζεται στη διοίκηση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αρκετά απλό και νοµίζω ότι δεν θα πρωτοτυπήσουµε σε αυτόν τον τοµέα.
Η αλήθεια είναι ότι οι περιφέρειες παρουσιάζουν διαφορετικές
τάσεις και δείκτες ανάπτυξης. Όµως σήµερα έχουν ωριµάσει οι
συνθήκες και κάθε περιφέρεια έχει αποδείξει ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και τα έχει αναδείξει. Έχουν καταγραφεί οι άξονες και οι δράσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί και
να υλοποιήσει.
Η Επιτροπή Περιφερειών τούς δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη µέχρι σήµερα δραστηριότητά τους και να ζητήσουν
τη συνδροµή της νοµοθετικής εξουσίας, για να λύσουν θέµατα
που τους είναι εµπόδιο και να συνεχίσουν το έργο τους. Παράλληλα, οι επισηµάνσεις και οι παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής Περιφερειών τους οδηγούν σε διορθωτικές κινήσεις, για
να µπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί.
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Η επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει καλέσει µέχρι σήµερα
τέσσερις περιφερειάρχες και θα πρέπει να συνεχίσει µε τη συµµετοχή και των υπολοίπων. Συνήθως µέχρι σήµερα παρουσιάζονται κατά προτίµηση αυτοί που έχουν αναπτυγµένες περιφέρειες,
ενώ το βάρος πρέπει να πέσει και στις λιγότερο αναπτυγµένες
περιφέρειες, για να αναδείξουµε το πρόβληµα και όχι να το βάζουµε κάτω από το χαλί.
Να περάσουµε τώρα και στην υποεπιτροπή για τις ορεινές και
νησιωτικές περιοχές, που φαίνεται µεν υποδεέστερη, αλλά νοµίζω ότι είναι πιο σηµαντική, γιατί έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει θέµατα που είναι κοντά στη δοµή της ελληνικής περιφέρειας
και να αναδεικνύει δύσκολα θέµατα, που ενώ τα γνωρίζουµε, συνήθως τα παραµελούµε, γιατί αφορούν µικρούς πληθυσµούς που
το χειµώνα γίνονται ακόµα µικρότεροι, γιατί οι κάτοικοι νιώθουν
την ανασφάλεια της παραµονής, ενώ το καλοκαίρι -ιδίως οι νησιωτικές περιοχές- ο πληθυσµός τους υπερδιπλασιάζεται, λόγω
του εποχικού τουρισµού. Όµως οι κάτοικοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν για αντικειµενικούς λόγους, έχουν την
ανάγκη να απολαµβάνουν στοιχειώδεις ανάγκες, τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία.
Κάθε χρόνο γίνεται αγώνας για να πετύχουµε και να πιέσουµε
ακόµα και σαν τοπικοί Βουλευτές, να καλυφθούν στοιχειώδεις
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα νησιά και στα αποµακρυσµένα ορεινά χωριά.
Σήµερα ακόµη έχουµε πλήρως εξοπλισµένα τεχνολογικά σχολεία χωρίς να υπάρχει ο αντίστοιχος καθηγητής της αντίστοιχης
ειδικότητας για να διδάξει και να αξιοποιήσει αυτόν τον εξοπλισµό.
Το ίδιο συµβαίνει και στον τοµέα της υγείας. Τα κέντρα υγείας,
όπου υπάρχουν, είναι πλέον πεπερασµένα, µε σοβαρές ελλείψεις
υποδοµών και χωρίς την ύπαρξη γιατρών ή υγειονοµικού προσωπικού. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για την ανασφάλεια που
δηµιουργείται στο µόνιµο πληθυσµό αυτών των περιοχών.
Ένας άλλος λόγος ανασφάλειας είναι ο τρόπος της συγκοινωνιακής πρόσβασης. Οι µεν ορεινοί όγκοι έχουν ένα κακό συγκοινωνιακό οδικό δίκτυο και αποκλείονται από τις δυσµενείς
χειµερινές καιρικές συνθήκες, οι δε νησιωτικοί πληθυσµοί µένουν
αποκλεισµένοι από τις αραιές ή ανύπαρκτες ακτοπλοϊκές συνδέσεις µε µειωµένα δροµολόγια. Ειδικά δε, τους χειµερινούς µήνες
µε τα συχνά απαγορευτικά, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών,
παραµένουν συχνά αποκλεισµένα τα περισσότερα νησιά της Ελλάδας.
Εδώ έχει αναδειχθεί ακόµη µία αδυναµία και δεν έχει βρεθεί
ακόµη λύση. Αυτή η αδυναµία είναι διαχείριση των µικρών λιµανιών που δεν έχουν φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιµετωπίσει
τα προβλήµατα και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Ίσως η δηµιουργία ή η έλλειψη Υπουργείου Ναυτιλίας είναι η αιτία. Όµως
έχει ωριµάσει η ανάγκη τα µικρά λιµάνια να περάσουν στην αρµοδιότητα των δήµων επ’ ωφελεία και των δύο. Και οι δήµοι θα
αποκτήσουν τη διαχείριση ενός αναπτυξιακού εργαλείου, ακόµη
και έναν πόρο εσόδων, αλλά και η διαχείριση θα περάσει σε ένα
φορέα που έχει κάποιες λειτουργικές υποδοµές σε προσωπικό,
κάτι που λείπει παντελώς από τα λιµενικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί µια περίπτωση ρωγµής
στο λιµάνι στης Σκιάθου. Αυτή η ρωγµή παρουσιάστηκε το χειµώνα του 2010. Το φυσιολογικό θα ήταν να αντιµετωπιστεί το καλοκαίρι του 2011. Λιµεναρχεία και λιµενικά ταµεία άρχισαν τις
τοπικές αυτοψίες, έγιναν και αυτοψίες µηχανικών της Περιφέρειας και µέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
Τελικά, παρ’ όλο που υπήρχε χρηµατοδότηση, περιµένουν τα
τεύχη δηµοπράτησης τα οποία έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας και γίνεται αγώνας δρόµου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για δηµοπράτηση τώρα το χειµώνα, ώστε να επισκευαστεί
µέχρι το καλοκαίρι. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, αν µέσα στο
µέσο της τουριστικής περιόδου το λιµάνι της Σκιάθου ή ένα αντίστοιχο άλλο λιµάνι αχρηστευτεί, η ζηµιά στον τουρισµό για την
τοπική κοινωνία θα είναι ανεπανόρθωτη και τότε θα είναι ανώφελο να ψάχνουµε και δεν ενδιαφέρει κανέναν για το ποιος
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φταίει.
Έτσι, µέσα από την επιτροπή µπορούν να αναδειχθούν τα προβλήµατα αυτά. Όπως είναι και η αυριανή επιτροπή που έχει να
κάνει µε τα νησιά του Ιονίου µε στόχο µια ολοκληρωµένη πολιτική
συγκοινωνιών για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τις λιµενικές και
τουριστικές υποδοµές, τις αεροµεταφορές και για το µεταφορικό
ισοδύναµο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το ενδιαφέρον πρέπει να εξαντληθεί,
όµως, ισοδύναµα για όλα τα νησιωτικά συµπλέγµατα. Έχω πει
πολλές φορές και µοιάζει ξεχασµένο το ενδιαφέρον για το σύµπλεγµα των Βορείων Σποράδων, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την
Αλόννησο. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω και µια αδικία που γίνεται. Αυτά τα νησιά θεωρούνται τµήµα της χερσαίας Μαγνησίας
και ποτέ δεν απολαµβάνουν το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για
τα νησιωτικά συµπλέγµατα. Το ίδιο συµβαίνει και για τον ορεινό
όγκο του Πηλίου. Παρ’ όλο που οµολογείται ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό και ενδιαφέρον ορεινό κοµµάτι της χώρας µας, ποτέ δεν
έχει αναπτυχθεί µέσα στη Βουλή το µέγεθος των προβληµάτων
και των θεµάτων που απασχολούν τον πληθυσµό του.
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πιστεύω ότι το Πήλιο και οι Βόρειες Σποράδες πρέπει να µπουν στον προγραµµατισµό της επόµενης περιόδου της επιτροπής ή στην επιτροπή των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οι επιτροπές αυτές σωστά σήµερα παρουσιάζουν το έργο τους στην Ολοµέλεια της Βουλής και ελπίζω ότι
στην επόµενη περίοδο της Βουλής θα έχουν πιο πλούσιο και πιο
δυναµικό έργο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μαρκάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό ότι συζητούµε σήµερα σε µία ανοικτή συζήτηση και στην Ολοµέλεια το
θέµα που συζητάµε γιατί στα δύο χρόνια και κάτι που είµαι Βουλευτής, αυτό το πράγµα δεν έχει γίνει στην έκθεση καµµιάς
άλλης επιτροπής. Θα είχε ιδιαίτερη αξία. Αποµένει βέβαια σε
εµάς και µε τον τρόπο που θα συζητήσουµε εδώ, αλλά και µε την
αξιοποίηση αυτών που θα πούµε µετά από τη συζήτηση στην
Ολοµέλεια, να αποδείξουµε πόσο χρήσιµο είναι και πόσο πρέπει
να επαναλαµβάνεται αυτό για να αποδίδει και όχι για να λέµε σε
µία επίφαση δηµοκρατίας ότι έχουµε δηµοκρατία, αλλά για να
την έχουµε πραγµατικά. Η δηµοκρατία είναι κάτι που πρέπει να
είναι αποτελεσµατικό, έτσι κι αλλιώς.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στα θετικά είναι οι ζωντανές παρουσίες και κυβερνητικών και διοικητικών στελεχών, κυρίως
όµως αυτοδιοικητικών και στελεχών της περιφέρειας. Αυτό νοµίζω ότι φέρνει πιο κοντά την επιτροπή στην πραγµατικότητα και
θέτει το πρόβληµα. Γιατί εγώ επιµένω πάντοτε ότι τα προβλήµατα που τα γνωρίζουµε είναι αυτά που θα λύσουµε, ενώ αυτά
που δεν γνωρίζουµε είναι αυτά που δεν θα µπορέσουµε να λύσουµε.
Δύο, τουλάχιστον, φορές αναγκάστηκα να γίνω κακός ή εάν
θέλετε να γίνουµε κακοί ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η µία φορά ήταν στον ρόλο του Τύπου της περιφέρειας,
όταν συζητούσαµε όπου είχαν κληθεί µονόπλευρα µόνο οι ιδιοκτήτες των περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και όχι
και οι εργαζόµενοι. Αναγκαστήκαµε ως επιτροπή να κάνουµε και
δεύτερη και νοµίζω ότι αποκτήσαµε µία ισορροπία, παρά το ότι
χάσαµε τη διαδραστικότητα που θα υπήρχε εάν ήταν και οι δύο
µαζί ή εάν θέλετε, και µία τρίτη πλευρά µαζί. Το ίδιο έγινε και για
την ανάπτυξη στην Υποεπιτροπή των Ορεινών και Νησιωτικών
Περιοχών για το θέµα της ανάπτυξης του Ολύµπου. Αυτό ίσως
δεν ήταν από την πλευρά µας κάτι απλά εύστοχο, αλλά θέλω να
πω ότι εδώ έχουµε συνηθίσει και στη Βουλή και στη χώρα γενικώς να βλέπουµε τα πράγµατα µε έναν άλλο τρόπο για την ανάπτυξη.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα, που εγώ θέλω να επισηµάνω ότι
έχουµε, είναι στη φιλοσοφία, στην αντίληψη και µετά στο νοµικό
πλαίσιο, αλλά και στην εφαρµογή του, όταν αυτό θα γίνει, για το
θέµα της περιφερειακής ανάπτυξης και µάλιστα όταν αυτό γίνεται σε µία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία είναι µία χώρα και
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ορεινή και νησιωτική. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουµε καταθέσει µία πρόταση η οποία λέει να µην υπάρχει µέριµνα και θεραπείες και µία προστασία για τις ορεινές και για τις νησιωτικές,
αλλά να υπάρχουν και για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
µία τρίτη, δηλαδή, κατηγορία.
Πολλές φορές έχουµε συµφωνήσει στην επιτροπή σε διαπιστώσεις. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συµφωνία δεν αλλάζει την
κατάσταση. Το ότι εµείς συµφωνούµε σε µία επιτροπή, δεν λέει
τίποτε.
Θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται να αλλάξουν πολιτικές. Να επισηµάνω βέβαια ότι η επιτροπή δεν είναι αποφασιστική. Μπορεί
να συζητούµε, αλλά αυτά που συζητούµε ακόµη και εάν τα πούµε
οµόφωνα, δεν εφαρµόζονται. Παρ’ όλα αυτά έχει µία ιδιαίτερη
σηµασία να µη µείνουµε στις επιµέρους διαπιστώσεις, αλλά να
πούµε ότι χρειάζεται µία άλλη πολιτική για την ανάπτυξη της περιφέρειας και µία άλλη πολιτική για την ανάπτυξη των ορεινών,
των νησιωτικών και των ορεινών και νησιωτικών –να συνηθίσω να
το λέω και εγώ- περιοχών.
Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αναδειχθούν τα κεντρικά προβλήµατα. Γιατί εµείς από την επιτροπή έχουµε την ευκολία και
την ευαισθησία παράλληλα να αναδεικνύουµε τοπικά προβλήµατα ή περιφερειακά προβλήµατα.
Μετά την κρίση και το χρέος υπάρχει και ένα τρίτο πρόβληµα
που προστέθηκε σε αυτά, το µνηµόνιο. Γιατί εµείς θεωρούµε ότι
το µνηµόνιο δεν λύνει, αλλά προσθέτει προβλήµατα. Δεν αντιµετωπίζει δηλαδή την κρίση και το χρέος, αλλά αντιθέτως βαθαίνει
την κρίση και το χρέος της χώρας και κυρίως των ανθρώπων.
Πάντως, στη χώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα που δυσκολεύουν και άλλο τα πράγµατα και που κάνουν τη λέξη «ανάπτυξη» να µοιάζει πολλές φορές µε ανέκδοτο. Ιδιαίτερα
προβλήµατα στην υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση. Η
ανεργία βλέπετε ότι καλπάζει, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Να πω ότι δεν έχουµε ακόµη αντιµετωπίσει, δεν έχουµε δει το
θέµα των ΕΟΖ –όχι των ΑΟΖ- δηλαδή των Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουµε όσο γίνεται πιο γρήγορα
µία τέτοια συζήτηση στην επιτροπή και να πάρει σαφώς έναν
αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι έναν γενικό χαρακτήρα, τι είναι
οι ΕΟΖ. Να το πούµε και αυτό, αλλά να πούµε κυρίως ότι θα πρέπει να αποφευχθούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Διότι είδατε ότι σε ορισµένες
περιοχές, όπως στην Πελοπόννησο, έχει ήδη ξεκινήσει µια συζήτηση να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω µια δήλωση του Γερµανού Υφυπουργού Οικονοµίας, του Στέφαν Κάπφερερ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι γερµανικές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται εγγυήσεις
για να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά να διαµορφωθεί ένα ελκυστικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων. Και θα ήθελα επίσης
να πω ότι τα σχέδια πια φαίνονται. Τα βλέπουµε ακόµα και στον
Τύπο. Έχουν πάρει µια µορφή, θα έλεγα, µιας προετοιµασίας για
µια καταιγίδα για τις ΕΟΖ, όπου ούτε περιβαλλοντικά ζητήµατα
ούτε ζητήµατα που αφορούν στην εργασία, στην ασφάλιση κ.λπ.,
θα υπάρχουν.
Υπάρχει κάτι που το έχω πει πολλές φορές και στην Επιτροπή:
Δεν ξέρω αν είµαστε η νοτιότερη χώρα της Ευρώπης ή η βορειότερη της Αφρικής. Με τέτοιες ιστορίες όπως οι ΕΟΖ, η ζυγαριά
θα αρχίσει να γέρνει ότι είµαστε µια χώρα της Αφρικής περισσότερο. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουµε και µια τέτοια συζήτηση.
Ένα άλλο τεράστιο θέµα είναι το θέµα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, που οπωσδήποτε είναι ευλογία και είµαστε
ίσως το πρώτο κόµµα που έχουµε πάρει θέση υπέρ των των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά είµαστε ίσως και το πρώτο
κόµµα που βγαίνουµε ενάντια στον τρόπο µε τον οποίο αυτές
προωθούνται, όταν δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός. Δεν
υπάρχει σχεδιασµός από την αυτοδιοίκηση, είτε από την περιφερειακή είτε από την πρωτοβάθµια, αλλά υπάρχει ο σχεδιασµός
µόνο εκείνος που κάνουν τα οικονοµικά συµφέροντα. Βλέπουµε
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ότι στην Κρήτη δεν γνωρίζουµε αν θα είναι διασυνδεδεµένο το
σύστηµα αυτό, που σηµαίνει ότι αν δεν είναι διασυνδεδεµένο ή
θα είναι ελλιπές άρα θα παίρνει ή θα είναι διασυνδεδεµένο για
να διώχνει, άρα θα είναι πλεονασµατικό. Βλέπουµε ότι δεν διαψεύδονται τα δηµοσιεύµατα που λένε για µεγάλα πράγµατα,
όπως ότι θα έχουµε διπλάσια από τις ανάγκες την παραγωγή.
Αυτό σηµαίνει ότι οι καθρέφτες και οι ανεµογεννήτριες θα πρέπει
να είναι τόσες που θα πρέπει ασφαλώς να αλλάξει ο πρωταρχικός σχεδιασµός, ο σχεδιασµός δηλαδή για τον τουρισµό, διότι
δεν µπορεί να γίνει και τουρισµός και όλα αυτά µε αυτές τις προϋποθέσεις. Εγώ, λοιπόν, λέω ότι αυτά είναι θέµατα ενδιάµεσα,
αν θέλετε. Εγώ θα πω και τα κεντρικότερα, τα οποία όµως πρέπει
να τα συζητήσουµε και πρέπει να συµφωνήσουµε για να βοηθήσουµε να µην ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις. Τα λέω τώρα
αυτά και φαίνονται ίσως αµυντικά, αλλά νοµίζω ότι εκεί είµαστε.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε για το θέµα της περιφερειακής
ανάπτυξης το έλλειµµα φιλοσοφίας και αντίληψης και τα υπόλοιπα, αλλά θα πρέπει να δούµε και την τοπική αυτοδιοίκηση, η
οποία βγαίνει από τον γενικό σχεδιασµό της ανάπτυξης όλο και
περισσότερο και µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και θα σας πω ότι όλα
αυτά που σας λέω τώρα, είτε µε τις ΕΟΖ είτε µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, στην ουσία τι κάνουν; Παραλείπουν, βγάζουν
ακόµα περισσότερο απ’ έξω και την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές
κοινωνίες και τις περιφέρειες. Και θα πρέπει να µιλήσουµε για
ένα µεγάλο έλλειµµα δηµοκρατικού προγραµµατισµού που νοµίζω ότι χρειάζεται, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι «εδώ θέλουµε
ανάπτυξη, δεν θέλουµε δηµοκρατία». Και εγώ λέω ότι ανάπτυξη
χωρίς δηµοκρατία σηµαίνει ότι αφήνει τον πολύ κόσµο, το λαό
δηλαδή, απ’ έξω.
Υπάρχει και άλλο θέµα. Είναι το θέµα του ότι αναφέρεται µεν
σε άρθρο του Συντάγµατος το ότι πρέπει να βοηθούνται οι ορεινές και οι νησιωτικές περιοχές, όµως βλέπουµε ότι δεν λαµβάνονται πρακτικές πρόνοιες για τίποτε από αυτά. Και παρ’ ότι
είµαστε όλοι στην επιτροπή σύµφωνοι, οµόφωνα σύµφωνοι, δεν
γίνεται τίποτα. Νοµίζω ότι άλλος ένας λόγος που είναι καλό που
συζητάµε στην Ολοµέλεια σήµερα είναι και αυτό.
Θα έλεγα ακόµη ότι υπάρχουν πολλά -αλλά εγώ θα αναφέρω
ελάχιστα- βασικά ελλείµµατα εργαλείων για την ανάπτυξη. Είµαστε η µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει Κτηµατολόγιο.
Είµαστε η χώρα που δεν έχει Δασολόγιο και είµαστε η χώρα που
έχει ένα πουκάµισο αδειανό, έναν χωροταξικό σχεδιασµό που
δεν περιέχει τίποτα µέσα σχεδόν σε αυτόν. Όπου συγκεκριµενοποιούνται ορισµένα πράγµατα, όπως στο χωροταξικό για τον
τουρισµό ή σε άλλα χωροταξικά επιµέρους, βλέπετε ότι αυτό
βρίσκει αντιµέτωπους όλους και όχι από µία συντεχνιακή αντίληψη, αλλά γιατί προσπαθούν να υπερασπιστούν τον τόπο τους,
την περιφέρειά τους.
Υπάρχει, λοιπόν, µια µεγάλη έλλειψη και σε αυτά τα εργαλεία
και θα έλεγα ότι, αν ήθελε κάποιος να µιλήσει για το θέµα του
ρόλου της ενηµέρωσης στην ανάπτυξη, θα έπρεπε να µιλήσει και
για το ρόλο του τοπικού και του περιφερειακού Τύπου στην ενηµέρωση και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτήν τη στιγµή είναι
σε εξέλιξη και πρόκειται να διορθωθεί ο ν. 3548/2007 και υπάρχουν προτάσεις και των δηµοσιογράφων, αλλά και των ιδιοκτητών των εφηµερίδων, οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες προτάσεις
και θα πρέπει και αυτό να το θεωρήσουµε ότι είναι και θέµα της
επιτροπής µας σοβαρό.
Θα ήθελα τώρα να πω ότι παρουσιάστηκαν ορισµένες απόψεις
στην επιτροπή και έχουµε συγκεκριµένες διαφωνίες ως κόµµα.
Είναι στα όρια του εξοργιστικού, τη στιγµή που την περίοδο
2010-2012, τη µνηµονιακή περίοδο, προβλέπεται απώλεια του
ΑΕΠ της τάξης του 12% µετά την αναθεώρηση και της ΕΛΣΤΑΤ γνωρίζοντας ότι για το 2012 η ύφεση θα ξεπεράσει το προβλεπόµενο 2,8%- να έρχονται στο Κοινοβούλιο φιλολογικές εκθέσεις
ιδεών για το θέµα της ανάπτυξης. Σας είπα και πριν ότι πολλές
φορές µοιάζει µε ανέκδοτο.
Μια τέτοια έκθεση αποδίδει και τη σηµασία που δίνει η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά και τούτη στο ζήτηµα της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας. Οι πολιτικές που εφαρµόζονται µε επιταγές της τρόικας και των εργοδοτών –κυρίως των µεγαλοεργοδοτών- είναι αυτές που έχουν προκαλέσει αυτήν την ύφεση, η
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οποία καταστρέφει την οικονοµία, αποδοµεί την κοινωνία και καταδικάζει στην απόγνωση και στη µετανάστευση χιλιάδες νέους
και νέες.
Η ανεργία στο τρίτο τρίµηνο του 2011 υπολογίζεται στο 17,7%,
δηλαδή οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες άτοµα και αν σε αυτό το
ποσοστό προστεθεί και η συγκαλυµµένη ανεργία, σύµφωνα µε
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ποσοστό ανεργίας αγγίζει
το 23%, δηλαδή το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες άτοµα. Ειδικότερα σε µία εισήγηση που έγινε στην επιτροπή γίνεται αναφορά για περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά δεν λαµβάνει υπ’ όψιν
ότι η ανεργία, µε τα στοιχεία πάλι της ΕΛΣΤΑΤ, στη δυτική Μακεδονία είναι 22,3%, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι
19% και περίπου το ίδιο σε όλες τις περιφέρειες.
Υπάρχει, λοιπόν, µια έκθεση ιδεών, µε την οποία θα µπορούσε
κάποιος να συµφωνήσει. Είναι περίπου αυτά που είχε πει και ο κ.
Μαγκούφης σε µια µεγάλη εισηγητική έκθεση που είχε κάνει
στην επιτροπή. Εµείς λέµε ότι δεν µπορεί η οποιαδήποτε ανάπτυξη να εξετάζεται αποµονωµένα από το ζήτηµα της διανοµής.
Οποιαδήποτε ακούσια ή εκούσια απόκρυψη του παράγοντα της
διανοµής του παραγόµενου πλούτου εξυπηρετεί τα συµφέροντα
άλλων -όχι πάντως της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού- δηλαδή
του κεφαλαίου και της εργοδοσίας, για να το πούµε καθαρά.
Και η Κυβέρνηση αυτό έχει αποδείξει επανειληµµένα ότι θέλει
να πράξει. Το µοντέλο ανάπτυξης που θέλει να επιβάλει, ακολουθώντας τις επιταγές που ακολουθεί, δεν είναι άλλο από αυτό της
λεγόµενης εξωστρεφούς µεγέθυνσης που βασίζεται αποκλειστικά στην εσωτερική υποτίµηση, δηλαδή στη µείωση του κόστους εργασίας µε κάθε πιθανό τρόπο, έτσι ώστε να καταστήσει
τις ελληνικές εξαγωγές πιο ανταγωνιστικές από τις ξένες.
Ο νεοφιλελεύθερος όµως αυτός µύθος ισχυρίζεται πως αφού
µειωθούν οι µισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές της εργοδοσίας, αφού απορρυθµιστεί η αγορά εργασίας και αφού υποχωρήσει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και πολιτικής, οι
επιχειρήσεις θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές µέσω των εξαγωγών
τους. Θα αυξηθούν, λένε, τα κέρδη και µε αυτά τα κέρδη µετά
θα γίνουν επανεπενδύσεις και θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι µισθοί. Αυτός
είναι ένας µύθος. Αυτός είναι ο κεντρικός µύθος, όµως, στον
οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη, όπως την θεωρεί η προηγούµενη,
αλλά και η τωρινή Κυβέρνηση.
Νοµίζω ότι όλες οι διαπιστώσεις που κάναµε στην επιτροπή
εµποδίζονται από αυτό. Καλές είναι οι διαπιστώσεις. Εγώ θα συµφωνήσω στις περισσότερες, αλλά αυτά είναι τα επιµέρους. Αν
δεν δούµε και το κεντρικό, δεν θα µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα και νοµίζω ότι πρέπει να συζητήσουµε για αυτά τα πράγµατα πάνω σε αυτήν τη λογική. Αυτό λέµε εµείς. Δεν θέλουµε να
το επιβάλουµε, αλλά θέλουµε να πείσουµε, να το συζητήσουµε.
Υπάρχει ένα παράδειγµα, η Κρήτη. Είναι ένα παράδειγµα που
το γνωρίζω. Η Κρήτη θεωρείται µια ανεπτυγµένη περιοχή. Παρ’
όλα αυτά όµως το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχει η Κρήτη
αυτήν τη στιγµή είναι ότι δεν έχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξή
της. Απόδειξη είναι αυτό που ήδη σας είπα, ότι ενώ η προτεραιότητα είναι ο τουρισµός, έρχονται τα ΕΑΠ εµβόλιµα χωρίς να
αποφασίσει κάποιος, ούτε δηµοκρατικά ούτε κεντρικά από τη διοίκηση. Επιχειρηµατικά συµφέροντα αποφασίζουν και εκτελούν.
Τι εκτελούν; Θα δούµε.
Δεν υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση των απορριµµάτων και
αυτό που τώρα εµφανίζεται, καταλήγει στην καύση, κάτι δηλαδή
που έχει απορριφθεί σε χώρες που το έχουν εφαρµόσει. Δεν
υπάρχει ένα σχέδιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων ακόµα και αυτό είναι το κυριότερο ζήτηµα. Ο πρωτογενής τοµέας πάσχει κυριολεκτικά. Το λάδι δεν κινδυνεύει πια
από την τιµή του, αλλά επειδή δεν µαζεύεται κινδυνεύει να πάµε
σε ξύλευση του δάσους της ελιάς που είναι το µοναδικό δάσος
της Μεσογείου, µε όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει
αυτό πέραν των υπολοίπων.
Υπάρχει ένα µεγάλο θέµα στον τουρισµό που σήµερα σκοτώνει το συγκριτικό του πλεονέκτηµα. Ξέρουµε ότι µε όλες τις ελλείψεις που σας έλεγα πριν, όπως των εργαλείων και όταν
χτίζουν πάνω στην άµµο, κάποιος δεν µπορεί να έρθει από µια
τσιµεντούπολη και να του δώσεις πάλι τσιµέντο να «απολαύσει».
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Επίσης, επειδή πολύς λόγος γίνεται και στην επιτροπή καµµία
φορά για το ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων, είτε στα λιµάνια είτε στους αρχαιολογικούς χώρους, όταν είναι είκοσι τρείς
µήνες απλήρωτοι, είναι εκείνες που εµποδίζουν τον τουρισµό, θα
σας έλεγα ότι έχει παραδείγµατα η Κρήτη. Το λέω επειδή είµαι
από εκεί, αλλά είναι και χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγµα που
θα σας πω: Όταν το Μουσείο του Ηρακλείου είναι για έκτο χρόνο
κλειστό κανείς δεν φωνάζει, αλλά φωνάζει όταν κάνει απεργία ο
ναυτεργάτης!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας για ένα-δύο λεπτά
ακόµη.
Θα έλεγα ακόµη το εξής. Για ποιον πολιτισµό και για ποιον τουρισµό που θα στηρίζεται πάνω στον πολιτισµό µιλάµε, όταν το
Ανάκτορο της Κνωσού, που υποτίθεται ότι είναι το δεύτερο µνηµείο που υπάρχει στην χώρα µας, δεν είναι εγγεγραµµένο στον
κατάλογο των µνηµείων της ανθρωπότητας της UNESCO, διότι
τα αυθαίρετα κι όλη αυτή η πολιτική για την ανάπτυξη των αυθαιρέτων, η αυθαίρετη ανάπτυξη δηλαδή, το έχουν πνίξει; Και
καλά κάνει η UNESCO και δεν το συµπεριλαµβάνει.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι κρατώ τα θετικά που υπάρχουν
στην έκθεση της επιτροπής. Υπάρχουν δηλαδή επιµέρους σηµεία
όπου συµφωνούµε. Επισηµαίνω ξανά την ανάγκη τού να δούµε
τα κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, διότι τα επιµέρους θετικά µπορεί
να χάνονται, να διαχέονται και να µην αξίζουν στο τέλος ή να αξίζουν πολύ λιγότερο απ’ ό,τι θα µπορούσαν, και ότι θα πρέπει να
µιλήσουµε για µια άλλη περιφερειακή ανάπτυξη που θα λαµβάνει
υπ’ όψιν της το χαρακτήρα της χώρας µας, που είναι νησιωτικός
µε πολλούς ορεινούς όγκους. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είµαστε ένα συµπαγές κοµµάτι γης, αλλά είµαστε ένα νησιωτικό σύµπλεγµα και έχουµε ιδιαίτερα προβλήµατα που θα µπορούσαν να
γίνουν απαρχής για πλεονεκτήµατα. Επίσης, είµαστε µια χώρα
τουριστική, που πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος στο περιβάλλον κι όχι γενικώς στην ανάπτυξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγητών που
δικαιούνται δεκαπέντε λεπτά οµιλίας.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Φωτεινή Γεννηµατά για δεκαοκτώ λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτησή µας αυτή διεξάγεται
µέσα σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον τόπο µας.
Λίγες µόλις ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα και οι οικονοµικές
δυσκολίες ταλαιπωρούν χιλιάδες οικογένειες, ενώ η αγωνία για
το αύριο είναι το κυρίαρχο συναίσθηµα σχεδόν για το σύνολο
των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Μέσα σ’ αυτό
ακριβώς το κλίµα η πολιτική και οι πολιτικοί καλούνται να απαντήσουν: Υπάρχει λύση; Υπάρχει προοπτική;
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα δύο προηγούµενα χρόνια η προηγούµενη κυβέρνηση προχώρησε σε µια σειρά από µεταρρυθµίσεις. Δεν είναι η ώρα να κάνουµε έναν τέτοιο απολογισµό και δεν
το έχω σκοπό. Όµως τώρα είναι η ώρα να µιλήσουµε για την
εφαρµογή τους και για την αποτελεσµατικότητα όλων αυτών των
τοµών που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα.
Πριν όµως φθάσουµε στο θέµα της σηµερινής συζήτησης, νοµίζω πως έχει αξία να συµφωνήσουµε όλοι πως δεν υπάρχει προοπτική γι’ αυτόν τον τόπο, αν δεν χαραχθεί µία συστηµατική
αναπτυξιακή στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε η Ελλάδα µε την βοήθεια των εταίρων της να µπορέσει επιτέλους να
ξανασταθεί στα πόδια της. Σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα
µας στην κυριολεξία θα λιώσει µέσα σ’ αυτήν την προσπάθεια να
µειώσει τις δαπάνες, να µειώσει, να συγκρατήσει και να ελέγξει
το έλλειµµα.
Σ’ αυτό το σηµείο επιστρέφω στο κεντρικό θέµα για το οποίο
συζητούµε σήµερα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό το ότι στο
επίπεδο της Ολοµέλειας της Βουλής γίνεται µια τέτοια συζήτηση
για τα θέµατα των περιφερειών, της περιφερειακής ανάπτυξης
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και των αναγκών της ελληνικής περιφέρειας.
Επειδή ακριβώς και όλοι οι προηγούµενοι οµιλητές συνειδητοποιούν και παραδέχονται ότι πρέπει να έχουµε µια αναπτυξιακή στρατηγική για την περιφέρεια, το ερώτηµα που θα πρέπει
να απαντήσουµε σήµερα είναι: µε ποιες δυνάµεις, µε ποιον
τρόπο και στη βάση ποιου µοντέλου µπορούµε να έχουµε πια τα
αποτελέσµατα που ζητάµε; Στο µοντέλο της διαρκούς κατανάλωσης και της έλλειψης παραγωγικότητας, που το µόνο που κατάφερε είναι να αυξήσει τον δανεισµό και να εκτινάξει στα ύψη
το δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος;
Στο µοντέλο που στηρίχθηκε σε µια ισχυρή, κεντρική Κυβέρνηση, σε µια ισχυρή, κεντρική διοίκηση, που αντί να απελευθερώσει τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου τις εγκλώβιζε –και
εγώ θα πω τις εγκλωβίζει ακόµα σε µεγάλο βαθµό- λόγω του
ασφυκτικού εναγκαλισµού και ελέγχου και της γραφειοκρατίας
που όλοι γνωρίζουµε ότι τελικά οδηγεί στη διαφθορά και στην
αδιαφάνεια;
Όλα αυτά ήταν αποτέλεσµα µιας πεισµατικής –θα έλεγα- άρνησης όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων να εγκαταλείψουν
ένα µέρος της εξουσίας τους. Ο δρόµος για την αλλαγή του µοντέλου διακυβέρνησης, άνοιξε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Και λέω
«άνοιξε», γιατί παρά το γεγονός ότι συµπληρώνουµε ένα χρόνο
από την ανάληψη των καθηκόντων των αιρετών δηµάρχων και
περιφερειαρχών, η πλήρης εφαρµογή του νέου µοντέλου θέλει
αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά ακόµα.
Όταν ήµουν Πρόεδρος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, συνήθιζα να λέω ότι η αποκέντρωση, η συµµετοχή, η αυτοδιοίκηση, η αξιοποίηση κάθε τοπικής πρωτοβουλίας,
είναι ο µοναδικός τρόπος, ο µοναδικός δρόµος για να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη.
Σήµερα ως Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, εξακολουθώ
να πιστεύω όχι µόνο ότι η αποκέντρωση είναι µονόδροµος, αλλά
ότι παρά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», παρά αυτήν την τόσο σοβαρή, θεσµική τοµή που έγινε, αυτό το τόσο µεγάλο βήµα, έχουµε αργήσει πολύ. Ιδιαίτερο ρόλο µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην
προσπάθεια για να επιστρέψει ο τόπος στην ανάπτυξη, παίζουν
σήµερα οι αιρετές περιφέρειες, οι οποίες καλούνται να προχωρήσουν σε έναν ουσιαστικό σχεδιασµό αξιοποίησης των τοπικών
δυνάµεων και των πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής, να εκµεταλλευτούν το ΕΣΠΑ, να προχωρήσουν τα ώριµα έργα και ιδίως
τώρα που η εθνική συµµετοχή µειώθηκε στο 5%.
Εδώ θέλω να ανοίξω µια µικρή παρένθεση και να πω ότι πάρα
πολλές φορές συζητάµε και οι προηγούµενοι οµιλητές στάθηκαν
στις οµιλίες τους στην απορρόφηση. Το θέµα όµως, δεν είναι η
απορρόφηση, αυτή καθεαυτή, αλλά η απορρόφηση µε ποια έργα
κάθε φορά. Δυστυχώς η εµπειρία µου και από τα προηγούµενα
χρόνια στην αυτοδιοίκηση και από τα δύο αυτά χρόνια στην Κυβέρνηση λέει ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι ώριµες µελέτες,
για τα έργα που είχαν ανάγκη οι περιοχές, πολλές φορές επιλέχθηκε να προχωρήσουν πράγµατα που ήταν ώριµα, χωρίς να είναι
αυτά η προτεραιότητα, η ιεράρχηση, για κάθε περιφέρεια. Άρα,
έχει σηµασία να δούµε πως ναι, το ένα είναι η απορρόφηση, το
δεύτερο όµως, είναι για ποια έργα, ποιες είναι οι προτεραιότητες
και πού πρέπει να σκύψουµε και ως Κυβέρνηση και ως αυτοδιοίκηση, να ωριµάσουµε µελέτες, για να µπορέσουµε µε αυτά τα
χρήµατα και µε αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονται, να προχωρήσουµε αυτά που πραγµατικά έχει ανάγκη η ελληνική περιφέρεια.
Κάθε περιφέρεια και ένα πρόγραµµα. Και όλα αυτά –και τα δεκατρία προγράµµατα- ενταγµένα σε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, µε στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη µέσω της αύξησης
της παραγωγικότητας, µέσα από την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών µας πηγών, του τουρισµού, της ιστορίας, της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, του κλίµατος για την παραγωγή
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την ανάδειξη των παραδοσιακών ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.
Η αποκέντρωση µε αυτοδιοίκηση ήταν -θα έλεγα- ένα όραµα
πριν από µερικές δεκαετίες. Κάποιοι άνθρωποι έκαναν τοµές,
όταν δεν το πίστευε κανείς. Σήµερα έχουν γίνει πάρα πολύ σηµαντικά βήµατα σε αυτήν την κατεύθυνση. Όµως η αποκέντρωση
αυτήν τη στιγµή δεν σηµαίνει µόνο ενίσχυση της αυτοδιοίκησης
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µε αρµοδιότητες και πόρους. Η αποκέντρωση αυτήν τη στιγµή
συνδέεται άµεσα µε την επιστροφή στην ελληνική περιφέρεια.
Και εδώ πρέπει να έχουµε απαντήσεις και λύσεις.
Η δηµιουργία µεγάλων αστικών κέντρων δεν µπορεί πια να
δώσει λύσεις, δεν µπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας, δεν
µπορεί να υπηρετήσει το στόχο για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.
Το µεγάλο στοίχηµα, λοιπόν, είναι το πώς θα µπορέσουµε να
δηµιουργήσουµε εκείνο το µοντέλο του δήµου που ταυτόχρονα
θα είναι ισχυρός –άρα πρέπει να είναι µεγάλος- αλλά δεν θα
χάνει την επαφή του µε τον πολίτη και συνεπώς θα µπορεί να
είναι δίπλα στον πολίτη, κοντά του, στο χωριό του και να µπορεί
εκεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, να τον εξυπηρετήσει φιλικά και γρήγορα.
Χρειάζεται, λοιπόν, ένα διοικητικό µοντέλο που θα απαντά στο
αναπτυξιακό µοντέλο που έχει σήµερα ανάγκη ο τόπος. Αν θέλουµε να µιλήσουµε ξανά για παραγωγικότητα, θα πρέπει να εγκαταλείψουµε το πρότυπο της Αθήνας και των πολύ µεγάλων
πόλεων, όπου το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης έως τώρα ήταν η
παροχή υπηρεσιών, η οικοδοµή, το εµπόριο και δυστυχώς –θα
προσθέσω εδώ περισσότερο και από το εµπόριο- το παραεµπόριο.
Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια και εξαιτίας φυσικά
της οικονοµικής κρίσης υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή στην περιφέρεια, στον τόπο καταγωγής τους, εκεί όπου πιστεύουν πως εκµεταλλευόµενοι τη γη
και το µικρότερο κόστος διαβίωσης θα µπορέσουν να αντέξουν
µέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, εκεί που υπάρχει
πεδίο λαµπρό για καινοτοµία αλλά και συνεταιριστικές επιχειρηµατικές συµπράξεις.
Είναι µεγάλη πρόκληση να µπορέσουµε να µετατρέψουµε
αυτήν την ανάγκη των πολιτών σε µια ευκαιρία για τους ίδιους
αλλά και για την πατρίδα. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται συντονισµός της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Πρέπει να
είναι η πρώτη µας κίνηση, όταν καταφέρουµε να σταθούµε στα
πόδια µας, όταν δηλαδή δηµιουργήσουµε το πρωτογενές πλεόνασµα.
Όµως, από τώρα, από σήµερα, εµείς αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και ξεκινάµε συστηµατικό διάλογο µε τους περιφερειάρχες, για να βρούµε τους τρόπους, µε τους οποίους η επιστροφή
στην περιφέρεια θα σηµατοδοτήσει όχι µια µειωτική και απέλπιδα
εξέλιξη, αλλά µια ατοµική και συλλογική διέξοδος από αυτήν την
κρίση.
Στο στόχο για τη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος η
συµβολή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι σηµαντική. Αναφέρθηκαν όλα αυτά και στη συζήτηση του προϋπολογισµού. Δεν
θέλω να πάρω πολύ χρόνο αναφερόµενη σε αυτά.
Όµως, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι στον προϋπολογισµό
του 2012 η προσπάθεια επικεντρώνεται κυρίως στη µείωση του
µισθολογικού κόστους και στον εξορθολογισµό των δαπανών της
αυτοδιοίκησης. Προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το θέµα των υπερχρεωµένων δήµων, αλλά να αντιµετωπίσουµε πια οριστικά και τη δηµιουργία ελλειµµάτων και χρεών των
δήµων στο µέλλον.
Όταν µιλάµε για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», δεν περιοριζόµαστε
φυσικά στις περιφέρειες. Οι δήµοι έχουν ήδη αποκτήσει µια
σειρά από πολύ σηµαντικές αρµοδιότητες, µε τις οποίες
µπορούν να παρέµβουν αποτελεσµατικά στην επίλυση των
προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα µέσα σε αυτές
τις συνθήκες της έντονης κρίσης µπορούν να ανακουφίσουν
όσους έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, εφαρµόζοντας κυρίως
προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής.
Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πολίτη είναι δυο ουσιαστικοί ρόλοι που
αποκτούν οι δήµοι και οι οποίοι µπορούν να λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή διάσταση
του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης που είναι η αιρετή
περιφέρεια.
Η επόµενη φάση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι το πώς θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε
στο επιτελικό κράτος –γιατί αυτό τελικά είναι το ζητούµενο- η
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συγκρότηση του οποίου προϋποθέτει ευρύτερες συνεργασίες
και συναινέσεις µε την τροποποίηση και των σχετικών διατάξεων
του Συντάγµατος, την οποία οφείλουµε τουλάχιστον να
δροµολογήσουµε.
Είµαστε ακόµα ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της
Ευρώπης και αυτό πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Χρειαζόµαστε
ένα κράτος µε λιγότερα Υπουργεία που θα έχει τον έλεγχο και
την εποπτεία των αποκεντρωµένων δοµών, ένα κράτος που θα
παίζει ρόλο στην εξωτερική πολιτική, στην ασφάλεια, στα
δηµόσια οικονοµικά, στη δικαιοσύνη, αλλά και στον εθνικό
σχεδιασµό για την υγεία, για το κοινωνικό κράτος, για την παιδεία
και βέβαια µε έντονη παρουσία στους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Ακόµα και τώρα, παρά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», υπάρχει πολυδιάσπαση ανάµεσα στις αρµοδιότητες των Υπουργείων, των αποκεντρωµένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήµων.
Τίποτα ουσιαστικό δεν θα µπορέσει να γίνει, αν δεν λυθεί το βασικό πρόβληµα της αυτοδιοίκησης, που σχετίζεται µε την επικάλυψη των αρµοδιοτήτων και τη σοβαρή έλλειψη των πόρων. Είναι
ένας συνδυασµός που µας οδήγησε τα προηγούµενα χρόνια
στην έλλειψη παραγωγικότητας.
Χρειάζεται, λοιπόν, ένας δεύτερος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που θα
δώσει ένα τέλος στις παράλληλες δοµές και θα βάλει τέλος σε
αυτήν την «καφκική» γραφειοκρατία της ελληνικής διοίκησης. Για
παράδειγµα, τι νόηµα έχει να υπάρχουν υγειονοµικές περιφέρειες και προνοιακές δοµές που διοικούνται από την Αριστοτέλους ή περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης που διοικούνται
από το Μαρούσι;
Θα πρέπει, επιτέλους, να απαντήσουµε σε όλα αυτά αν θέλουµε ένα σφιχτό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος.
Παράλληλα, χρειάζεται να δούµε τις αδυναµίες που παρατηρήθηκαν στον πρώτο χρόνο εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Είναι αλήθεια ότι η βασική αδυναµία ήταν ότι η µεταρρύθµιση
αυτή, λόγων των γνωστών οικονοµικών προβληµάτων, δεν συνοδεύθηκε από τους αναγκαίους πόρους. Αναγκαστήκαµε να προχωρήσουµε µε αντίξοες συνθήκες και σήµερα να κάνουµε έναν
πραγµατικό αγώνα δρόµου γιατί πρέπει σε αυτήν τη µεταρρύθµιση να υπάρξει συνέχεια.
Για το σκοπό αυτό αµέσως τους επόµενους µήνες προτάσσουµε πριν από όλα την επίλυση των θεσµικών προβληµάτων λειτουργίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας -γιατί πρέπει να παρατηρήσουµε εδώ ότι πολλές αρµοδιότητες ανακατανεµήθηκαν
ανάµεσα στους διάφορους βαθµούς, αλλά χωρίς να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών, άρα, σήµερα έχει πολύ µεγάλη προτεραιότητα να απλοποιήσουµε διαδικασίες, γιατί αυτό θα έχει
άµεσο αντίκτυπο και στο κόστος όλων αυτών των διαδικασιώντην αναδιοργάνωση υπηρεσιών, κυρίως αυτών που έχουν άµεση
σχέση µε την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και, βέβαια, την υλοποίηση µέτρων κοινωνικής πολιτικής.
Αυτήν τη στιγµή δίνουµε ένα µεγάλο αγώνα δρόµου για να
στηρίξουµε και να προστατεύσουµε το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», που τόσα πολλά έχει συνεισφέρει στην ελληνική περιφέρεια και στους ηλικιωµένους, αλλά και στους ανάπηρους.
Όσο κι αν είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι πολύ µεγάλο το
στοίχηµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και δεν πρέπει να το χάσουµε. Θα
προχωρήσουµε σε όσες αλλαγές κρίνουµε απαραίτητες, σε όσες
αλλαγές κρίνονται σκόπιµες µέσα από την εµπειρία της εφαρµογής του.
Προσωπικά, θα αξιοποιήσω την εµπειρία που έχω αποκτήσει
όλο αυτό το προηγούµενο διάστηµα στην αυτοδιοίκηση, αλλά
και τις προσωπικές σχέσεις που έχω αναπτύξει µέσα από την
προηγούµενη θητεία µου, προκειµένου να ξεκινήσω ένα γόνιµο
διάλογο, ένα δηµιουργικό διάλογο µε τους περιφερειάρχες, αλλά
και µε τους δηµάρχους για να αντιµετωπιστεί από όλους τους αιρετούς ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ως µια πραγµατική ευκαιρία για την
αλλαγή του µοντέλου διακυβέρνησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µέσα από διάλογο, συνεργασία, κοινή δράση. Είµαστε ανοιχτοί
σε όλες τις προτάσεις.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό και είναι προτεραιότητα µας να
αξιοποιήσουµε αυτήν τη στιγµή τη σύγχρονη τεχνολογία, προκείµενου να φτάσουµε στον ψηφιακό δήµο και στην ψηφιακή πε-
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ριφέρεια. Μέσα από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ, της δεύτερης φάσης
του επιχειρησιακού σχεδίου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», πρόκειται να
διατεθούν περίπου 150 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2015 για την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την οποία επιδιώκεται η βελτίωση ακριβώς των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πολίτη, η διαφάνεια, ο έλεγχος στη
διαχείριση των οικονοµικών πόρων, αλλά και η αναβάθµιση του
ανθρώπινου δυναµικού.
Ταυτόχρονα µε τις θεσµικές και διοικητικές παρεµβάσεις, το
Υπουργείο Εσωτερικών βοηθάει και συµβάλλει στην προώθηση
της απασχόλησης µε ένα σηµαντικό και µεγάλο πρόγραµµα για
την αυτεπιστασία. Πρέπει να δώσουµε σε όλους τους πολίτες να
καταλάβουν ότι µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν κάνουµε απλά οικονοµία σε πόρους, δεν κάνουµε απλά συνενώσεις, αλλά προσπαθούµε να αλλάξουµε συνολικά τη διοίκηση, προσπαθούµε να
αποκεντρώσουµε πολιτικές, προσπαθούµε να αλλάξουµε –αν θέλετε- τη σχέση του πολίτη µε το κράτος.
Κάνουµε οικονοµία όχι πια µέσα από την κατάργηση οργανισµών και υπηρεσιών, αλλά µέσα από την απλούστευση των διαδικασιών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι µία µεγάλη τοµή. Όσοι έχουν υπηρετήσει στους αυτοδιοικητικούς θεσµούς αισθάνονται πραγµατικά δικαιωµένοι, γιατί πολλά τα
οποία έζησαν, δούλεψαν, προώθησαν, έχουν συµπεριληφθεί
µέσα σ’ αυτήν την προσπάθεια. Το κρίσιµο σηµείο αυτήν τη
στιγµή είναι να νοιώσουν και οι πολίτες ότι οι αιρετές περιφέρειες, οι ισχυροί καλλικρατικοί δήµοι, επηρεάζουν σηµαντικά την
καθηµερινότητά τους θετικά, γιατί µόνο τότε η αυτοδιοίκηση θα
έχει κατακτήσει το ρόλο της και θα µπορέσει να προχωρήσει
ακόµα περισσότερο η αποκέντρωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσει ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο’ Γυµνάσιο από το Μαρκόπουλο Αττικής, από
το 2ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα, το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής
Χίου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για την περιφερειακή ανάπτυξη σε µία περίοδο που η
χώρα βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού και που οι Έλληνες πολίτες βυθίζονται στην απελπισία περισσότερο από ποτέ άλλοτε
στο παρελθόν.
Τα µεγέθη είναι χαρακτηριστικά. Το έλλειµµα έχει ξεφύγει, έχει
επιβαρυνθεί κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το αρχικά
προϋπολογισθέν και η ανεργία από πέρυσι έχει ανέβει κατά
πέντε µονάδες. Εδώ, θα ήθελα να πω ότι αν είχαµε καταφέρει να
τη συγκρατήσουµε, το έλλειµµα θα είχε ελαφρυνθεί κατά 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, γιατί σύµφωνα µε υπολογισµούς, µία µονάδα ανεργίας ισοδυναµεί µε επιβάρυνση ελλείµµατος κατά ένα
δισεκατοµµύριο ευρώ. Αυτό είναι το πλαίσιο που συζητάµε.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συνέβη στη χώρα αυτά τα δύο
χρόνια δεν ήταν µοιραίο, για να το αποδεχθούµε και να σκύψουµε τον αυχένα. Ήταν λάθος! Ήταν ένα λάθος που παραδέχθηκαν κυνικά –και ακόµα συνεχίζουν κανονικά- δύο κορυφαίοι
Υπουργοί. Ο κ. Χρυσοχοΐδης µίλησε για καταστροφή που επήλθε
σ’ αυτή τη διετία και ο κ. Σαχινίδης µόλις προχθές είπε ότι «εν
µέρει οι αστοχίες οφείλονται στο ότι το πρόγραµµα ήταν λάθος».
Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε, για να είµαστε σίγουροι ότι
µιλάµε µε όρους ακρίβειας. Αυτοί οι Υπουργοί, αλλά και άλλοι
πολλοί, δεν βλέπουν την ευθύνη, ούτε και την αναλαµβάνουν,
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έστω µε ένα «κατάλαβα, αλλά είναι αργά».
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα που σχετίζεται µε το θέµα που
συζητάµε σήµερα. Ένα ολόκληρο πλαίσιο, το οποίο θα µπορούσε να είχε βοηθήσει στην ανάταξη της κατάστασης, σε αναχώµατα απέναντι στην κρίση, που αποτελείται από το ΕΣΠΑ, τις
αποκρατικοποιήσεις, τις επενδύσεις, την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας, την άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα, απέτυχε παταγωδώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η συζήτηση σ’ αυτό το
πλαίσιο που περιέγραψα, ενδιαφέρει σήµερα τους πολίτες; Αυτό
είναι το πρώτο ερώτηµα. Προσωπικά, θα έλεγα ότι αν µπορούσε
να τους ενδιαφέρει κάτι, αυτό είναι τα αναχώµατα στην κρίση,
όπως είπα προηγουµένως, όπως και το ποιες πολιτικές µπορούν
να επισπεύσουν την επάνοδο στην πορεία της ανάπτυξης.
Αυτή η ανάπτυξη µπορεί να γίνει πραγµατικότητα για κάθε ελληνική περιφέρεια; Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι πρόκειται για µία διαδικασία αργή και επίπονη, λόγω της διαφορετικότητας που
υπάρχει στο χώρο, στις περιφέρειες, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και τις επιπτώσεις που είχε η κρίση πάνω σ’
αυτές. Συγκρατήστε το αυτό, γιατί έχει σηµασία να µιλήσουµε
και να σταθούµε λίγο περισσότερο σ’ αυτήν τη διαφορετικότητα
των χαρακτηριστικών.
Η έκθεση που συζητάµε σήµερα πραγµατικά έχει αξιόλογες
εισηγήσεις. Βρήκα πολύ σηµαντική την εισήγηση σε σχέση µε το
ρόλο του Τύπου στην ενηµέρωση της περιφέρειας, γιατί αυτά τα
πράγµατα πρέπει να περνούν διά του Τύπου στις τοπικές κοινωνίες, υπό καθεστώς βεβαίως ανεξαρτησίας της ενηµέρωσης.
Υπήρξε η εισήγηση για την ανάπτυξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, όπου εκεί µάλιστα προτάθηκε και κάποιο εξειδικευµένο πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των ορεινών
περιοχών, η εισήγηση για την ορεινή και τα νησιωτική ταυτότητα,
µε παραδείγµατα τη Λέσβο και την Κρήτη, που τα βρίσκω πολύ
σωστά, διότι εκεί έχουµε προβλήµατα διπλής περιφερειακότητας
και αποµόνωσης, προτάσεις για τη συγκράτηση του πληθυσµού,
για την ανάδειξη νέων περιοχών και όχι µόνο κορεσµένων, αλλά
και για τη θέσπιση –και νοµίζω µπορώ να συµφωνήσω µε την
Πρόεδρο της Επιτροπής, την κ. Γκερέκου- ενός καταλόγου περιοχών που µπορούν να ωφεληθούν από το άρθρο 53 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Άλλη εισήγηση αφορούσε την εννοιολογική προσέγγιση της
ανάπτυξης. Εκεί θα σταθώ στην πρόταση που είχε κάνει ο κ.
Μαγκούφης για µία σταθερή δοµή της Κυβέρνησης. Γνωρίζουµε
όλες αυτές οι ανακατατάξεις τι επιπτώσεις είχαν στο θέµα της
περιφερειακής ανάπτυξης.
Η τελευταία –και την κρατώ για να τη σχολιάσω- είναι η αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, όπου συγκράτησα από τον εισηγητή,
κ. Ντόλιο κυρίως δύο πράγµατα: Είπε ότι το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» λειτούργησε, γεγονός που κατά τη γνώµη µου θα πρέπει
να µας απασχολήσει, το αν δηλαδή ένας πρώην Υφυπουργός
έχει ακόµα την εντύπωση ότι αυτό το κατασκεύασµα λειτούργησε επ’ ωφελεία της περιφερειακής ανάπτυξης. Δεύτερον, το
ότι υπάρχει περιθώριο για εξοικονόµηση πόρων στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Με την ευκαιρία, λοιπόν, θα καταθέτω στα Πρακτικά έναν πίνακα που δείχνει τις αρµοδιότητες των αιρετών περιφερειών και
τις αρµοδιότητες των αιρετών περιφερειών στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες καταργούνται από 1-1-2013 και µεταφέρονται
στους δήµους, χωρίς όµως να µεταφέρεται και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναµικό. Δηλαδή, θα έχουµε µία δοµή η οποία δεν θα
έχει αρµοδιότητα, αλλά θα παραµένει εκεί η λειτουργία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπα προηγουµένως ότι η κρίση δεν οξύνει τα προβλήµατα µε
οµοιόµορφο τρόπο. Αυτό ήταν µία εξαρχής λανθασµένη αντίληψη του Υπουργείου που προσωρινά µόνο ονοµάστηκε «Περιφερειακής Ανάπτυξης», και θα παραθέσω παραδείγµατα στη
συνέχεια. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, η περιφερειακή διάσταση της κρίσης έχει υποτιµηθεί. Στο δηµόσιο διάλογο συζητάµε τις επιπτώσεις στην κοινωνία, που είναι σοβαρές και
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δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα, τις επιπτώσεις ενδεχοµένως
στους οικονοµικούς κλάδους, όµως δεν συζητάµε καθόλου την
αλλαγή των αναπτυξιακών δεδοµένων στις περιφέρειες.
Παραθέτω, λοιπόν, τα παραδείγµατα: Με βάση µελέτες των
τελευταίων δύο χρόνων είχαµε συγκριτικά µεγαλύτερη αύξηση
της ανεργίας στην Αττική, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Είχαµε
µεγαλύτερη µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής στην Αττική,
στη Στερεά προφανώς, στις τρεις Μακεδονίες και στο Ιόνιο. Είχαµε µεγαλύτερη µείωση των εξαγωγών στην Αττική, τη Στερεά
και σε όλες τις νησιωτικές περιφέρειες. Και τέλος σηµειώθηκε
µεγαλύτερη µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας στην Αττική, τη δυτική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο.
Τι δείχνει αυτό; Δείχνει ότι η άσκηση περιφερειακής πολιτικής
–γιατί αυτό συζητάµε τώρα, περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή πολιτική- µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση της κατάστασης που διαµορφώθηκε διαφορετικά σε κάθε περιφέρεια
εξαιτίας της κρίσης, όχι µόνο µε βάση τις ιδιαιτερότητες που καθεµία κουβαλάει από το παρελθόν. Ας συγκρατήσουµε αυτό το
σηµείο. Αυτές οι διαφοροποιήσεις, λοιπόν, οφείλονται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίσης οφείλονται και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις των κλάδων της οικονοµίας.
Τι πρέπει να γίνει; Δύο πράγµατα: Πρώτα απ’ όλα οι τοµεακές
πολιτικές -αγροτική, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορών, απασχόλησης, έρευνα, τεχνολογίας- και οι οριζόντιες πολιτικές (κοινωνική, φορολογική, περιβαλλοντική, ανταγωνισµού) να
σχεδιάζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου -ορεινές,
νησιωτικές περιοχές και άλλες- και να προσαρµόζονται µε βάση
τις επιπτώσεις που σας ανέφερα, που είχε η κρίση. Γίνεται αυτό
σήµερα; Δεν γίνεται αυτό. Κι αυτό είναι περιφερειακή ανάπτυξη,
να κάνουµε αυτές τις προσαρµογές.
Οι επιστήµονες λένε ότι στην Ελλάδα διαχρονικά δεν ασκήθηκε περιφερειακή πολιτική, «δεν βασίστηκε η όποια πολιτική σε
ένα µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό περιφερειακής ανάπτυξης ούτε σε κατευθυντήριους άξονες χωροταξικού σχεδιασµού». Αυτό είναι αλήθεια και σας το λέω γιατί τα έζησα από
πρώτο χέρι το 2004, όταν βάλαµε µπροστά να σχεδιάσουµε το
ΕΣΠΑ. Είναι αλήθεια αυτά. Ποτέ δεν τα είχαµε.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΣΠΑ, κύριοι συνάδελφοι,
έγινε σχεδόν µε εξαναγκασµό. Κανένας φορέας στην Ελλάδα δεν
ήθελε να ακούσει για στρατηγική. Έχει µεγάλη σηµασία αυτό,
γιατί περιφερειακή ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική είναι
πρωτίστως θέµατα στρατηγικής και δευτερευόντως θέµα πόρων.
Θα δώσω και στο σηµείο αυτό παραδείγµατα. Πρώτον, τοµεακή αναδιάρθρωση σε µία περιφέρεια είναι σκόπιµο να κάνεις
όταν υπάρχει συγκέντρωση της απασχόλησης σε έναν τοµέα που
πλήττεται. Για παράδειγµα, αν µία περιφέρεια είναι κυρίως αγροτική και πλήττεται ή θα πληγεί στο µέλλον ο αγροτικός πληθυσµός, δηλαδή µετά το 2013, λόγω των πιθανών αλλαγών στις
επιδοτήσεις, εκεί µπαίνεις και κάνεις τοµεακή αναδιάρθρωση.
Δεν κάνεις το ίδιο σε όλη τη χώρα. Δεύτερον, εάν δώσουµε προτεραιότητα σε κλάδους όπως ο τουρισµός και οι κατασκευές,
που εµφανίζουν µεγάλη χωρική διασπορά σε όλες τις περιφέρειες, τι κάνουµε τότε; Στηρίζουµε την περιφερειακή ανάπτυξη.
Λειτουργούµε έτσι στην Ελλάδα; Τα κάνουµε αυτά µετά την
κρίση; Σε καµµία περίπτωση. Γιατί; Διότι η προηγούµενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφήρµοσε χωρικά «τυφλές» πολιτικές.
Για παράδειγµα, ο αναπτυξιακός νόµος βασίστηκε µόνο σε
στοιχεία ΑΕΠ και όχι ανεργίας. Σας ανέφερα προηγουµένως ότι
η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας είχαµε στην Αττική, στην
Κρήτη και στο βόρειο Αιγαίο. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να συσχετίσουµε τα κίνητρα µε τους δείκτες ανεργίας; Δεύτερον, σύνδεση
κινήτρων µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Δίνουµε, ανεξαρτήτως µεγέθους της επιχείρησης, τα ίδια κίνητρα. Μα, ίδιο µέγεθος
έχουν οι επιχειρήσεις στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία,
σε σχέση µε την υπόλοιπη περιφέρεια; Σαφώς όχι. Φοροαπαλλαγές. Ποιους ενδιαφέρουν οι φοροαπαλλαγές; Κυρίως τις µεγάλες επιχειρήσεις, όχι τις µικρές της περιφέρειας.
Άρα, λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι ο αναπτυξιακός νόµος απέτυχε να στηρίξει την ανάπτυξη της περιφέρειας. Τα ίδια έγιναν
και µε το ΕΤΕΑΝ, µε το Επιχειρηµατικό Ταµείο Ανταγωνιστικότητας, τα ίδια µε τα µητρώα αγροτών, συνεταιρισµών, το γεωργο-
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ασφαλιστικό, πάντα «τυφλές» πολιτικές παρεµβάσεις, µε τα επιχειρηµατικά πάρκα, µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
µε την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Σας καλώ να βρείτε έστω ένα νόµο απ’ αυτούς που ψηφίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια που να είχαµε σαφή διαφοροποίηση, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας και τις
επιπτώσεις που είχε η κρίση στη συγκεκριµένη περιφέρεια. Στοιχηµατίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα βρείτε κανέναν.
Ένα άλλο σχετικό παράδειγµα: Η βιοποικιλότητα, οι όροι δόµησης. Η ίδια περιοχή «NATURA» είναι ο Υµηττός, µε µία περιοχή
«NATURA» σε µία νησιωτική περιοχή, για να έχει ίδιους όρους
δόµησης; Σε καµµία περίπτωση.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα να επιδεινωθούν οι αποκλίσεις
εντός των περιφερειών, αλλά και σε σχέση µε το µέσο όρο της
χώρας.
Και κάτι το οποίο θα ήθελα να πω εδώ ως κόκκινη γραµµή είναι
το θέµα του ΦΠΑ. Όσον αφορά τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ
στα νησιά, δεν πρόκειται εκεί σε καµµία περίπτωση να δεχτούµε
την παραµικρή αλλαγή. Αποτελεί αντισταθµιστικό µέτρο απέναντι
στα µειονεκτήµατα που δηµιουργεί η εδαφική ασυνέχεια. Αυτό
δεν πρέπει να το ακουµπήσει κανείς. Έχει θωράκιση στο Σύνταγµα, έχει θωράκιση στης ευρωπαϊκές συνθήκες.
Θα ήθελα να κάνω τώρα µία σύντοµη κριτική για τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέµε πολλές φορές ότι λείπει αναπτυξιακό πρότυπο, λέµε ότι τα αποτελέσµατα στην
Ελλάδα ήταν δυσανάλογα µε το ύψος των πόρων. Δεν είναι απόλυτη αλήθεια αυτή, κύριοι συνάδελφοι. Από το 1995 έως το 2008
αυξήθηκε το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά έντεκα µονάδες στη
χώρα µας. Προσοχή, σε άλλες χώρες, όπως στην Ισπανία, είχαµε
µεγαλύτερη αύξηση. Ούτε είχαν όλες οι χώρες την ίδια αφετηρία. Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει ένα ελάχιστο επίπεδο δηµόσιων υποδοµών, γι’ αυτό υπήρξε και υστέρηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βέβαια, τα προβλήµατα είναι γνωστά –κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα λίγο χρόνο ακόµα- δυστυχώς είναι ακόµα παρόντα, όπως
για παράδειγµα οι αδυναµίες της νοµοθεσίας από πλευράς ποιότητας, σταθερότητας, κωδικοποίησης, οι αδυναµίες της Δηµόσιας Διοίκησης να σχεδιάζει στρατηγικά, να διοικεί επιτελικά, να
υλοποιεί αποτελεσµατικά. Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ένα
λάθος, το οποίο κουβαλά η χώρα, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά
χρόνια. Είναι η υπαγωγή του Φορέα Προγραµµατισµού, Υλοποίησης και Διαχείρισης στο ίδιο Υπουργείο, στο ίδιο δηλαδή επίπεδο πολιτικής ευθύνης. Έτσι, τους στόχους που βάζει ένα
επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, τους κατατρώγουν οι ζωτικές ανάγκες, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από την καθηµερινή διαχείριση που κάνει ένας Υπουργός. Αυτά δεν πρέπει να
συνεχίσουν. Πρέπει να τα σταµατήσουµε. Αλλά υπάρχουν κι
άλλες αδυναµίες, όπως και η αδυναµία της ίδιας της κοινωνίας
να αποδέχεται αλλαγές, αλλά και της χώρας να αναπτύσσει συνέργιες και συνεργασίες µεταξύ του διοικητικού, του αυτοδιοικητικού, του κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Κλείνω µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Η περιφερειακή ανάπτυξη, κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται µηχανισµούς υποστήριξης.
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Τα περιφερειακά συµβούλια ως
συµβουλευτικά όργανα σχεδιασµού, προγραµµατισµού και ελέγχου έχουν πετύχει; Στηρίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια; Χρειάζεται, ναι ή όχι, επιστηµονική υποστήριξή τους; Σαφέστατα
χρειάζεται. Αυτήν τη στιγµή τα περιφερειακά συµβούλια καρκινοβατούν και αδυνατούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της περιφέρειας. Εµείς προσπαθήσαµε µε τη θεσµοθέτηση των αναπτυξιακών
οργανισµών περιφερειών ως τέτοιου είδους συµβουλευτικά και
υποστηρικτικά όργανα της ανάπτυξης, καθώς και µε την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων. Δυστυχώς όµως η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα κατήργησε και τώρα αυτά τα πληρώνουµε
σκληρά.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μουσουρούλη.
Ο τέως Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δηµήτριος Σιούφας, έχει το
λόγο για δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική τη
σηµερινή συζήτηση των εκθέσεων της Επιτροπής Περιφερειών
και της Επιτροπής για τα νησιά µας και τους ορεινούς όγκους
της χώρας. Χαίροµαι ιδιαίτερα, γιατί ξεκίνησε ήδη η συζήτηση
των εκθέσεων και των Διαρκών Επιτροπών αλλά και των Ειδικών
Επιτροπών ύστερα από πρόταση που είχα κάνει πριν από λίγο
καιρό προς τον Πρόεδρο της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι τις εκθέσεις αυτές οφείλουµε να τις συζητάµε. Δεν γίνονται µόνο για να γράφονται.
Με την ευκαιρία της συζήτησης αυτής της έκθεσης µού δίνεται
η δυνατότητα να καταθέσω µία σειρά από σκέψεις γύρω από θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί µέρος της γενικότερης πολιτικής για την οικονοµική ανάπτυξη της πατρίδας
µας. Η συζήτηση αυτή γίνεται µέσα στη µεγαλύτερη οικονοµική
και κοινωνική κρίση που βιώνει η πατρίδα µας, κρίση η οποία τείνει να λάβει συστηµικά χαρακτηριστικά και να απειλεί τη θέση
της χώρας µας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αλλά και την κοινωνική
συνοχή όπως αυτή διαµορφώθηκε τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, µε συνέπεια η πατρίδα µας να είναι µία από τις 25 πιο
αναπτυγµένες χώρες στον πλανήτη.
Δεν µπορεί κανείς να πει ότι δεν έγιναν σ’ αυτήν την πορεία
και λάθη και παραλείψεις. Το σηµαντικότερο απ’ όλα, κατά την
άποψή µου, είναι ότι σ’ αυτήν τη διαδροµή δεν υπήρξε µία πολιτική εθνικής συνεννόησης σε µεγάλα ζητήµατα, γιατί πάντα ψάχναµε να βρούµε ιδεολογικές διαφορές και σκοπιµότητες εκεί
που δεν υπήρχαν, γι’ αυτό και σηµαντικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν χάθηκαν. Χάθηκε πολύτιµος χρόνος και σήµερα κάτω
από πίεση και κάτω από δύσκολες συνθήκες αναζητάµε να
βρούµε λύσεις.
Ποια θα ήταν ενδεχοµένως αυτά τα ζητήµατα στα οποία θα
µπορούσαµε να έχουµε όλοι συµφωνήσει; Πρώτα-πρώτα, η κυβερνητική δοµή και η οργάνωση του κράτους. Δεν µπορεί αυτό
να αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, η δοµή της κυβέρνησης, ο αριθµός των Υπουργείων και ούτω καθεξής, µε συνέπεια ουσιαστικά
να έχουµε µία γενικότερη παράλυση.
Το δεύτερο θέµα είναι η ύπαρξη ενός νόµου που να διέπει τη
λειτουργία των κοµµάτων και όχι µόνο τα οικονοµικά των κοµµάτων, το εκπαιδευτικό σύστηµα, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τον τουρισµό και τη ναυτιλία σαν συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Δεν είναι δυνατό να µιλάµε για ανάπτυξη όταν σ’ αυτήν τη χώρα
οι δύο βασικοί πυλώνες της πατρίδας µας, ο τουρισµός και η
ναυτιλία, δεν έχουν τα αυτόνοµα Υπουργεία. Έχουµε δει σ’ αυτό
το χρονικό διάστηµα των δύο ετών να καταργούνται το Υπουργείο Τουρισµού και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, να ξανασυστήνεται το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, να
ξανακαταργείται και Υπουργείο Ναυτιλίας να µην έχουµε. Το ίδιο
γίνεται για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη θεσµική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής.
Σήµερα, λίγο πριν το τέλος του 2011 και είκοσι µήνες µετά την
ψήφιση του µνηµονίου, η κατάσταση είναι ακόµα πιο ζοφερή.
Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός, η χώρα έχει υποστεί τις
δραστικές αυτές περικοπές του µνηµονίου, σήµερα, στο τέλος
του 2011, κουβεντιάζουµε ότι το έλλειµµα θα είναι γύρω από το
10% και όχι από το 9%, όσο ήταν και το πραγµατικό έλλειµµα στο
τέλος του 2009.
Δύο χρόνια µετά η ανεργία έχει διπλασιαστεί, οι καταθέσεις
µειώνονται κατά 3% µηνιαίως και η πιστωτική ασφυξία απονευρώνει την επιχειρηµατική και την επαγγελµατική δραστηριότητα.
Από τα θέµατα της περιφερειακής ανάπτυξης θα αναφερθώ
µόνο στο ότι στο τέλος του 2009, στο ΕΣΠΑ για παράδειγµα, η
απορρόφηση της χώρας µας κατατασσόταν στην πέµπτη θέση
και σήµερα µε στοιχεία του Νοεµβρίου βρίσκεται στη δέκατη έννατη θέση. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να µιλάει κανείς για περιφερειακή ανάπτυξη όταν δεν έχουµε αποτελέσµατα γύρω από
την απορρόφηση του ΕΣΠΑ;
Θέλω να µου επιτρέψετε να καταθέσω και µια σειρά από σκέ-
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ψεις. Διαβάζοντας και τις δύο εκθέσεις, δεν είδα να υπάρχει ούτε
µια λέξη για το σηµαντικότερο πρόγραµµα ανάπτυξης των ορεινών όγκων από το πρόγραµµα Πίνδος το οποίο είχε επεξεργαστεί τότε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Χαίροµαι
που είναι εδώ ο κ. Μουσουρούλης, γιατί ήταν τότε γραµµατέας
του Υπουργείου. Είναι ένα πρόγραµµα που πραγµατικά έδωσε
τροµακτική ανάπτυξη στο µεγαλύτερο ορεινό όγκο της πατρίδας
µας.
Στη συνέχεια είχα προτείνει την κατάρτιση ενός αντιστοίχου
προγράµµατος για όλο το νησιωτικό σύµπλεγµα της χώρας.
Αυτός ήταν και ο λόγος που ως Πρόεδρος της Βουλής είχα ζητήσει τότε στην τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής να δηµιουργηθεί και ειδική µόνιµη επιτροπή για τους ορεινούς όγκους
και για το νησιωτικό σύµπλεγµα της πατρίδας µας. θα συµφωνήσω απολύτως µ’ αυτό που λέει η έκθεση σε ό,τι αφορά στο
ρόλο του περιφερειακού Τύπου.
Για να γίνουν όλα αυτά αυτό που έχει σηµασία είναι οι δυνατότητες που έχουµε να προχωρήσουµε. Καθυστερούν, για παράδειγµα, οι τρεις νέες ΕΠΑ. Είδαµε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα για εταιρείες
παροχής φυσικού αερίου, για δύο νέες ΕΠΑ στην Ήπειρο και τη
δυτική Μακεδονία και µια στην Πελοπόννησο, µε την επέκταση
του φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη και την Πάτρα. Έχει γραφεί σχεδόν όλη η έκθεση γύρω από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αν δεν
έχουµε πάει καλά µέχρι σήµερα, ένας από τους λόγους είναι ότι
εδώ κάθε τρεις και λίγο πειραµατιζόµαστε γύρω από πράγµατα
τα οποία εκ του αποτελέσµατος κρίνεται, την ώρα που τα γεµίζαµε µε δάφνες, ότι δεν είχαν αυτά τα αποτελέσµατα. Και θα σας
πω για την ελληνική περιφέρεια.
Το 1994 στα γρήγορα και στο πόδι καθιερώθηκε η αιρετή νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, την οποία καταργήσαµε το 2010 µε το
σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Το 1998 καθιερώθηκε ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Δε θέλω να πω ποια ακριβώς ήταν η θέση µας, γιατί δεν
έχει καµµία σηµασία. Αλλά όταν θεσµοί µετά από τόσο µικρό
χρονικό διάστηµα έρχονται και αλλάζουν, σηµαίνει ότι είµαστε
σε ένα συνεχή πειραµατισµό. Αν τα συνδυάσουµε αυτά και µε τις
αλλαγές της Κυβέρνησης, µπορείτε να δείτε γιατί κάνουµε βήµατα προς τα πίσω αντί να πηγαίνουµε µπροστά και δεν έχουµε
τουλάχιστον ένα σηµειωτόν.
Θα περίµενα, µια και βλέπω εδώ και την Υπουργό κ. Γκερέκου,
στο επόµενο διάστηµα να γίνει για κάθε µια περιφέρεια αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ των ΣΔΙΤ. Ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα
αρνητικά και τι πρέπει να γίνει παραπάνω; Πώς λειτούργησε ο
παλιός αναπτυξιακός νόµος ή ο νέος αναπτυξιακός νόµος τον
οποίο έχουµε και που αυτήν την ώρα ακόµα καρκινοβατεί; Να
δούµε ανά περιφέρεια ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτών των
παρεµβάσεων που κάνει η πολιτεία. Να καλέσετε τους αναπτυξιακούς συνδέσµους που λειτουργούν στις περιφέρειες και τους
νοµούς, γιατί αποτελούν σοβαρά εργαλεία για την περιφερειακή
ανάπτυξη. Τα επιµελητήρια είναι χώροι που πραγµατικά συµβάλλουν στην ανάπτυξη των περιφερειών. Να έχετε µια εικόνα, ώστε
η νέα έκθεση που θα καταρτιστεί να περιλαµβάνει και τις απόψεις
γύρω απ’ αυτά τα ζητήµατα.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι -το είπα και
στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης- πέρα από την
«εθνική αφήγηση» –και την περιµένουµε αυτή από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Βενιζέλο- για την πορεία της χώρας
και µε ποιο σχέδιο, πέρα από τα τρέχοντα και εξαιρετικά σοβαρά
ζητήµατα, όπως είναι η νέα δανειακή σύµβαση ή το θέµα του
τρόπου µε τον οποίο θα ρυθµιστεί το «κούρεµα» των οµολόγων,
που είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα, αν δεν έχουµε την κατεύθυνση της πορείας -αυτήν την «εθνική αφήγηση», όπως την
ονόµασε ο κ. Βενιζέλος- ένα εθνικό σχέδιο πάνω στο οποίο να
βαδίσουµε τουλάχιστον όσοι από τις πολιτικές δυνάµεις νοιάζονται γι’ αυτήν τη χώρα, για µία κοινή πορεία -δεν λέω ότι δεν µπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση των απόψεων ή και αρνητική
στάση, µε τα επιχειρήµατα τα οποία έχει η κάθε πλευρά- τα
πράγµατα δεν θα πάνε καλά.
Το λέω αυτό γιατί –κι εύχοµαι να µην είναι τα χειρότερα µπρο-
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στά µας- την εθνική αφύπνιση, που πράγµατι υπάρχει, µπορούµε
να την κατευθύνουµε σε σωστή κατεύθυνση και η χώρα να οδηγηθεί σε υπήνεµο λιµάνι χωρίς να υπάρξουν οι καταστάσεις εκείνες τις οποίες όλοι µας απευχόµαστε.
Εδώ, λοιπόν, είναι η ευθύνη όλων µας, για να µπορέσει η πατρίδα να πάει µπροστά. Πάντα µε εθνική συνεννόηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Πρόεδρο, τον κ. Σιούφα, για την εθνική αφύπνιση και όχι την
εθνική αφήγηση, που είναι κάτι άλλο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής
Β’ Αθήνας κ. Πέτρος Ευθυµίου έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουµε µε κάτι θετικό:
Η Επιτροπή Περιφερειών, νοµίζω στην πορεία της συνολικά,
αλλά και µε αυτήν τη σύνθεση, έκανε µία καλή δουλειά. Μας επιτρέπει να δούµε ένα θέµα µε στοιχεία, µε πλαίσιο, µε τεκµηρίωση.
Εποµένως, να συγχαρούµε όλους τους συναδέλφους, από όλα
τα κόµµατα, που σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις µάς κατέθεσαν
ένα υλικό το οποίο επιτρέπει να αναπτυχθούν όλοι οι συλλογισµοί που µόλις και τώρα ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής ανέπτυξε.
Θα ήθελα να πω ότι αξίζει να κάνουµε αφετηρία της σκέψης
µας έναν ευρύτερο προβληµατισµό. Και είµαι σίγουρος, κύριε
Πρόεδρε, ότι θα συµφωνήσετε σε αυτό.
Πρέπει να δούµε πριν από όλα τη θέση της χώρας το αµέσως
επόµενο ορατό διάστηµα. Όταν σχεδιάζεις, πρέπει να σχεδιάζεις
όχι µόνο για ένα χρόνο, αλλά για µια µακρά περίοδο. Εντάσσεται
ο σχεδιασµός για τη χώρα σε µία πορεία µιας ενωµένης Ευρώπης, ασφαλή, σταθερή, που εξασφαλίζει τα πάντα, έτσι ώστε να
υπάρχει η αντίληψη ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ενωµένης Ευρώπης θα είναι όπως ακριβώς στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µια πολιτεία, δηλαδή, της Συνοµόσπονδης ή Οµόσπονδης
Ευρώπης; Μήπως όµως πρέπει να θεωρούµε ότι αυτή η πορεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µακρά, άρα, όσο ακριβώς δεν
υπάρχει η εγγύηση µιας Ενωµένης Ευρώπης που έχει κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άµυνας, κάθε χώρα –και ιδίως
η Ελλάδα που βρίσκεται στην πιο ευαίσθητη στρατηγικά περιοχή
και είναι η µόνη χώρα που αντιµετωπίζει πολύ συγκεκριµένα προβλήµατα και συγκεκριµένες απειλές- θα πρέπει να διαφυλάξει
µία δοµή ισχυρού κράτους, έτσι ώστε να προωθεί και να διαφυλάσσει τα εθνικά συµφέροντα;
Κατά τη γνώµη µου, αυτή είναι η περίπτωσή µας.
Άρα η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, πρέπει να έχει
µία ισχυρή κεντρική δοµή, ώστε να διασφαλίζει τα εθνικά συµφέροντα, έως ότου η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να µπορέσει να
δώσει αυτό που όσοι πιστεύουµε στην ευρωπαϊκή ιδέα ευχόµαστε, δηλαδή µία ενωµένη Ευρώπη αρχών, αξιών, Ευρώπη του
κοινωνικού κράτους, αλλά και Ευρώπη µε κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική άµυνας, που να εγγυάται τα σύνορά της.
Αυτό δεν το έχουµε. Και όσο δεν το έχουµε, χρέος και ευθύνη
της ελληνικής πολιτείας είναι να έχει ένα ισχυρό κράτος, το
οποίο να διαφυλάσσει µε αποφασιστικό και αποτελεσµατικό
τρόπο τα εθνικά συµφέροντα.
Δεύτερον. Είναι δυνατόν να µην δούµε µέσα από τα παραδείγµατα που η Επιτροπή Περιφερειών µε την τεκµηρίωσή της µας
προσκόµισε, ότι ως τώρα, ο κύριος λόγος που δεν έχουµε ισόρροπη ανάπτυξη σ’ όλη την Ελλάδα είναι οι λανθασµένες επιλογές
του κεντρικού κράτους σε σχέση µε τους αναπτυξιακούς µοχλούς που επιστράτευσε;
Για παράδειγµα, αν µελετήσουµε τα στοιχεία θα δούµε ότι το
65% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προέρχεται από την
ΠΑΘΕ, από το δρόµο που ενώνει Αθήνα µε Θεσσαλονίκη. Το 65%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έχει οργανωθεί στον ανατολικό άξονα της Ελλάδος. Γιατί; Γιατί εκεί έπεσε το βάρος του
κράτους, εκεί φτιάξαµε την εθνική οδό και εκεί φτιάξαµε τη µόνη
σιδηροδροµική γραµµή.
Άρα όταν µιλάµε για σχεδιασµό σηµαίνει ότι το κεντρικό κράτος πρέπει να εξασφαλίζει τα µεγάλα δηµόσια έργα υποδοµής
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που ενοποιούν τις περιφέρειες µε ίση αφετηρία. Κατά τούτο
έχουµε έναν εθνικό σχεδιασµό που ολοκληρώθηκε την περίοδο
1994-1996, που δίνει βάρος στο να φτάσει ο ανατολικός άξονας
ως την Καλαµάτα και από την άλλη µεριά να αναπτυχθεί η Ιόνια
Οδός, που θα δώσει επιτέλους ανάσα στην Ήπειρο και να επιστεφθεί αυτό από την Εγνατία, έτσι ώστε Βορράς, Δύση, Ανατολή και Νότος να βρίσκονται σε ισορροπία αναπτυξιακών
ευκαιριών.
Πληροφορούµαι, κύριε Υπουργέ -και νοµίζω συνδέεστε µε
αυτό- ότι λαµβάνεται η απόφαση να ολοκληρωθεί η Ιόνια Οδός
και η απόφαση να ολοκληρωθούν τα τελευταία έργα της Εγνατίας, ώστε επιτέλους η Ελλάδα να αποκτήσει ισόρροπη πρόσβαση και ισόρροπες αναπτυξιακές ευκαιρίες όχι µόνο στον
ανατολικό άξονα, αλλά και στο δυτικό και στο βόρειο και στο
νότιο.
Αυτές είναι µείζονες αποφάσεις ουσίας και αυτές τις αποφάσεις δεν τις προχωρούµε µε τον αποφασιστικό ρυθµό που πρέπει, ως ζητήµατα εθνικής προτεραιότητας περιφερειακής
ανάπτυξης.
Η Ήπειρος κοµίζει µόλις το 2,5% του ΑΕΠ. Δεν οφείλεται αυτό,
όµως, πριν από όλα στην αποµόνωσή της; Γιατί η Μακεδονία σ’
όλες τις εκφάνσεις της είναι µόλις το 3,5% του ΑΕΠ, αν εξαιρέσεις τη Θεσσαλονίκη; Είναι ακριβώς γιατί λείπει αυτός ο κρίκος
της δυνατότητας πρόσβασης στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Άρα να ξεκινάµε από τα µεγάλα, τα θεµελιώδη, τα ουσιώδη,
αυτά που διανοίγουν προοπτικές, αυτά που διασφαλίζουν περιφερειακή ισορροπία και να αντιληφθούµε ότι µόνοι µας δηµιουργήσαµε το τέρας µε τις µονοµερείς αναπτυξιακές επιλογές του
παρελθόντος. Είναι πια αυτό το φαινόµενο που οι αρχαίοι ονόµαζαν «ουροβόρος όφις», είναι το φίδι που τρέφεται από την
ουρά του. Όταν καταφέραµε να δώσουµε µόνο στην Αττική τις
µεγάλες προσβάσεις είτε µε το λιµάνι του Πειραιά είτε ακριβώς
µε την έξοδο στο βορρά, συγκεντρώθηκε στην Αττική το 50% της
οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας και όχι µόνο του πληθυσµού, προστέθηκε άλλο ένα 15% στη Θεσσαλονίκη και 65% της
ανάπτυξης προσδιορίστηκε από έναν οδικό άξονα και δύο µεγάλα λιµάνια.
Άρα όση σηµασία έχει να αντλούµε συµπεράσµατα από το παρελθόν, τόση σηµασία έχει να χαράσσουµε διαφορετικά το µέλλον και να δούµε γιατί µια πολιτική µεγάλων υποδοµών είναι πριν
από όλα το κλειδί για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτε, όση προσπάθεια και αν κάνει η πολιτεία, όση προσπάθεια και αν κάνουν οι τοπικοί Βουλευτές πολλές φορές.
Βλέπω το Γιώργο το Λιάνη στην Αίθουσα -δεν θέλω να µειώσω
τη συµβολή κανενός- και γνωρίζω προσωπικά τι προσπάθεια, τι
κόπο, τι αφοσίωση έχει δείξει στο Νοµό Φλώρινας σε ό,τι αναπτυξιακή άνθηση υπάρχει. Δεν µπορεί, όµως, ένα χελιδόνι να
φέρνει πάντα την άνοιξη. Καλό είναι να ανθίσουν πάρα πολλές
πρωτοβουλίες και να συµβάλουµε όλοι στην αποφασιστική ιεράρχηση του καίριου και ουσιώδους που είναι η ανατροπή αυτού
που αυτοαναπαράγει το πρόβληµα.
Γι’ αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, επίσης, ότι
δεν θα υπάρξει ταλάντευση σε δυο καίριες κατευθύνσεις: Πριν
απ’ όλα, ότι το 80% των πόρων του ΕΣΠΑ, όπως έχουµε δεσµευτεί, θα απευθυνθεί αποκλειστικά στην περιφέρεια. Δεν µπορεί
άλλο να συνεχιστεί η λογική ότι «Εδώ τα έχουµε, τι να κάνουµε;
Στην Αθήνα τα έχουµε, στη Βοιωτία τα έχουµε, στην Κορινθία τα
έχουµε, στη Θεσσαλονίκη τα έχουµε, στις δορυφορικές ζώνες
της Θεσσαλονίκης, άρα εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά». Το 80%
των πόρων πρέπει αποφασιστικά, απαρέγκλιτα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς απεντάξεις και νέες εντάξεις να πάνε στην ελληνική περιφέρεια. Θα πάνε γενικά και αφηρηµένα; Όχι. Θα πάνε
εκεί που διαµορφώνουν νέα παραγωγική βάση και ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Το έχουµε αποφασίσει αυτό; Δεν το έχουµε αποφασίσει καθοριστικά και ουσιαστικά. Πολλές φορές θέλουµε κατ’
ουσίαν να συντηρούµε την παλιά πολιτική των επιδοτήσεων, µια
πολιτική που πάγωσε και µάρανε τον τόπο.
Πρέπει, όµως, να λυθούν ουσιώδη θέµατα. Λέµε, για παράδειγµα, ότι η µεγάλη τοµή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι ότι µετέφερε
αποφασιστικές αρµοδιότητες στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια
αυτό; Δεν είναι αλήθεια. Θα σας πω ένα παράδειγµα, γιατί εγώ
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θεωρώ ότι αν δεν µάθουµε να µιλάµε πρακτικά δεν θα υπηρετήσουµε τον τόπο.
Είδα έκπληκτος µια συνέντευξη ενός ανθρώπου που δεν τον
ξέρω και δυστυχώς δεν συγκράτησα το όνοµά του –να µε συγχωρέσει πάρα πολύ- που είναι ένας επιχειρηµατίας που στο
Βορρά, στη Μακεδονία, έχει αναπτύξει τη σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα είναι ένα είδος που δεν γνωρίζω τι είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ένα φύκι είναι.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Θα σας πω, γιατί δεν γνωρίζω τι είναι.
Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε µε θυσίες, µε αφιέρωση όλης
της προσωπικής του περιουσίας να το καταστήσει προϊόν, όχι
απλώς ανταγωνιστικό, αλλά και εξαγώγιµο. Έχει φτιάξει µια ανθούσα µονάδα. Αυτός ο άνθρωπος, όµως, που επτά χρόνια ρίσκαρε τα πάντα και πέτυχε, είναι εξαγωγικός, περιµένει επτά
χρόνια από το Υπουργείο Γεωργίας για να κατατάξει τη σπιρουλίνα αν είναι φυτό ή έµβιο είδος, µια µορφή ζώου. Επειδή το
Υπουργείο Γεωργίας επτά χρόνια δεν έχει καταλήξει τι είναι η
σπιρουλίνα, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει µπει ποτέ σε ευρωπαϊκό
πρόγραµµα. Είναι σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα, οτιδήποτε δεν
αφορά την έννοια της ανταγωνιστικής παραγωγικότητας και ένας
άνθρωπος που καινοτοµεί, εξάγει, ανθοφορεί µε υγιή επιχειρηµατικότητα, δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για να αναπτύξει ακόµη περισσότερο την επιχείρησή του, να δηµιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας και να επισφραγίσει την εξαγωγική του δυναµική, επειδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχουν
καταλήξει. Όπως οι Βυζαντινοί δεν είχαν καταλήξει πόσοι άγγελοι χορεύουν στην κορυφή µιας καρφίτσας και για το αν οι άγγελοι έχουν φύλο, έτσι λοιπόν και η σπιρουλίνα για το ελληνικό
κράτος δεν έχει υπόσταση. Δεν ξέρει κανείς αν είναι φυτό ή έµβιος µικροοργανισµός, όπως οι γαρίδες.
Είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι, να µιλάµε σοβαρά ότι αυτή η
χώρα κήδεται της πραγµατικής ανάπτυξης που είναι να δηµιουργείς, να καινοτοµείς, να είσαι ανταγωνιστικός και εξαγωγικός, την
ώρα που το κράτος συµπεριφέρεται ως Βυζαντινός καλόγερος,
µε ερωτήµατα αν οι άγγελοι έχουν φύλο και πόσοι απ’ αυτούς
µπορούν να χορέψουν στην κορυφή µιας καρφίτσας; Αυτά είναι
όµως που προσδιορίζουν το αν θα πάει µπροστά, το αν θα πάει
αποφασιστικά σε µια νέα περίοδο µια χώρα η οποία θα στηρίξει,
µέσω του συνόλου των δυνάµεών της, µε τις αποκεντρωµένες
δοµές εξουσίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, στηριγµένη στην
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και στο µοναδικό που διαθέτει, λίγο-πολύ αυτή η χώρα: Από την αρχή έως το τέλος, από τον
Έβρο ως τη Γαύδο, από το Καστελόριζο ως τους Παξούς να είναι
όλη αυτή η χώρα ένα µοναδικό brand name.
Οι Ρωµαίοι έλεγαν «έχεις κάθε λόγο να κατακτήσεις την Ελλάδα γιατί κάθε περιοχή της έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει». Είναι δυνατόν εµείς οι ίδιοι να µην αναγνωρίζουµε αυτό µας
το συγκριτικό πλεονέκτηµα, πως ό,τι σφραγίδα έχει αυτή η χώρα
είναι αυτόµατα µια προώθηση από την ίδια τη φύση της ιστορίας
του πολιτισµού και της δύναµης που εµπεριέχουν αυτοί οι συµβολισµοί;
Άρα, αγαπητοί φίλοι, ένα ισχυρό επιτελικό κεντρικό κράτος,
µία ισχυρή πραγµατικά αποκεντρωµένη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, µία πραγµατικά λειτουργούσα τοπική αυτοδιοίκηση, η
οποία θα επενδύσει στην καινοτοµία, στην επιχειρηµατικότητα,
στην ανταγωνιστικότητα, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες υποδοµές, που µόνο το κράτος εξασφαλίζει, είναι η ασφαλής οδός της
ανάπτυξης, είναι ο δρόµος από τον οποίο θα βγούµε δυναµικά
και από την οικονοµική κρίση στην οποία έχουµε βυθιστεί, γιατί
θα αντιµετωπίσουµε τον κύριο παράγοντα της κρίσης.
Επιτρέψαµε όλοι –και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη των δύο
κοµµάτων εξουσίας και όσων άλλων κοµµάτων µε προτάσεις δεν
αφύπνισαν προς τη σωστή κατεύθυνση- να αφιερωθούµε σε
πράγµατα που στέρησαν την Ελλάδα από την παραγωγική της
ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η ουσία του πολιτικού προβλήµατος και αυτή είναι η ουσία της ευθύνης των δύο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας. Αυτή είναι η συνθήκη που πρέπει να τελειώσει και
πρέπει να περάσουµε στο ιστορικό πλεονέκτηµα του Έλληνα.
Και το ιστορικό πλεονέκτηµα του Έλληνα ήταν η καινοτοµία, η
δηµιουργικότητα, η ανταγωνιστικότητα από την εποχή του Οδυσσέα έως την εποχή που αποφασίσαµε ότι θα τα «πνίξει» όλα η
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κρατικοδίαιτη λογική ανάπτυξης, που δεν ήταν ανάπτυξη, αλλά
ήταν καθήλωση της χώρας.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι η δουλειά της Επιτροπής των Περιφερειών,
µε την τεκµηρίωση που παρέχει και για ό,τι συνέβη και για το τι
µπορεί να ανοίξουµε ως δρόµο, είναι µία θετική συµβολή, είναι
µια απόδειξη ότι το Κοινοβούλιο µπορεί να δίνει στην Κυβέρνηση,
όχι απλώς ιδέες, αλλά και κατευθύνσεις. Και θέλω να ελπίζω ότι
στα καίρια και ουσιώδη υπάρχει πια µια εθνική συνεννόηση, µια
κατανόηση της φύσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε,
πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει και η αποφασιστικότητα να τελειώνουµε µε ό,τι µας φτώχυνε, µε ό,τι µας µείωσε και να δώσουµε στον ελληνικό λαό και ασφάλεια και ευηµερία και
αξιοπρέπεια και περηφάνια, όπως το δικαιούται. Και είναι ευθύνη
δική µας να το δηµιουργήσουµε από κοινού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ. Φάνηκε και από το χειροκρότηµα, κύριε Ευθυµίου,
όπως φάνηκε και από το ρηξικέλευθο λόγο σας, που µε τα έξοχα
ελληνικά, µας µαθαίνει πώς µπορεί κανείς να ξεφεύγει από τα
κλισέ του πολιτικού στερεότυπου λόγου και από τον «ουροβόρο
όφι» που συνδυάσατε µε την spirulina maxima, η οποία οφείλω
να πω από τη θέση αυτή, ότι είναι ένα θαλάσσιο φυτό -κάτι σαν
γαρίδες- και βεβαίως κάνει καλό. Θέλω να σας πω ότι µας κάνατε
πολύ καλό που µας θυµίσατε ότι οι άγγελοι έχουν φύλο τελικά έχουν καταλήξει οι µεταβυζαντινοί- και για την εορταστική εθνική
ατµόσφαιρα αυτής της ανάτασης, για την καινοτοµία που χρειαζόµαστε και προπαντός για την αισιοδοξία την ελπιδοφόρο.
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Και εγώ σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μετά από αυτό,
ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ο εξαίρετος συνάδελφος, ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Εµείς, ως ΚΚΕ, στη συγκεκριµένη επιτροπή δεν είχαµε ψηφίσει
τις εκθέσεις. Και δεν τις είχαµε ψηφίσει, όχι γιατί η επιτροπή δεν
παρήγαγε ένα έργο ή δεν έκανε συνεδριάσεις ή γιατί οι εκθέσεις
πρέπει να ελευθερωθούν από κάποιες γενικόλογες εκθέσεις
ιδεών, ευχολόγια, όχι, ίσα-ίσα, εµείς δεν ψηφίσαµε τις εκθέσεις,
γιατί θεωρούσαµε τα κείµενα αυτά απολογητικά. Μάλιστα, προσπαθούσαν να αποκρύψουν τις βασικές αιτίες, τους βασικούς
υπεύθυνους για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική
κοινωνία, ο ελληνικός λαός και στην πόλη και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, µια και ασχολούµαστε µε τις περιφέρειες και να διαµορφώσουν αντιλήψεις και απόψεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση
µε την πραγµατικότητα ή µπορεί να είναι επιµέρους θέµατα. Και,
απ’ αυτήν την άποψη, έχει µια ιδιαίτερη σηµασία να δούµε ορισµένα ζητήµατα στην πραγµατική τους διάσταση.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
ότι συζητάµε σε µία περίοδο όπου πλέον οι περισσότεροι, αν όχι
όλοι, αποδέχονται ότι η πορεία της Ελλάδας τα τελευταία δύοτρία χρόνια και τα αποτελέσµατα δεν ήταν ένα µοιραίο γεγονός,
αλλά ότι ήταν λάθος. Αυτή βεβαίως η αντίληψη, η οποία προσπαθεί τώρα να διαµορφωθεί, ότι το µείγµα του µνηµονίου ήταν
λάθος, γίνεται ως προσπάθεια αποπροσανατολισµού και ότι µπορεί να υπάρξει ένα άλλο µείγµα διαχείρισης της κρίσης που θα
βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα και τον ελληνικό λαό από τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
Αν έτσι ήταν τα πράγµατα, τότε θα µιλάγαµε µόνο για ελληνικό
πρόβληµα, µόνο για ελληνική οικονοµική κρίση. Όµως, βλέπουµε
ότι η κρίση επεκτείνεται, εξαπλώνεται, αποκτά ιδιαίτερα βαθιά
χαρακτηριστικά και µάλιστα για το 2012 δεν αποκλείεται να αγκαλιάσει και το σύνολο των ανεπτυγµένων οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Ηνωµένων Πολιτειών. Και εκεί ήταν
λάθη;
Η δηµοσιονοµική πολιτική, ο δηµοσιονοµικός περιορισµός
ήταν λανθασµένη επιλογή, γιατί εντείνει την ύφεση. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όµως, που είχαν επεκτατική πολιτική, που έκοβαν
χρήµατα αβέρτα, που η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωµένων Πολι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕ’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

τειών στήριζε και έπαιζε άλλο ρόλο από ό,τι παίζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, γιατί; Έχουν την ίδια εξέλιξη των πραγµάτων
µε σαράντα πέντε εκατοµµύρια Αµερικανούς πολίτες να τρέφονται από τα συσσίτια και µάλιστα µε µια διαπάλη ανάµεσα στους
δηµοκρατικούς και τους ρεπουµπλικάνους στις Ηνωµένες Πολιτείες, τι πακέτο µέτρων δηµοσιονοµικού περιορισµού θα κάνουν
για την επόµενη δεκαετία ύψους δέκα ή δώδεκα τρισεκατοµµυρίων δολαρίων;
Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι συνολικά υπάρχει µια αστική αδυναµία να διαχειριστεί την κρίση, ανεξάρτητα του µείγµατος και ότι
κρίση θα βαθαίνει και οι ιδιαίτερες επιπτώσεις θα είναι στα λαϊκά
στρώµατα. Αλλά και από την άλλη µεριά, η όποια ανάκαµψη θα
είναι αναιµική και θα φέρει και νέα κρίση και βεβαίως αυτή η ανάκαµψη θα βασίζεται επάνω σε µια λογική στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, όπου θα απαξιωθεί τελείως η εργατική δύναµη µε
µείωση των µισθών, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, κατάργηση, µείωση και ανατροπή συνολικά του ασφαλιστικού.
Από αυτήν την άποψη τα όποια επιµέρους εργαλεία αναφέρθηκαν εδώ πέρα και µάλιστα µε υπερφυσικές διαστάσεις. Δεν
υπάρχει µεγάλη απορρόφηση του ΕΣΠΑ, λέει, γι’ αυτό βρισκόµαστε σε αυτούς τους ρυθµούς ύφεσης. Δηλαδή, στις άλλες
χώρες που το ΕΣΠΑ έχει καλύτερους ρυθµούς απορρόφησης,
τα πράγµατα είναι καλύτερα για τους εργαζόµενους εκεί; Και στο
κάτω-κάτω της γραφής πόσο είναι το ΕΣΠΑ; Το σύνολο του
ΕΣΠΑ είναι το 40% των χρηµάτων που έδωσε το ελληνικό δηµόσιο το 2011 µόνο για τα χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους. Να το ΕΣΠΑ όλης της οκταετίας ή εννιαετίας που
θα διαρκέσει.
Από αυτήν την άποψη τι αποφεύγετε εδώ πέρα να συζητήσουµε επί της ουσίας; Την ανάπτυξη. Στην έκθεση της επιτροπής
υπάρχουν έξι επιθετικοί προσδιορισµοί: βιώσιµη, αειφόρος, πράσινη, ολοκληρωµένη, αξιοβίωτη και βεβαίως και περιφερειακή
ανάπτυξη. Ποιο είναι το ζήτηµα; Το ζήτηµα είναι να καθορίσουµε
ποιος επιθετικός προσδιορισµός στην υπόθεση ανάπτυξη µας
ταιριάζει και µας πάει ή θα συζητήσουµε µε βάση το ζήτηµα
«Ανάπτυξη για ποιο λόγο; Για ποιο σκοπό; Ποιον θα εξυπηρετήσει η ανάπτυξη;». Δεν είναι µια τεχνοκρατική διαδικασία. Παίρνω
εξελιγµένα µηχανήµατα, έχω τις απαραίτητες υποδοµές, έχω το
έµπειρο εργατοτεχνικό δυναµικό, άρα παράγω. Αυτό είναι το
πρόβληµα; Μόνο το να µπορέσω να παράγω ή να ολοκληρωθεί
ο κύκλος και να πουλήσω;
Άρα, λοιπόν, το ζητούµενο ποιο είναι στις σηµερινές συνθήκες;
Για ποιο σκοπό γίνεται η ανάπτυξη; Στα σηµερινά κοινωνικοοικονοµικά συστήµατα στα οποία ζούµε η ανάπτυξη γίνεται για έναν
απλό και µόνο σκοπό, για το πώς ο κεφαλαιοκράτης θα ιδιοποιηθεί όλο και µεγαλύτερο τµήµα τού κοινωνικά παραγόµενου
πλούτου, κλέβοντάς τον από τον άµεσο παραγωγό από τους εργαζόµενους.
Άρα, λοιπόν, η ανάπτυξη γίνεται µε συγκεκριµένο σκοπό να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες κερδοφορίας των επενδυτών των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτή η ανάγκη καθορίζει και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι η ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών.
Αξιοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες µε σκοπό να κερδοσκοπήσουν, να αποκτήσουν κέρδη. Δεν είναι έτσι τα ζητήµατα. Γιατί
υπάρχει µια υπερσυσσώρευση και µια σπατάλη παραγωγικών δυνάµεων; Σπατάλη νούµερο ένα. Λέµε ότι ένας από τους βασικούς
µοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας είναι ο κατασκευαστικός τοµέας. Διακόσιες χιλιάδες σπίτια είναι αχρησιµοποίητα.
Ούτε πουλιούνται ούτε ενοικιάζονται. Γιατί, λύσαµε το στεγαστικό πρόβληµα; Όλες οι λαϊκές οικογένειες, τα νέα ζευγάρια
έχουν αντιµετωπίσει το στεγαστικό πρόβληµα; Όχι. Κι όµως
υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες αδιάθετα σπίτια. Και λέµε να φτιάξουµε κι άλλα. Να τα κάνουµε τι, όταν τα νέα ζευγάρια επιστρέφουν στα πατρογονικά τους σπίτια, γιατί δεν µπορούν ούτε καν
το νοίκι να πληρώσουν; Να, λοιπόν, ποιο είναι το βασικό πρόβληµα. Από αυτό πηγάζουν οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες
και σε επίπεδο περιφερειών και κλάδων στην ελληνική οικονοµία,
αλλά όχι µόνο στην ελληνική οικονοµία.
Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβληµα; Οι παθογένειες του ελληνικού µοντέλου γιατί, λέει, βασίστηκε στα δανεικά, ζούσαµε παρα-
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πάνω από τις δυνατότητές µας. Με συγχωρείτε πολύ, ποιος
ζούσε παραπάνω από τις δυνατότητές του; Είναι πολυτέλεια για
τον εργαζόµενο να στείλει το παιδί του στο σχολείο και πρέπει
να πάρει σπουδαστικό δάνειο, για να στείλει το παιδί του στο πανεπιστήµιο; Είναι πολυτέλεια αυτό το πράγµα; Δεν πρέπει να
στείλουµε τα παιδιά µας σχολείο; Είναι πολυτέλεια να µπορέσει
να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρέπει να καταφύγει
στο δανεισµό γι’ αυτό; Είναι πολυτέλεια να έχει ένα κεραµίδι
πάνω από το κεφάλι του και πρέπει να καταφύγει στον τραπεζικό
δανεισµό για να αποκτήσει ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι του;
Μιλάµε για τον 21ο αιώνα, µε τέτοια ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάµεων και της επιστήµης. Γιατί είναι λοιπόν αυτό το ζήτηµα;
Δεύτερον, ποιος ευθύνεται για τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης; Οι εργαζόµενοι ευθύνονται ή οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες που αποφάσισαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς και
της απελευθέρωσης να πάρουν τις επιχειρήσεις και να τις πάνε
σε χώρες µε φθηνότερο εργατοτεχνικό δυναµικό; Άρα, λοιπόν,
συρρικνώνεται η παραγωγική βάση της Ελλάδας, καταστρέφεται
ο πρωτογενής τοµέας λόγω και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
και εισάγουµε εµπορεύµατα, τα οποία πριν τα παράγαµε και
αναγκαζόµαστε να δανειστούµε.
Άλλο πρόβληµα λέει. Φταίει η έλλειψη αποκεντρωµένων δοµών.
Γι’ αυτό τώρα που φτιάξαµε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα το λύσουµε
το ζήτηµα. Και η Ιταλία, που η περιφερειακή αποκέντρωση είναι
υπόθεση δεκαετιών µε τεράστιες εξουσίες στα χέρια της, έχει µεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες από την Ελλάδα; Γιατί εκεί
δεν µπόρεσαν να τις αντιµετωπίσουν, που είχαν ανεπτυγµένο αυτοδιοικητικό προσανατολισµό και κράτος; Γιατί εκεί δεν τις αντιµετώπισαν και µάλιστα διευρύνονται; Είναι ίδια η κατάσταση στο
βιοµηχανικό βορρά και στο νότο της Ιταλίας; Τεράστιες διαφορές,
κοσµογονικές που µε την Ελλάδα δεν συγκρίνονται. Καµµία σύγκριση. Ή και εκεί έλειπαν οι υποδοµές; Δηλαδή, η Σικελία είναι
αποµονωµένη από την υπόλοιπη Ιταλία και δεν έχει υποδοµές
όπως και η Ήπειρος; Αλλά και στη Γερµανία που υπάρχουν οµόσπονδα κρατίδια, ανεβασµένη µορφή, εκεί δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές που µάλιστα οξύνονται; Διευρύνονται οι
ανισοµετρίες στο επίπεδο της Γερµανίας.
Άρα, λοιπόν, είναι ίδιο γνώρισµα του συστήµατος αυτού και
δεν είναι το αθηνοκεντρικό κράτος. Βεβαίως, µια µεγάλη επιχείρηση θέλει κόσµο συγκεντρωµένο, άµα θέλει να απασχολήσει
τρεις χιλιάδες εργαζοµένους. Πού θα τους βρει; Στα πενήντα
πέντε χωριά που είναι διάσπαρτα θα βρει τρεις χιλιάδες εργαζοµένους σε ακτίνα πενήντα και εκατό χιλιοµέτρων; Τους θέλει συγκεντρωµένους. Θέλει µεγάλη αγορά, για να µπορέσουν να γίνουν
τα πολυκαταστήµατα. Και δεν είναι ελληνικό γνώρισµα το αθηνοκεντρικό κράτος. Δηλαδή, στην Ιταλία είναι διαφορετικά τα
πράγµατα; Στη Γερµανία είναι διαφορετικά; Στην Ολλανδία µε το
Άµστερνταµ είναι διαφορετικά, που έχει µεγαλύτερο ποσοστό
συγκέντρωσης πληθυσµού και οικονοµικής δύναµης από ό,τι
στην Ελλάδα µε την Αθήνα; Και εκεί αυτό το πρόβληµα είχαν; Η
γραφειοκρατία και όλα αυτά τους εµπόδιζαν;
Άρα, λοιπόν, η ανισοµετρία είναι ίδιο γνώρισµα του καπιταλιστικού συστήµατος. Ο άλλος θα πάει να επενδύσει εκεί που έχει
συµφέρον, ακόµα και καταστρέφοντας παραγωγικές δυνατότητες. Γιατί πώς αλλιώς µπορεί να εξηγηθεί ότι σε καιρό ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας κατέστρεφαν παραγωγικές δυνατότητες στην Ελλάδα; Πότε καταστράφηκε η κλωστοϋφαντουργία, ο
ιµατισµός, η ένδυση, η υπόδηση; Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
και τα ναυπηγεία; Τώρα στην κρίση; Στην ανάπτυξη τα καταστρέψανε όλα αυτά.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη έχει να κάνει µε το τι προσανατολισµό έχεις, µε το πώς αξιοποιείς αυτά τα ζητήµατα. Γιατί, βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το βασικό πρόβληµα. Δεν είναι
η περίπτωση της σπιρουλίνας, που ανέφερε ο κ. Ευθυµίου. Βεβαίως και αυτή υπάρχει. Αλλά το βασικό ζήτηµα ποιο είναι; Το
δείχνει πολύ αποκαλυπτικά η υπόθεση της «SILCIO». Είναι µια
µεγάλη επιχείρηση. Λειτούργησε το 2009. Πήρε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ επιδότηση από ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράµµατα. Είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Παράγει πάνελ για τα
φωτοβολταϊκά, καθετοποιηµένη παραγωγή, µε έµπειρο εργατοτεχνικό δυναµικό. Τι βγήκε και έκανε; Από τους εκατό εργαζόµε-
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νους που είχε, έχει απολύσει τους πενήντα, ποδοπατώντας στην
κυριολεξία ακόµα και τα όρια των οµαδικών απολύσεων που
έχετε θέσει. Μπορούσε να κάνει µόνο έξι απολύσεις και απέλυσε
πενήντα άτοµα µονοµιάς. Γιατί τους απέλυσε; Γιατί λέει: «Δεν µε
συµφέρει να παράγω ένα ενδιάµεσο υλικό που ασχολούνται
αυτοί, γιατί το φέρνουν από την Κίνα, είναι πολύ πιο φτηνό», τη
στιγµή που ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης, ο επιχειρηµατικός όµιλος, έχει πάρει τεράστιες επιδοτήσεις και βέβαια παίρνει
και τεράστια έργα από το ελληνικό δηµόσιο και από τις ΔΕΚΟ.
Παρ’ όλα αυτά, πενήντα στο δρόµο.
Να, λοιπόν, ποιο είναι το ζήτηµα: ο ανταγωνισµός και η απαξίωση. Και όσο θα υπάρχει αυτό το πράγµα, τόσο δεν θα µπορεί
να υπάρξει µία ανάπτυξη που να ικανοποιεί και να εξυπηρετεί τις
ανάγκες των εργαζοµένων, που να αντιµετωπίζει τις ανισοµετρίες, τόσο σε κλαδικό επίπεδο οικονοµίας όσο και σε περιφερειακό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβληµα επί της ουσίας που πρέπει να
αντιµετωπιστεί και να λυθεί; Το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί και να λυθεί είναι να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελλάδας. Και οι παραγωγικές
δυνατότητες στην Ελλάδα είναι δύο. Επί της ουσίας είναι οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές τις οποίες έχει και το έµπειρο εργατοτεχνικό δυναµικό. Πώς θα γίνει αυτό; Μία προϋπόθεση χρειάζεται: Να γίνουν κοινωνική περιουσία τα µέσα παραγωγής που
αξιοποιούν και εκµεταλλεύονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Αλλιώς, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Η όποια ανάπτυξη θα
υπάρξει το επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι επιβαρυντική για
το λαό. Θα βασίζεται σε τι; Σε πάµφθηνους εργαζόµενους, σε
αναλώσιµους εργαζόµενους, που θα τους πετάνε σαν τα σκουπίδια, όπως έκανε η «SILCIO»: «Θα σας φωνάζουµε, όποτε
έχουµε παραγγελίες και µας συµφέρει να βάλουµε σε λειτουργία
την παραγωγική γραµµή. Όποτε δεν έχουµε, θα σας πετάµε».
Από πού και ως πού, λοιπόν, πρωταρχικό ζητούµενο είναι η
ανάγκη του οµίλου αυτού για να αποκτήσει κέρδη και να έχει
κέρδη περισσότερα και όχι η ανάγκη του καθενός εργάτη για να
µπορεί να πηγαίνει κάθε µέρα στο σπίτι του ένα αξιοπρεπές µεροκάµατο, για να µπορεί να ταΐζεται αυτό και να ταΐζει και την οικογένειά του;
Αυτό το απλό ζητούµενο είναι, λοιπόν. Πώς θα το λύσετε αυτό
το πράγµα; Δεν µπορείτε να το λύσετε και δεν θέλετε να το λύσετε, γιατί η λύση είναι η ριζική ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η ριζική ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων και της δικτατορίας που έχουν εγκαθιδρύσει και να πάρει η εργατική τάξη
και τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα την εξουσία στα χέρια
τους. Να κοινωνικοποιήσουν τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής, να οδηγηθούµε σε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως στη διαγραφή του χρέους. Να, ο ρεαλιστικός δρόµος που εξυπηρετεί σήµερα τις λαϊκές ανάγκες και
όχι αυτόν το δρόµο τον οποίο βαδίζετε εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννέα
µαθητές και µαθήτριες καθώς και δύο εκπαιδευτικοί από το 6ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακόµη, η Βουλευτής Λαρίσης, κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου ζητεί
ολιγοήµερη άδεια απουσίας της στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Προχωρούµε στην τοποθέτηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Αθανασίου Μωραΐτη.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω και εγώ από την πλευρά µου να εκφράσω τα ειλικρινή
µου συγχαρητήρια για τη σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά της επιτροπής.
Πραγµατικά το έργο αυτό µπορεί να φανεί χρήσιµο και ουσιαστικό, µε την έννοια της χάραξης µιας νέας περιφερειακής πολιτικής για τη χώρα. Και θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα
στοίχηµα το να βρούµε και να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε
όλους αυτούς τους θεσµικούς διαύλους µεταξύ της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, ειδικά σε µια περίοδο όπως είναι
η σηµερινή και βλέποντας όλοι πόσο µεγάλη σηµασία µπορεί να
παίξει η περιφέρεια. Πρέπει να δούµε πώς θα στηρίξουµε αυτό
το µεγάλο όραµα της αποκέντρωσης, για το οποίο για δεκαετίες
µπορεί να µιλάµε, να νοµοθετούµε και να φέρνουµε µεγάλες αλλαγές.
Σ’ αυτό το σηµείο, όµως, θα µου επιτρέψετε να πω, αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι η περιφέρειά µας δεν θέλει µόνο νόµους, δεν
θέλει µόνο µεγάλες µεταρρυθµίσεις, θέλει αρµοδιότητες και πόρους, ώστε να µπορέσει από µόνη της να αποφασίσει το µέλλον
της και σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και σε ό,τι έχουµε
µπροστά µας.
Η στήριξη αυτή, µε βάση τα δεδοµένα της οικονοµικής κρίσης
που πλήττει τον τόπο µας, θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάταξης της οικονοµίας και της αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης, µε µια αλλαγή του παραγωγικού
µοντέλου που είναι απαραίτητη, ώστε τα δανεικά που βίαια αφαιρέθηκαν από την πραγµατική οικονοµία, να µπορέσουν να αντικατασταθούν το συντοµότερο δυνατό µε την αύξηση της
παραγωγής.
Από την πλευρά µας, ως Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχουµε δείξει έµπρακτα τη στήριξή µας
στις περιφέρειες και το νέο θεσµό. Στηρίξαµε το θεσµό µάλιστα
στην πιο δύσκολη φάση του, από τις πρώτες δοκιµασίες που είχε
µπροστά του, γιατί το οµαλό πέρασµα του ΕΣΠΑ στις αιρετές περιφέρειες ήταν συνολικά –θα µου επιτρέψετε να πω- µία δοκιµασία για όλο το σύστηµα διοίκησης.
Εγώ σήµερα από αυτό το Βήµα θέλω να πω ότι, µέσα στα όσα
δυσάρεστα µπορεί να συµβαίνουν αυτό το διάστηµα, το σύστηµα
σ’ αυτήν την περίπτωση άντεξε και στάθηκε όρθιο. Θα έλεγα ότι
έφερε τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα. Για µας, λοιπόν, η στήριξη στην αυτοδιοίκηση ήταν, είναι και θα παραµείνει µία συνειδητή πολιτική επιλογή. Δεν είναι µία µηχανιστική διαδικασία και
σε καµµία περίπτωση δεν είναι µια διεκπεραίωση η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί.
Θα ήθελα να σηµειώσω τρία συγκεκριµένα στοιχεία-σηµεία,
που δείχνουν το πώς εννοούµε αυτήν τη βασική µας πολιτική επιλογή. Πρώτον, ξεκινήσαµε µία ειλικρινή και στενή συνεργασία µε
όλους τους αιρετούς περιφερειάρχες από την πρώτη στιγµή της
ανάληψης των νέων αρµοδιοτήτων τους σχετικά µε το ΕΣΠΑ.
Εγώ ο ίδιος τους κάλεσα προσωπικά έναν-έναν και όλους µαζί,
ώστε να µπορέσουµε να δούµε τις αδυναµίες, να µπορέσουµε
να βάλουµε τους στόχους και να υλοποιήσουµε ένα βασικό προγραµµατισµό, για να δώσουµε τη δυνατότητα στα εργαλεία που
είχαµε από κοινού, να προσφέρουν τις λύσεις και να απαντήσουν
στα αδιέξοδα που αντιµετώπιζε η περιφέρεια.
Ήταν µια συνεργασία –θα µου επιτρέψετε να πω- πέρα από
κοµµατικές ταµπέλες και διαχωρισµούς, γιατί πιστεύουµε ότι, σ’
αυτές τις δύσκολες ώρες για την πατρίδα, αν, πραγµατικά, θέλεις να υπηρετήσεις την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, δεν
µπορεί αυτές οι ταµπέλες να είναι εµπόδιο ή ανάχωµα για την
υλοποίηση αυτών των συγκεκριµένων στόχων.
Δεύτερον, διεκδικήσαµε, πετύχαµε και ήδη σχεδιάζουµε, σε
συνεργασία µε τις περιφέρειες, ένα στοχευµένο πρόγραµµα ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατοµµυ-
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ρίων από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Άκουσα µε µεγάλη προσοχή αρκετούς συναδέλφους να φέρνουν αρκετά παραδείγµατα, όπως
ο κ. Μουσουρούλης και άλλοι συνάδελφοι, για το πώς πρέπει να
γίνει ο σχεδιασµός και ποιοι πρέπει να αποφασίσουν και για το
ΕΣΠΑ και για τον αναπτυξιακό νόµο και για όλα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι σε αυτό το µεγάλο πρόγραµµα, που θέλουµε από τις αρχές του έτους να βάλουµε µπροστά, είµαστε µε
τις περιφέρειες σε συνεργασία από την πρώτη στιγµή. Σ’ αυτές
και τα περιφερειακά τους συµβούλια πέφτει ο λόγος να αποφασίσουν –η κάθε περιφέρεια ξεχωριστά- να βάλουν τους στόχους
και τις αναγκαιότητες, για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε αυτό
το τόσο σηµαντικό πρόγραµµα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Τρίτον, στρέφουµε τα λιγοστά κονδύλια του περικοµµένου
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων προς την αυτοδιοίκηση,
µέσω της χρηµατοδότησης των ΣΑΕ των περιφερειών, της αποστολής κονδυλίων για την πληρωµή επενδύσεων του αναπτυξιακού νόµου από τις ΔΙΣΑ, της χρηµατοδότησης της ΣΑΤΑ και του
«ΘΗΣΕΑ».
Αυτό που θέλω να πω σήµερα προς όλους εσάς είναι ότι µέσα
στο Δεκέµβρη χρηµατοδοτούµε την αυτοδιοίκηση µε πάνω από
500 εκατοµµύρια, κυρίως το «ΘΗΣΕΑ», τη ΣΑΤΑ και την έκτακτη
επιχορήγηση προς τις περιφέρειες. Αυτό, βεβαίως, το κάνουµε
για να µπορέσουµε να δώσουµε µια λύση σ’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα της ρευστότητας που αντιµετωπίζει σήµερα η περιφερειακή αγορά.
Θα ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, και δύο λόγια για το
ΕΣΠΑ, γιατί όλοι σας αναφερθήκατε σ’ αυτό το εργαλείο το
οποίο έχουµε µπροστά µας ως χώρα. Θέλω, λοιπόν, να πω κι εγώ
και να προσθέσω, αν θέλετε, κάποια στοιχεία. Τους τελευταίους
µήνες κάνουµε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, µε στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ. Είναι µια προσπάθεια,
που συντονίζει το Υπουργείο µας αλλά θα µου επιτρέψετε να πω
ότι αφορά το έργο και άλλων Υπουργείων και, βεβαίως, των περιφερειών. Ο καθένας µπροστά σ’ αυτόν τον στόχο που έχουµε
έχει τη δική του ευθύνη, αυτήν που του αναλογεί µέσα στον συγκεκριµένο προγραµµατισµό.
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουµε διαµορφώσει πλέον ένα
συγκεκριµένο σχέδιο δράσης, το οποίο είχε και έχει δύο συγκεκριµένους στόχους.
Ο πρώτος στόχος, είναι να αφήσουµε πίσω µας τις παθογένειες του παρελθόντος και να σπάσουµε γραφειοκρατικές δοµές
οι οποίες εγκλώβιζαν µέχρι σήµερα την οµαλή πορεία αυτού του
εργαλείου, του ΕΣΠΑ. Αυτό το επιταχύνουµε µε όλες τις αποφάσεις που πήραµε, οι οποίες απλοποιούν και αποκεντρώνουν τις
διαδικασίες του ΕΣΠΑ και, βεβαίως, καταργούν όλες εκείνες τις
διαδικασίες, που πραγµατικά ήταν περιττές.
Εκτός απ’ αυτό, πήραµε και µια ακόµη σηµαντική απόφαση:
να στηρίξουµε τους αδύναµους δικαιούχους µε πρόσθετη τεχνική βοήθεια. Το πρόγραµµα της τεχνικής υποστήριξης, είναι
της τάξεως των 13 εκατοµµυρίων ευρώ. Ξεκίνησε ήδη µε εκατόν
δέκα δήµους και περιφερειακές ενότητες, στους οποίους δόθηκαν περίπου από 50.000 ευρώ στον καθένα.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα όµως να πω και κάτι άλλο, µιας και
ακούω διάφορα για τις δυνατότητες της αυτοδιοίκησης. Εµείς
σήµερα τολµάµε και αποκεντρώνουµε τη λήψη αποφάσεων στις
περιφέρειες, µε στόχο την επιτάχυνση.
Θα περιγράψω το τι ακριβώς συνέβαινε µέχρι σήµερα. Ακούστε προσεκτικά. Για κάθε µεταφορά πόρων, έπρεπε να υπάρξει
συντονισµός από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΝ και τα συναρµόδια Υπουργεία, µε µεγάλες καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν
σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τον ένα χρόνο.
Τι κάνουµε εµείς σήµερα; Αποκεντρώνουµε γι’ αυτόν το λόγο,
τις αρµοδιότητες στις ειδικές διαχειριστικές αρχές των περιφερειών, τους δίνουµε πρόσβαση στο κεντρικό ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, για να έχουν συνολική εικόνα των
προγραµµάτων τους και αποκτούν πλήρη αρµοδιότητα για τις
ετήσιες εκθέσεις πορείας.
Όπως είπα, υποστηρίζουµε τους τελικούς δικαιούχους, για να
υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσµατικά τα έργα τους. Βοηθάµε δεκατρείς περιφέρειες, τριακόσιους δήµους, τρεις χιλιάδες
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διαχειριστικά αδύναµους δικαιούχους, εξήντα τέσσερα µεγάλα
έργα, καθώς επίσης και σηµαντικά τοµεακά προγράµµατα να κινηθούν πλέον µε πιο ταχείς ρυθµούς, παρέχοντας εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικούς συµβούλους, για να µπορέσουν
να «τρέξουν» τα προγράµµατά τους.
Έχει µεγάλη σηµασία επίσης, το ότι κατά τεκµήριο ενισχύουµε
αδύναµες γεωγραφικά περιοχές, τις ορεινές και τις νησιωτικές
περιοχές που πολλοί από σας αναφέρατε, ώστε να µπορέσουν
να υλοποιήσουν άµεσα και αποτελεσµατικά ωφέλιµα για τις τοπικές κοινωνίες έργα.
Έρχοµαι στον δεύτερο στόχο, ο οποίος έχει να κάνει µε µία
τολµηρή πολιτική απόφαση που βάζει «κόκκινες γραµµές» αλλά
θα έλεγα ότι θέτει και όλους προ των ευθυνών τους. Βάλαµε ένα
τέλος σε µία παθογένεια, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και
στην οποία πολλοί από εσάς αναφερθήκατε και σήµερα. Πολύτιµοι πόροι ήταν εγκλωβισµένοι για χρόνια σε νεκρά έργα. Πήραµε, λοιπόν, τολµηρές αποφάσεις και ήδη έχουµε τα πρώτα
αποτελέσµατα. Μόνο κατά το τελευταίο εξάµηνο, έχουµε εντάξει
χίλια οκτακόσια πενήντα δύο νέα έργα και έχουν συµβασιοποιηθεί άλλα επτακόσια εξήντα οκτώ. Μόνο σε έξι µήνες, έχουµε
στηρίξει έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα τρεις επιχειρήσεις, µε ενισχύσεις ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Και ξέρετε ότι όλα
αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καµµία περίπτωση δεν ήταν αυτονόητα, αν καθίσει κάποιος να δει ποια ήταν η πορεία του ΕΣΠΑ
δύο χρόνια πριν.
Σήµερα, δύο έτη µετά, και παρ’ όλες τις δυσκολίες της κρίσης,
µε όλα όσα έπρεπε να αλλάξουµε, καταφέραµε να προσεγγίσουµε τον κοινοτικό µέσο όρο και έχουµε ήδη φθάσει την απορρόφηση στο 27% και επιτρέψτε µου να πω ότι η προσπάθειά µας
αυτή αναγνωρίζεται κι από τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Αυτό
σηµαίνει ότι προχωράµε µπροστά µε σταθερά βήµατα, χωρίς
κενά, χωρίς περιττούς εντυπωσιασµούς, εστιασµένοι όχι µόνο
εργοκεντρικά αλλά κυρίως στο να µπορέσουµε να φέρουµε τα
πρώτα απτά αποτελέσµατα.
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Θέλω µόνο να πω πως η
δουλειά αυτής της επιτροπής, θα αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για τη δουλειά µας και στο Υπουργείο.
Και, βεβαίως, θα είναι χρήσιµη, όσον αφορά στη νέα διάρθρωση και λογική του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
που ήδη σχεδιάζουµε, αλλά και όσον αφορά τη διαπραγµάτευση
για την Ε’ προγραµµατική περίοδο των κοινοτικών πλαισίων στήριξης που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα για το τι
ακριβώς σχεδιάζουµε πάνω στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που είναι ένα άλλο εργαλείο, το οποίο, πράγµατι, κατά καιρούς οι περιφέρειες το αξιοποίησαν και είχαµε πολύ θετικά
αποτελέσµατα.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, πρέπει να αλλάξει λογική. Πρέπει να γίνει το πραγµατικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει οι περιφέρειές
µας, η αυτοδιοίκηση να έχει στα χέριά της. Έχουµε ήδη ξεκινήσει
µια πολύ σοβαρή επιστηµονική δουλειά, για την αναµόρφωση
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων –η οποία και θα περιλαµβάνει το σχεδιασµό του προγράµµατος σε µακροχρόνια και
όχι σε ετήσια βάση- και µια από τις πρώτες σκέψεις που συζητείται είναι η διάρκεια του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων να συµβαδίζει µε τις αντίστοιχες των κοινοτικών πλαισίων
στήριξης.
Πρέπει να δούµε τα κριτήρια ωριµότητας, για την ένταξη ενός
έργου στο πρόγραµµα, τα κριτήρια συµπληρωµατικότητας µε
άλλα έργα που εκτελούνται στην ίδια περιφέρεια από εθνικούς
ή ευρωπαϊκούς πόρους, τα κριτήρια επιλεξιµότητας των επενδύσεων, τα κριτήρια για το ποσοστό επένδυσης των πόρων που κατευθύνονται προς την περιφέρεια στην ίδια την περιφέρεια και
βεβαίως ένα σύγχρονο τρόπο παρακολούθησης ληξιπρόθεσµων
και απλήρωτων οφειλών, ώστε να µπορούµε να προγραµµατίζουµε πληρωµές βάσει πραγµατικών αναγκών και όχι για την εξυπηρέτηση µικροπολιτικών σκοπών.
Σε αυτό το σηµείο, θέλω να προσθέσω και κάτι ακόµη που το
έχω πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει εµείς εδώ, το ελληνικό Κοινοβούλιο και, βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να κόψει αυτόν
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το δεσµό µε αυτό το πελατειακό και µικροπολιτικό κράτος που
µέχρι πρότινος, στηρίχθηκε στη διαχείριση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων. Πιστεύω ότι αυτό κάνουµε σήµερα, αυτό
ακριβώς θέλουµε να αλλάξουµε και είµαι από εκείνους που πιστεύουν ότι µπορεί να είναι το πραγµατικό αναπτυξιακό εργαλείο
σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα µας.
Τέλος, να πω δυο κουβέντες και µόνο –επειδή ακούστηκε και
αυτό- για τον παλιό και το νέο αναπτυξιακό νόµο. Κατά την πενταετία 2004-2009 ο παλιός αναπτυξιακός νόµος, πλήρωσε συνολικά 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα που µιλάµε, έχουµε ήδη
ξεπεράσει αυτό το νούµερο και µόνο κατά τα τελευταία δύο έτη
πληρώσαµε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και όταν λέω «πληρώνουµε», δεν αναφέροµαι µόνο στα χρήµατα που δίνουµε εµείς
κεντρικά ως Υπουργείο αλλά και στα χρήµατα που µεταφέρουµε
στις περιφέρεις, ώστε να καλύψουµε και αυτές τις δικές τους
υποχρεώσεις.
Ήδη µέσα στο 2011, έχουµε διαθέσει 220 εκατοµµύρια ευρώ
στις περιφέρειες για να πληρώσουν τον αναπτυξιακό νόµο. Μέσα
στο Δεκέµβριο, καλύψαµε το σύνολο των αιτηµάτων που είχαµε
από τις περιφερειακές υπηρεσίες, για την πληρωµή επενδυτικών
σχεδίων των ΔΙΣΑ.
Έχω συναντηθεί και έχω ενηµερώσει προσωπικά όλους τους
περιφερειάρχες και πιστεύω ότι έτσι κλείνουµε αυτήν τη µαύρη
τρύπα, την οποία είχαµε. Και, βέβαια, δηµιουργήσαµε ένα νέο
επενδυτικό νόµο, ο οποίος –επιτρέψτε µου να πω- είναι οδηγός
για το πώς θέλουµε να είναι η σχέση µεταξύ κράτους και επενδυτή, έναν επενδυτικό νόµο, όπου πλέον τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή πού
βρίσκεται η υπόθεσή του.
Πριν µερικές µέρες, έκλεισε και η δεύτερη φάση του νέου
επενδυτικού νόµου, όπου υποβλήθηκαν εκατόν ογδόντα πέντε
νέα επενδυτικά σχέδια και ξεκινήσαµε ήδη την αξιολόγησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξέρετε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα κάνει ό,τι
είναι δυνατόν για να µπορέσει να διευκολύνει αυτό το σηµαντικό
έργο της επιτροπής, ακόµα και για την ενηµέρωσή της από τους
υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, όποτε αυτό θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει και φυσικά –και πάνω απ’ όλα- για να µπορέσει να αξιοποιήσει τα συµπεράσµατα αυτής της πραγµατικά
σηµαντικής δουλειάς που γίνεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Μωραΐτη, Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε συνάδελφε, έχω την εντύπωση –και δεν θέλω
καθόλου να υποβαθµίσω τη σηµασία αυτής της συνεδρίασης, αντίθετα, θέλω να τονίσω τη µεγάλη σηµασία που έχει αλλά δυστυχώς το ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν τη
σηµασία- ότι κάνουµε µια συζήτηση που µοιάζει περισσότερο
σαν µια προσπάθεια να απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα που
πολλές φορές τίθεται από λαϊκά περιοδικά σε διάφορες προσωπικότητες «τι θα θέλατε να είστε, αν δεν ήσασταν αυτός που
είστε;».
Διότι δεν συζητάµε για µια έκθεση της επιτροπής που ελέγχει,
πραγµατικά, µια σειρά από στόχους που έχουν τεθεί, από προτάσεις που έχουν αναλυτικά κατατεθεί και από τη δυνατότητα να
κρίνει η ελληνική Βουλή και να παρακολουθήσει και να παρέµβει
δραστικά, στο αν υλοποιήθηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν αλλά συζητάµε µε µία αόριστη κατάρα σε ένα φαύλο παρελθόν, αλλά γενικώς περιγραφόµενο χωρίς ευθύνες, χωρίς αιτίες, χωρίς
εµβάθυνση και σε ένα επίσης επιθυµητό µέλλον, το οποίο περιγράφεται τόσο από τις τοποθετήσεις των κυρίων Υπουργών, της
κυρίας και του κυρίου Υπουργού, όσο και από τις βασικές εισηγητικές τοποθετήσεις.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό, έχουµε δυο εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν σηµαντικά πράγµατα και συνάδελφοι δούλεψαν για να
πετύχουν αυτές τις επισηµάνσεις, τις αναλύσεις, τα στοιχεία που
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συγκέντρωσαν. Όµως, η µεν µία, η έκθεση που αφορά την υποεπιτροπή των Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών -αφού έχουν
εµφιλοχωρήσει και περιγραφεί διάφορες προσωπικές εισηγήσεις
µελών της επιτροπής στο συνολικό αυτό κείµενο- τελειώνει µε
έναν επίλογο που λέει: «Με βάση τα παραπάνω µπορεί η Επιτροπή Περιφερειών και η υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών
Περιοχών σε συνεργασία µε φορείς και µε τους ΟΤΑ των ορεινών
και νησιωτικών περιοχών, να συντάξει ένα σχέδιο δυνατοτήτων
και προτάσεων, για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, το οποίο
να παραδώσει στα αρµόδια Υπουργεία και να παρακολουθει σε
ετήσια βάση την έκβασή του».
Αυτό, ελπίζω να γίνει στο µέλλον, κυρία Γκερέκου, κυρία συνάδελφε, που είστε και Πρόεδρος της επιτροπής, ελπίζω να είναι
µια φιλοδοξία για να το υλοποιήσετε και εσείς και οι άλλοι συνάδελφοι. Όµως, αυτό είναι το νόηµα τέτοιου είδους επιτροπών.
Τώρα το αφήνουµε πάλι σε µια παράταση στο µέλλον.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει µια βασική αποστολή, τη νοµοθετική λειτουργία και έχει και µια βασική αποστολή, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, στην Κυβέρνηση
και σε µια διευρυµένη προσέγγιση αυτών των δυο βασικών λειτουργιών, συµπληρώνεται –και πολύ σωστά- από τέτοιου είδους
επιτροπές, ο ρόλος της Βουλής µε προσπάθεια να δηµιουργηθούν και πλαίσια σχεδιασµού σε διάφορους τοµείς. Παλαιότερα
είχαµε µια έκθεση για τα ναρκωτικά, τη συζητήσαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Έκτοτε δύο-δυόµισι χρόνια τώρα, πρώτη
φορά ξαναέρχεται µια έκθεση επιτροπής, χωρίς, βέβαια, να δεσµεύει κανέναν, χωρίς να έχει την παραµικρή έστω ελπίδα ότι θα
αποτελέσει µια δέσµευση για την Κυβέρνηση, ένα πλαίσιο, εν
πάση περιπτώσει, το οποίο και θα ελεγχθεί η πορεία υλοποίησής
του από εκεί και πέρα.
Και τελικά έτσι καταλήγει και η βασική έκθεση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, ότι οι «εισηγήσεις επιµέρους εισηγητών Βουλευτών, έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία και
συναπαρτίζουν την έκθεση της επιτροπής, η οποία υποβάλλεται
στην Ολοµέλεια της Βουλής».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να µην παρατηρήσουµε ότι είναι µια ακόµα σαφής ένδειξη υποβάθµισης του
ρόλου του Κοινοβουλίου και αναγνώρισης ότι στα κρίσιµα θέµατα οι αποφάσεις λαµβάνονται αλλού, η Βουλή ούτε ελέγχει
ούτε νοµοθετεί, επικυρώνει αποφάσεις που λαµβάνονται αλλού.
Και αυτό, όταν µιλάµε για περιφερειακή ανάπτυξη έχει τεράστια
σηµασία.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Η χώρα µας, που είναι νησιωτική χώρα –αυτό το ξέρουµε όλες και όλοι και το ξέρει όλη η ανθρωπότητα- είναι και ορεινή χώρα. Είναι η δεύτερη χώρα στην
Ευρώπη σε ορεινούς όγκους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
Και τα δύο αυτά δεδοµένα –και η νησιωτικότητα και η ορεινή διάσταση- δεν αποτελούν µόνο απλώς κάποια δεδοµένα, µπορούν
να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, για ένα σχεδιασµό
που, πραγµατικά, θα στηρίζεται στις υπαρκτές πραγµατικότητες
αυτής της χώρας και αυτής της κοινωνίας. Δεν υπάρχει, όµως,
στην κεντρική επιλογή πουθενά αυτή η ιδιαιτερότητα και καµµία
πρόνοια προς αυτήν την κατεύθυνση ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν ούτε και σε όσα ακούσαµε.
Θα πω ένα ακόµη παράδειγµα: Η νησιωτικότητα της χώρας,
δεν επιβάλλει την ανάγκη ενός δηµοσίου σχεδίου ανάπτυξης των
ακτοπλοϊκών µεταφορών είτε εµπορευµάτων είτε επιβατών; Μπορεί κανείς αυτήν την ιδέα να την ξεπεράσει τόσο εύκολα; Έχουµε
πουθενά καµµία επεξεργασία τέτοιου τύπου; Έχουµε πουθενά
καµµία άλλη απάντηση, από τους κατά καιρούς διατελέσαντες
αρµόδιους Υπουργούς σχετικά µε θέµατα, όπως η ναυτιλία του
Αιγαίου ή όλα αυτά, που να µην αναφέρονται στην περίφηµη απελευθέρωση της ακτοπλοΐας επί τη βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας κι ότι αυτό είναι το «ευαγγέλιο», στο οποίο εκινείτο την
τελευταία δεκαπενταετία και κινείται και από εδώ και πέρα ο
όποιος σχεδιασµός;
Πώς να µιλήσουµε, λοιπόν, για καινοτοµίες και για ανταγωνιστικότητες ή για υποδοµές και για ο,τιδήποτε άλλο, όταν σ’ αυτό
το βασικό ζήτηµα δεν έχουµε απάντηση; Το έχουν κάνει όλα τα
κράτη. Παντού καπιταλισµό έχουµε. Όµως, η ακτοπλοϊκή σύνδεση νησιωτικών περιοχών, αποτελεί τµήµα των µεταφορών -
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είναι οι θαλάσσιες µεταφορές- και στηρίζεται σε σαφή παρέµβαση του κράτους, που έχει όχι µόνο τη γενική εποπτεία και το
γενικό έλεγχο αλλά και την έντονη παρεµβατικότητα. Κι αλλού
η ακτοπλοΐα υπάγεται απόλυτα στο δηµόσιο χώρο αλλού έχουµε
µεικτά συστήµατα. Εδώ έχουµε την απόλυτη ιδιωτικοποίηση των
ακτοπλοϊκών µεταφορών.
Για ποια νησιωτικότητα και νησιωτική πολιτική µιλάµε; Γιατί,
άλλωστε, εκκρεµεί επί σειρά ετών και πάει από χρόνο σε χρόνο,
η περίφηµη συζήτηση για το µεταφορικό ισοδύναµο και δεν
υπάρχει η ελάχιστη προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση; Για
ποιες υποδοµές θα µιλήσουµε, αν δεν µιλήσουµε για τις θαλάσσιες µεταφορές, αν θέλουµε να προσεγγίσουµε τη νησιωτικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών;
Ανάλογα ζητήµατα τέτοιου τύπου και τέτοιου χαρακτήρα,
ισχύουν και για τις ορεινές περιοχές.
Από αυτήν την άποψη, µία είναι η µαγική λέξη που κρύβεται
πίσω από τις επιλογές που διαρκώς έρχονται και ξαναέρχονται
στο προσκήνιο, η κερδοφορία. Μα, δεν είναι ανάπτυξη η κερδοφορία. Άλλα πράγµατα είναι η ανάπτυξη.
Στην εποχή, λοιπόν, του άκρατου νεοφιλελευθερισµού δεν
υπάρχουν πολιτικοί σχεδιασµοί µε βάση τις ανάγκες και των περιφερειών και των κοινωνιών και των ανθρώπων. Υπάρχουν σχεδιασµοί, που είναι της κακιάς ώρας, υποταγµένοι, δηλαδή, στην
επιρροή που ασκούν τα µεγάλα επιχειρηµατικά συγκροτήµατα
και συµφέροντα, σχεδιασµοί, για την ενίσχυση της κερδοφορίας
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ πολύ! Αυτό είναι ανάπτυξη; Αυτό είναι βάση για να συζητήσει ένα Κοινοβούλιο, τον
επίσηµο κρατικό σχεδιασµό µιας χώρας σαν τη χώρα µας και,
µάλιστα, σε συνθήκες της κρίσης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή γίνεται, ενώ
έχουµε για την περίοδο 2010-2012 πρόβλεψη µείωσης του ΑΕΠ
της τάξης του 12%. Έχουµε ζητήµατα που αφορούν την επιβίωση των ανθρώπων και των κοινωνιών και, µάλιστα, αποµακρυσµένων κοινωνιών είτε νησιωτικών είτε ορεινών.
Αντί η περίφηµη προσέγγιση του κράτους έκτακτης ανάγκης
να στηρίζεται σ’ αυτούς τους σχεδιασµούς, έχουµε διάφορες
εξαγγελίες για το πελατειακό κράτος. Τώρα το ανακαλύψαµε!
Βεβαίως, το πελατειακό κράτος έχει επιδράσει και στα ζητήµατα
της περιφερειακής ανάπτυξης µε τον πιο αρνητικό τρόπο και το
ξέρουµε πολύ καλά! Όµως, τι είναι το πελατειακό κράτος; Είναι
και τα βολέµατα των κοµµαταρχών και των διάφορων παραγόντων, που συγκροτούν την κοµµατική επιρροή σε όλη την Ελλάδα,
είναι και το πόσα πανεπιστήµια φτιάχνουµε, µε ποια κριτήρια και
πώς τα σπέρνουµε παντού, σαν να είναι κάθε νησί του Αιγαίου
και ένα πανεπιστήµιο, είναι και πολλά άλλα πράγµατα, που αφορούν υποδοµές σε κρίσιµους και νευραλγικούς τοµείς! Είναι, επίσης, το µε ποια κριτήρια φτιάχνεται ένα νοσοκοµείο ή τα
πολλαπλά κέντρα υγείας, η πρωτοβάθµια περίθαλψη και όλα
αυτά.
Όµως, πελατειακό κράτος είναι και το κράτος της «FERROSTAAL» και της «SIEMENS»! Εκεί δεν έχουµε αυτό που θα
διορθώσουµε καταργώντας δήθεν την εκλογική πελατεία!
Έχουµε τεράστιες εξαρτήσεις του ελληνικού καπιταλισµού και
του πολιτικού συστήµατος, από τεράστια ευρωπαϊκά και παγκόσµια συµφέροντα και, µάλιστα, κάτω από το τραπέζι και µε τους
χειρότερους όρους! Πώς θα αναπτύξουµε και θα κάνουµε σχεδιασµό ανάπτυξης της ναυπηγικής βιοµηχανίας, µε τη «SIEMENS» και µε τη «FERROSTAAL»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι ακριβώς εννοούµε σ’ αυτήν την περίπτωση µε τον όρο «πελατειακό κράτος»; Μήπως δεν είναι αναπαραγωγή αυτού του πελατειακού κράτους όλα αυτά τα κίνητρα για τις επενδύσεις ή για
τις περίφηµες ειδικές οικονοµικές ζώνες, που τώρα προβάλλεται
σαν η πανάκεια και η λύση του προβλήµατος, µε τη φθηνή εργασία και µε την εκποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών µε τις
διαδικασίες «fast track» και χωρίς κανέναν περιβαλλοντικό και
κοινωνικό έλεγχο; Αυτό δεν είναι πελατειακό κράτος; Απλώς, σ’
αυτήν την περίπτωση, οι πελάτες είναι ισχυροί, µεγάλοι και τρανοί και λάµπουν! Δεν είναι κάποιοι κοµµατάρχες εδώ ή εκεί!
Αυτές οι συζητήσεις, λοιπόν, δεν µπορούν να γίνονται ερήµην
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της πραγµατικότητας που ζει ο ελληνικός λαός και η χώρα µας!
Δεν µπορούν να γίνονται, κυρίως, ερήµην της συζήτησης, αναφορικά µε τη διανοµή του παραγόµενου πλούτου. Δεν µπορεί να
υπάρχει συζήτηση για ανάπτυξη, χωρίς ταυτόχρονη και ενσωµατωµένη σ’ αυτήν συζήτηση, για ισοκατανοµή του πλούτου, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτος πρόνοιας και ενίσχυση των
εισοδηµάτων των εργαζοµένων, των µισθωτών, των συνταξιούχων που είναι οι παραγωγικές δυνάµεις της χώρας!
Εσείς µιλάτε για παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, για ένα,
δύο, τρεις, πέντε, δέκα επιχειρηµατίες! Εµείς δεν µιλάµε γι’ αυτό.
Εµείς θεωρούµε τους εργαζόµενους είτε του δηµόσιου είτε του
ιδιωτικού τοµέα, ως τον ακρογωνιαίο λίθο της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Πάνω σ’ αυτό, χρειάζεται η επένδυση.
Πάνω σ’ αυτό, χρειάζεται ο σχεδιασµός! Και ενώ επιφυλάσσεται
ένα παρόν άθλιο και ένα µέλλον ακόµα πιο ζοφερό, µιλάµε για
ανάπτυξη, σε βάρος όλων αυτών!
Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι τερατώδης κερδοφορία, η
οποία σε καµµία περίπτωση δεν έχει να κάνει µε µία συζήτηση
για την ανάπτυξη και πολύ περισσότερο εκεί που πολλαπλασιάζονται οι ταξικές και πραγµατικές ανισότητες και αδικίες, δηλαδή
όταν αναφερόµαστε στην ορεινή και νησιωτική περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μ’ αυτές τις σκέψεις, θέλω να σας πω ότι αυτή η συζήτηση
είναι πολύ πίσω από τις πραγµατικές ανάγκες. Ας µην υποκρινόµαστε ως ελληνική Βουλή! Και αυτό δεν είναι ευθύνη της επιτροπής και των συναδέλφων που τη συναποτελούν. Παρά το
γεγονός ότι ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, σηµατοδότησε µε
την παρουσία του τη σηµασία αυτής της συζήτησης παριστάµενος εδώ και κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εν τούτοις η πραγµατικότητα, διαψεύδει αυτήν την πρόθεση. Η
ενέργεια του κυρίου Προέδρου, έχει µείνει µόνο στο συµβολισµό
και σε τίποτα δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτό που λέµε «νέος σχεδιασµός για την ελληνική κοινωνία και για τη χώρα µας».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόδωρο Δρίτσα, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένα µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αιγίου 1ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η προσέγγιση του ζητήµατος από την έκθεση της επιτροπής
έχει µία θετική συµβολή, όχι όµως µία επάρκεια, που θα απαιτείτο στις στιγµές τις οποίες διανύουµε.
Πρώτα απ’ όλα η προσέγγιση, γίνεται δίχως να υπάρχει ενοποιηµένη στόχευση για την ανάπτυξη. Η αρχική φιλοσοφική προσέγγιση της αναπτυξιακής λογικής θεωρεί ότι όλα πηγαίνουν
γραµµικά προς τα εµπρός, ότι υπάρχει µία διαρκής πρόοδος, ότι
υπάρχει µία εξέλιξη, αν κι εµείς, τελικά, φιλοσοφικά θα έπρεπε
να έχουµε προσεγγίσει τα ζητήµατα και ως προς την ανέλιξη και
προς τις άλλες κινήσεις τις οποίες έχει η ζωή, η φύση και η πραγµατικότητα και η κοινωνία.
Δεν είναι γραµµικά τα πράγµατα σε µία αλληλουχία που το ένα
διαδέχεται το άλλο, σαν µία διαρκή πρόοδο. Έχουµε και πισωγυρίσµατα, έχουµε και προβλήµατα, έχουµε και πτώσεις. Δεν
έχουµε µόνο άνοδο. Η ανάπτυξη, δεν είναι µέγεθος το οποίο έχει
µόνο χωρητικά στοιχεία. Έχει ποιοτικά στοιχεία.
Εµείς, στη δυτική Ελλάδα, υποφέρουµε από την έλλειψη του
δρόµου που θα συνέδεε την Ολυµπία Οδό µε την Αθήνα, όπως
το ίδιο πρόβληµα υπάρχει και µε την Ιονία Οδό. Έχω χαρακτηρίσει αυτούς τους δύο δρόµους, την Ολυµπία Οδό ως «µακαρία»
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και την Ιονία Οδό ως «αιωνία», ακριβώς ένα χρόνο πριν, όταν συζητούσαµε για την εκλογή των περιφερειακών.
Για να δούµε όµως πώς λύνονται αυτά τα ζητήµατα, θα πρέπει
να δούµε αν η δοµή που στήνεται από το κράτος µας, είναι
σωστή.
Κατ’ αρχάς δεν συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει να έχουµε ένα
έθνος-κράτος. Μερικοί θεωρούν ότι πρέπει να έχουµε απλώς ένα
κράτος πολιτών. Δεν συµφωνούν ότι πρέπει να έχουµε µία κυρίαρχη αντίληψη για τη ζωή, τα έθιµα και τα ήθη µας. Κάποιοι θέλουν έναν πολυπολιτισµό, όπου η εκάστοτε εισβάλουσα
µειονότητα αποκτά όχι απλά δικαιώµατα, αλλά επιβάλλει τα δικά
της ήθη και έθιµα. Δεν προσαρµόζεται όπως τα βρήκε, αλλά
όπως τα ήξερε. Αυτό είναι ενάντια στην αρχή της φιλοξενίας.
Πρέπει να δούµε επίσης, πώς αυτή η δοµή, όπως στήνεται,
έχει προοπτική για να δώσει ζωή σ’ αυτόν τον ελλαδικό χώρο.
Μερικοί αντιλαµβάνονται την έννοια της λέξης χώρος ως κάτι εντροπιαστικό, αλλά ο χώρος είναι ο τρόπος, ο τρόπος είναι ο πολιτισµός. Ο χώρος έχει δοµή κι έχει φυσική δοµή και ανθρώπινη
δοµή. Όταν στήνονται πόλεις έξω από το Ιπποδάµειο σύστηµα,
χωρίς πρότυπα, σαφώς καταστρέφεται και η ανθρώπινη σκέψη,
δηµιουργείται µία σύγχυση, δεν έχει αγορά, δεν έχει επαφή, δεν
έχει επικοινωνία, δεν έχει πλατεία συνάντησης ουσιαστική και εκφεύγουν όλα.
Βέβαια, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι δοµές, δεν αναδεικνύονται και οι προσωπικότητες. Γι’ αυτό και η πρώτη δοµή η οποία
έχει βλάψει τη σύγχρονη πολιτική πραγµατικότητα είναι ακριβώς
η στρεβλή δοµή ανάπτυξης των πόλεών µας και των χωροταξικών µας δεδοµένων.
Αλλά για να κάνεις σωστές επιλογές πρέπει να έχεις ελληνική
γραµµατεία, φιλοσοφικό στοχασµό και να έχεις αφετηρίες. Αν
πας να τα κάνεις όλα αυτά µε τις ανάγκες της αγοράς, τότε είσαι
µία περιφερειακή χώρα, συµπληρωµατική του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος, µε άνιση κατανοµή εργασίας, άνιση κατανοµή καταναλωτικών δεδοµένων και προτύπων και στη συνέχεια,
σίγουρο είναι ότι ως εξάρτηµα θα χρησιµοποιηθείς και πιθανότατα να πεταχτείς και δίχως ανταλλακτικό στην περίπτωση. Διότι
η καταστροφή ενός έθνους-κράτους δεν έχει επαναφορά στην
αρχική της φάση.
Εµείς επιβιώσαµε σαν ελληνισµός µέσα από µία συνείδηση
γλώσσας και θρησκείας, διατηρώντας όµως µία αγάπη, νοσταλγία προς το χαµένο παρελθόν και τη δόξα, αλλά και µία ελπίδα
ότι θα την αναβιώσουµε και θα την αναγεννήσουµε.
Όταν δεν υπάρχουν αυτά και δεν διαποτίζουν αυτούς που θέλουν να ηγηθούν του πολιτικού µας δυναµικού, της χώρας και το
µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είναι αρεστοί στα διεθνή κέντρα υπαγωγής και πειθαρχίας και συµµόρφωσης, τότε δεν κάνουν τίποτα θετικό για εµάς. Το µόνο που κάνουν είναι να είναι
πολιτικοί µεταπράτες και να οδηγούν τη χώρα σε µία διαρκή κατάρρευση, µέχρι την πτώση και του δικού τους ρόλου. Γιατί περισσεύουν, είναι περιττοί, είναι περιττώµατα αυτού του
παγκόσµιου συστήµατος, από τη στιγµή που δεν έχουν ενδογενή
δυναµική να αναπτυχθεί ο τόπος µας.
Έτσι, λοιπόν, όταν οι περιφέρειες στήνονται στη λογική του
τοπικού κυβερνήτη, όπως έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός,
αυτό δεν είναι τιµητικό, γιατί πάντα φέρνει ένα µοντέλο από το
παράθυρο του τοπικού κυβερνήτη, ο οποίος θα συγκρουστεί µε
τους υπόλοιπους τοπικούς κυβερνήτες σε εθνοτικές πλέον συνειδήσεις, µε βάση τη γεωγραφική θέση. Τραγωδία, όλεθρος,
γιατί θα συγκρούονται οι περιφέρειες µεταξύ τους. Οι περιφέρειες είναι αρµονικές ενότητες, δεν είναι τεχνάσµατα εκλογικά,
δηλαδή φτιάξαµε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γιατί θα
έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να βγάλει πέντε έδρες παραπάνω µε το εκλογικό σύστηµα. Θα έπρεπε η Πελοπόννησος να είναι µία, η Ήπειρος µία, να αντιληφθούµε την έννοια της περιφερειακής
συγκρότησης.
Όταν, λοιπόν, στήνονται οι περιφερειακές ενότητες στη λογική
ότι θα είναι πολυπολιτισµικά υπόκεντρα ενός κράτους απάτριδου, τότε πράγµατι, οι περιφέρειες αυτές είναι έτοιµες να αυτονοµηθούν κάποια στιγµή και να υπαχθούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η στρατηγική αυτών που θα ήθελαν τη χώρα µας Βαβυλωνία είναι γνωστή. Μάχονται πάρα πολλοί γι’ αυτό. Άλλοι µά-
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χονται στη µορφή κι άλλοι στο περιεχόµενο και µάχονται συστηµατικά και τα έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα.
Τα αναχώµατα που έχουµε θέσει, όσοι από µας αντιστεκόµαστε, δεν επαρκούν να αποτρέψουν αυτού του είδους την καταστροφή, παρά µόνο µέσα από µία αφύπνιση ενοποίησης της
εθνικής συνείδησης. Γιατί όταν βάλλονται κάποιοι, ότι οι Κρήτες
δεν είναι Έλληνες για παράδειγµα –γίνεται ολόκληρη προπαγάνδα, βιβλία κ.λπ.- όταν επιτίθενται στην προϊστορία µας, αφού
δεν µπόρεσαν να µας νικήσουν στην ιστορία µε την παραχάραξη,
αφού δεν µπόρεσαν να µας αντιµετωπίσουν στην ιστορική µας
συνείδηση και την αλληλουχία της διαδροµής µας, τα βάλανε και
µε την προϊστορία µας, να αµφισβητήσουν αυτές τις ρίζες της
πολιτισµικής µας πραγµατικότητας.
Ταυτόχρονα, για να επιβιώσει αυτός ο ευρύτερος χώρος, πρέπει να έχει συγκεκριµένες στοχεύσεις. Σήµερα βάλλεται στην οικονοµία. Ποιο είναι το αντίδοτο στην οικονοµία; Υπάρχει
ελλαδικός τοπικισµός, πατριωτισµός καταναλωτικός; Καλλιεργείται αυτό από τους πολιτικούς φορείς που θέλουν να διαχειρίζονται τα πράγµατα του τόπου; Από ελάχιστους από εµάς. Ο
πολιτικός µας χώρος επιµένει και ελάχιστοι άλλοι δίνουν σηµασία. Ζούνε κοσµοπολίτικα, θέλουν να καταναλώνουν ευρωπαϊκά,
χωρίς να παράγουν τίποτα απ’ αυτά, µε τα τεράστια ελλείµµατα
των ισοζυγίων και µε τις καταστροφές που συνεπάγεται αυτό και
στο εµπορικό ισοζύγιο, αλλά και στον παραγωγικό τοµέα. Δεν
αφυπνίζεται το έθνος για να επιβιώσει, ακριβώς γιατί έχετε κι
εσείς τα πολιτικά όργανα που συµµετέχετε λάθος προσέγγιση
του ζητήµατος. Δεν παραγγέλνετε ελληνικά, για να παραχθούν
ελληνικά.
Κι επειδή κάποιοι µιλάνε για ταξικές διαιρέσεις, πρέπει να παραδεχτούµε ότι το κινεζικό προλεταριάτο διέλυσε εντελώς την
παγκοσµιότητα των πραγµάτων και τους εργαζόµενους στις
άλλες χώρες που είχαν και εισοδήµατα και αµοιβές και παραγωγή, γιατί τους εκτόπισε µέσα από τη φτηνή εργατική του δύναµη. Και αφού ο καπιταλισµός είναι µία ανοιχτή υπόθεση
αγοράς, εµείς θα πρέπει να υποστούµε αδιαµαρτύρητα αυτές
τις συνέπειες και προσέξτε, αµείβοντας εµείς µε τον τρόπο µας
στο επταπλάσιο και οκταπλάσιο πλέον του Γερµανούς εργάτες,
τους µόνους προνοµιούχους οι οποίοι µπορούν να πουλάνε
ακριβά, όσο εµείς υπάρχουµε; Γιατί µόλις εµείς πάψουµε να
υπάρχουµε κι αυτοί θα καταρρεύσουν.
Πώς θα αντιµετωπιστούν, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα; Έχουµε
εφεδρείες για να αντισταθούµε; Πρώτα απ’ όλα, θέλει πνευµατικές, διανοητικές και πολιτικές εφεδρείες να λειτουργήσουν. Η
παραγωγή πολιτικής σκέψης την οποία έχει ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός είναι µία συµβολή σε αυτήν την προσπάθεια. Τι κάνουµε εµείς για να συµβάλουµε στις εξελίξεις; Βάλαµε πρώτοι
το θέµα των ενεργειακών πόρων, πρώτοι το θέµα των υδρογονανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πρώτοι το
ζήτηµα αξιοποίησης του ορυκτού µας πλούτου, όχι απλά εκποίησης. Βάλαµε συγκεκριµένο θέµα, το οποίο από µόνο του φτάνει
να δώσει την απάντηση, πρόσκαιρα, όµως. Δηλαδή, θα σβήσουµε το χρέος µας τελείως, θα έχουµε και πλεονάσµατα, θα
έχουµε και ανάπτυξη για λίγο, αλλά µετά θα τελειώσουν αυτά.
Και τι θα κάνουµε µετά; Πώς θα έχουµε αειφορία; Πώς θα έχουµε
ανάπτυξη µε διαφορετικούς όρους;
Θα δούµε όλη τη δοµή αυτού που στήνεται. Έχουµε σήµερα
µια περιφερειακή συγκρότηση, η οποία στο περιεχόµενό της έχει
τεράστιες δυσλειτουργίες και δυσαρµονίες. Πρώτα απ’ όλα, έχει
πολλούς αξιωµατούχους. Όπως έχουµε το µεγαλύτερο στρατό
σε αξιωµατικούς -κοντεύουµε να φτάσουµε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σε αριθµό αξιωµατικών- έτσι έχουµε και αξιωµατούχους στην αυτοδιοίκηση. Βλέπεις δήµους µε νέους
αντιδηµάρχους, δηµαρχιακές επιτροπές, οργανισµούς. Χάος.
Πρέπει να πάρετε δραστικές αποφάσεις τώρα, να µαζέψουµε
λιγάκι αυτό το «παραγοντιλίκι» το παλιό, γιατί είναι και κακή η νοοτροπία µέσα σ’ όλα αυτά. Προσλαµβάνονται και σύµβουλοι και
αρχίζει όλη αυτή η ανταλλαγή σχέσεων. Αν καταδικάζουν µερικοί
το παλιό πελατειακό σύστηµα, το νεοπελατειακό σύστηµα, το
οποίο είναι µία σύγχρονη γραφειοκρατία, δεν θα το καταδικάσουµε; Δηλαδή κάτω οι παλαιοκοµµατικοί, ζήτω οι νεοκοµµατικοί; «Έξω όλοι οι στενοκοµµατικοί» πρέπει να απαντήσουµε, να
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λειτουργήσουµε µε τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας, να σπάσουµε τα κυκλώµατα, να διαλύσουµε τις συντεχνίες, να αντιµετωπίσουµε το κακό παρελθόν, να διαλύσουµε τους µηχανισµούς
εξουσίας, να αποσυντεθούν όλα αυτά. Η σήψη τους φαίνεται µε
την πτώση των ποσοστών των πρώην µεγάλων κοµµάτων, αλλά
δεν αναδύεται από µόνο του κάτι θετικό, γιατί η άλλη µεριά, η
οποία έχει φτιάξει «κάδους αποδοχής» δυσαρεσκειών είναι απλά
στείρας άρνησης, δίχως αντιπρόταση και δεν έχουν εθνοκεντρική προσέγγιση. Αυτό είναι το χειρότερο γι’ αυτούς. Έχουν διεθνιστική προσέγγιση –λένε- αλλά δίχως έθνος. Αυτή είναι και η
σχιζοφρένειά τους, γιατί για να έχεις µία οµαλή σχέση µε τους
γειτονικούς ή τους άλλους λαούς και να υπάρχει πανελλαδική,
διεθνική επικοινωνία µε βάση ισοτιµία, αρχές και αξίες, πρέπει
να έχεις υπόσταση, την οποία δεν αναγνωρίζουν.
Δυστυχώς, το περίεργο στην Ελλάδα είναι ότι τα λεγόµενα αριστερά κόµµατα έχουν ως πρότυπό τους τα παρακµιακά µοντέλα
του δυτικού κόσµου στα ναρκωτικά, στην «αποθρησκευτοποίηση», στην πλήρη ανεξιθρησκία, στην κοινωνική παράκρουση ότι
όλα αυτοπροσδιορίζονται αρκεί να περνάµε καλά, γιατί καταρχήν
εκφράζουν τη µεσαία τάξη, αλλά σήµερα, επειδή και αυτή ζορίζεται λίγο, άρχισε να φωνάζει. Θα τους απαντήσω µε την αριστερή αναφορά. Όπως λέει και ο Μαρξ, τα αριστερά κόµµατα
ηγούνται συνήθως δυσαρεστηµένων κοµµάτων της αστικής
τάξης και αυτή είναι η πραγµατικότητα της ελληνικής µας αριστεράς, στην οποία συµπεριλαµβάνω και το ΠΑΣΟΚ, µόνο που
στο ΠΑΣΟΚ ήταν ευτυχισµένα για ένα διάστηµα.
Σ’ ό,τι έχουµε να κάνουµε µε το τώρα και το πώς θα προχωρήσουµε, εµείς θέλουµε να υπάρξει ένας πραγµατικός βηµατισµός,
για να βγούµε από τα σηµερινά αδιέξοδα, όπως καταγράφεται.
Χρειάζεται επαναδιάρθρωση της δοµής και στις περιφέρειες και
στους δήµους. Χρειάζεται ασφυκτικός λαϊκός κοινωνικός έλεγχος. Τα µέσα ενηµέρωσης, τα οποία είναι µέρος του παραρτήµατος έχουν µέγιστη αναπτυξιακή συµβολή. Ακόµα και αν
εκβιάζουν για τα συµφέροντά τους, αποκαλύπτουν και είναι πολύ
σοβαρό να συµβαίνει κάτι τέτοιο. Το µόνο κακό είναι ότι τα κεντρικά µέσα ενηµέρωσης, επειδή έχουν πτωχεύσει τα αφεντικά
τους, εκβιάζουν µόνο για να πάρουν δάνεια και δεν αποκαλύπτουν τα µεγάλα προβλήµατα, για να µπορέσει να υπάρξει διόρθωση του θέµατος, µιας και οι ίδιοι είναι αυτουργοί από ηθικής
άποψης στη διάβρωση του πολιτικού δυναµικού. Στα περιφερειακά όµως έχουν µεγαλύτερη αυτονοµία και αυτό είναι πάρα πολύ
χρήσιµο, µιας και η ελπίδα για να ζήσει η χώρα µας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη.
Θα ήθελα κι εγώ, λοιπόν, να επισηµάνω ότι «στραγγαλίζονται»
τα περιφερειακά µέσα µ’ αυτούς τους φόρους που µπαίνουν,
που δεν µπορούν να τους δώσουν, γιατί πλέον σταµάτησε και η
διαφήµιση. Με τη στάση του εµπορίου σταµατά και η λειτουργία
των µέσων ενηµέρωσης και κλείνουν το ένα µετά το άλλο. Δεν
υπάρχει κάτι χειρότερο από το να φιµωθούν όλα αυτά τα περιφερειακά µέσα µικρής ισχύος και εµβέλειας, που είναι καθοριστικά όµως για την επιβίωση της αναπτυξιακής πορείας. Ποιος
θα µας κοινολογήσει τη γνώµη του ενός και του άλλου; Ποιος θα
παρακινήσει, ποιος θα ενεργοποιήσει, ποιος θα διεκδικήσει,
ποιος θα εξοµαλύνει, έστω και µε τις δυσαρµονίες, που µέχρι
τώρα υπήρχαν; Τώρα όµως που είναι πιο ελεύθερα τα πράγµατα,
θα παρακαλούσαµε η Κυβέρνηση να το επανεξετάσει αυτό. Είναι
µία δική µας θέση αυτή, στην οποία έχουµε επιµείνει και µε ερωτήσεις και µε προτάσεις.
Επιµένουµε στον κινηµατικό χαρακτήρα επιβίωσης του ελληνισµού, να είναι κινηµατικός από τη βάση. Αυτό σηµαίνει ότι αντί
για στείρες λιτανείες, χρειαζόµαστε δηµιουργικές πρωτοβουλίες.
Αντί για πολιτικές οι οποίες το µόνο που κάνουν είναι να καταγράφουν την άρνηση και το µηδενισµό, χρειαζόµαστε την υλοποίηση πολιτικών, οι οποίες έχουν να κάνουν µε θετικές
πρωτοβουλίες. Σ’ αυτά τα πλαίσια όλα τα άλλα θέµατα, οι αναπτυξιακοί νόµοι, το ΕΣΠΑ, οι πηγές χρηµατοδότησης, είναι επικουρικά.
Εν αρχή όµως εµείς ευχόµαστε καλή αποσύνθεση στο σάπιο
πολιτικό δυναµικό, γρήγορη εξυγίανση διαµέσου της ψήφου του
ελληνικού λαού και σίγουρα εθνικό κέντρο του ελληνισµού στη
µέση για να ανασυνθέσει τις εξελίξεις.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 1ο Γυµνάσιο Αιγίου (2ο Τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών µε τον κ. Γεώργιο
Αρβανιτίδη, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την έκθεση της Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. Προέρχοµαι από την περιφέρεια και υπηρέτησα επί είκοσι
περίπου χρόνια ως δηµοτικός σύµβουλος και ως δήµαρχος αρχικά στο Δήµο Σίνδου, στην συνέχεια στο Δήµο Εχεδώρου, το
χώρο αυτό, την περιφέρεια. Γνωρίζω, λοιπόν, πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω στη δύναµη της περιφέρειας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γκερέκου, ανέπτυξε µε πολύ
ολοκληρωµένο τρόπο το έργο και τα συµπεράσµατα της Επιτροπής. Για το λόγο αυτό και επειδή δε θέλω να υποπέσω σε παραλείψεις θα επιχειρήσω να διατυπώσω τις σκέψεις µου
εστιάζοντας σε δυο-τρία επιµέρους θέµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αθηνοκεντρικό µοντέλο διοίκησης που αναπτύχθηκε κατά τις προηγούµενες δεκαετίες δηµιούργησε βαθιές ανισότητες ανάµεσα στο κέντρο και την
περιφέρεια, δηµιούργησε εξάρτηση από την Αθήνα, οδήγησε σε
κατασπατάληση πόρων, κατέπνιξε το τοπικό πλεονέκτηµα, που
είναι και η δύναµη της περιφέρειας, έδιωξε το ανθρώπινο δυναµικό κάνοντας αυτή την πόλη τέρας. Οδήγησε εν τέλει στην περιθωριοποίηση και στην ερηµοποίηση της περιφέρειας.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος ήρθε να θεραπεύσει αυτή την παθογένεια αποτέλεσε το µεγαλύτερο µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα
των τελευταίων ετών, χωρίς το οποίο κινδύνευε πλέον η ίδια η
βιωσιµότητα της περιφέρειας. Πρόκειται για µια βαθιά αλλαγή
στη διοικητική δοµή της χώρας µε ένα ξεκάθαρο στόχο: την ουσιαστική αποκέντρωση και τη µεταβίβαση σηµαντικών αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες, που έχουν πλέον τη δυνατότητα να
σχεδιάζουν, να προγραµµατίζουν και να υλοποιούν πολιτικές.
Βεβαίως, ως µεταρρύθµιση αυτού του µεγέθους, ήταν εύλογο
να παρουσιάσει και προβλήµατα. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν
λειτουργικά προβλήµατα, όπως διατυπώθηκε και από τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Για εµένα προσωπικά όµως, το πρόβληµα δεν είναι αυτό. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι µια αέναη
διαδικασία, ένας ζωντανός οργανισµός, που θα εξελίσσεται όσο
θα ενισχύεται και η περιφέρεια. Το ζήτηµα είναι να καθιερωθούν
θεσµοθετηµένες διαδικασίες, που να µπορούν αποτελεσµατικά
και γρήγορα να εντοπίζουν προβλήµατα, να παρεµβαίνουν και να
τα διορθώνουν.
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι δυστυχώς ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εφαρµόστηκε σε µια εποχή πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης. Οι µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες, λοιπόν, που θα
συνοδεύονταν από τους απαραίτητους πόρους προσέκρουαν
στην οικονοµική στενότητα, γεγονός που προκαλεί πρόσθετα
προβλήµατα. Από την άλλη όµως δόθηκε µια νέα δυνατότητα, η
οποία σε κάποιο έστω βαθµό µπορεί να λειτουργήσει αντισταθµιστικά. Από την 1η Ιουλίου έγινε µεταβίβαση όλων των αρµοδιοτήτων του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια για την καλύτερη, την πιο
στοχευµένη απορρόφηση των κονδυλίων και κατ’ επέκταση την
ανάδειξη του τοπικού πλεονεκτήµατος.
Θέλω να σταθώ λίγο στο σηµείο αυτό στο τοπικό πλεονέκτηµα.
Είναι ένα θέµα που τέθηκε από συναδέλφους Βουλευτές και εκπροσώπους των περιφερειών κατά την ειδική συζήτηση που
έγινε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένα ζήτηµα
που και εγώ προσωπικά θεωρώ ως τον ακρογωνιαίο λίθο του
σχεδιασµού της περιφερειακής ανάπτυξης.
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Θα επιχειρήσω να εξηγήσω την σηµασία της ανάδειξης του τοπικού πλεονεκτήµατος µέσα από το παράδειγµα της περιφέρειάς
µου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη µεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσµό περιφέρεια της Ελλάδας µε πλούσιους φυσικούς, εδαφικούς και υδάτινους πόρους.
Είναι δεύτερη στη γεωργική παραγωγή πανελλαδικά µετά τη
Θεσσαλία. Έχει σηµαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα και
πλούσια αλιευτικά κοιτάσµατα, καθώς και στρατηγική γεωπολιτική θέση. Παρ’ όλα αυτά, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το οποίο ανήλθε στο 17,5% το πρώτο τρίµηνο του
2011, όταν αντίστοιχα ο µέσος όρος στην υπόλοιπη χώρα ήταν
15,9%. Συνεχίζει να παρουσιάζει αναπτυξιακή υστέρηση, σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ανισόρροπη τουριστική
ανάπτυξη και ακόµα οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα,
όπως το δέλτα των ποταµών Γαλλικού και Αξιού, συνολικά ο κόλπος του Θερµαϊκού, η λίµνη Κορώνεια που η περίπτωσή της οδήγησε πριν από λίγους µήνες στην παραποµπή της Ελλάδας για
µια ακόµα φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Για λόγους οικονοµίας του χρόνου θα αναφερθώ µόνο σε τρία
τοπικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
που θα µπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο αυτό. Στην πραγµατικότητα τα τοπικά πλεονεκτήµατά της είναι πολύ περισσότερα,
βέβαια.
Πλεονέκτηµα πρώτο: Η γεωργική παραγωγή. Η εκµετάλλευση
του µεγάλου κεφαλαίου της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή της
αγροτιάς, µε τη µορφή, όµως, µιας νέας, έξυπνης αγροτικής ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην έρευνα, στην καινοτοµία, στις
νέες τεχνολογίες, στις εναλλακτικές καλλιέργειες και στη διαρκή
εκπαίδευση των αγροτών, µε την παράλληλη ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου και τη δηµιουργία αρδευτικών δικτύων, θα µπορούσε να καταστήσει την περιοχή στον ποιοτικό
οπωρώνα ή στο περιβόλι της Ευρώπης.
Πλεονέκτηµα δεύτερο: Η γεωπολιτική της θέση. Η ευνοϊκή
θέση που η περιοχή κατέχει στο νότιο άκρο της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, θα µπορούσε να αποδειχθεί κλειδί για την ενίσχυση
των οικονοµικών και εµπορικών της σχέσεων µε τα Βαλκάνια, µε
τη Ρωσία και όχι µόνο. Σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, σιδηροδροµικών και οδικών
δικτύων, θα µπορούσε να αποτελέσει το σταυροδρόµι για την εµπορική σύνδεση Ευρώπης και Ασίας.
Πλεονέκτηµα τρίτο: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης ποικίλων µορφών
τουρισµού.
Εκτός, λοιπόν, από τους παραδοσιακούς τουριστικούς πόλους, την Πιερία, τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης του θερµοτουρισµού, µε την εκµετάλλευση
των θερµόλουτρων, του θρησκευτικού τουρισµού, µε την κατάλληλη προβολή των βυζαντινών µνηµείων και του Αγίου Όρους,
του συνεδριακού τουρισµού και ακόµα του οικοτουρισµού, σε
συνδυασµό µε µία ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική,
καθώς η περιοχή αυτή έχει µοναδικούς υγροτόπους, που προστατεύονται από τη διεθνή Συνθήκη Ramsar. Στην ανάδειξη του
τοπικού πλεονεκτήµατος δυνατό εργαλείο µπορεί να αποδειχθεί
και η χρήση νέων τεχνολογιών.
Ως Δήµαρχος αγωνίστηκα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών στο Δήµο µου και πιστεύω ακράδαντα στις δυνατότητες
που προσφέρουν. Θα πρότεινα, µάλιστα, το θέµα των νέων τεχνολογιών στην Περιφέρεια να αποτελέσει µελλοντικό θέµα συζήτησης στην επιτροπή.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να οδηγήσει, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δραστική µείωση της γραφειοκρατίας και στην εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων, αλλά και να
αναδείξει την τοπική καινοτοµία. Είναι κάτι που ήδη συµβαίνει σε
µικρή κλίµακα. Μία καλή ιδέα είναι η ακόλουθη: Μία καινοτόµος
επιχείρηση που από την έδρα της σε µία µικρή επαρχιακή πόλη
ή σε ένα χωριό, µπορεί να απευθύνεται διαδικτυακά σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέφερα προηγούµενα την παρούσα κρίσιµη δηµοσιονοµική συγκυρία ως ένα µειονέκτηµα για
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ίσως, όµως, αυτή η συγκυρία αποδειχθεί και
ευνοϊκή, καθώς αρχίζει να αναπτύσσεται ένα ρεύµα αποκέντρω-
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σης και επιστροφής στην περιφέρεια. Μέληµά µας, σε αυτό το
σηµείο, θα πρέπει να είναι οι στοχευµένες παρεµβάσεις, ώστε να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού και κυρίως των νέων ανθρώπων και των ανθρώπων µε τεχνογνωσία, που αντί να φεύγουν στο εξωτερικό, θα προτιµήσουν
να επιστρέψουν στην Περιφέρεια τα επόµενα χρόνια.
Μερικές σκέψεις, ακόµα: Ως οµιλητής αναγκάστηκα να µείνω
στο κείµενο αυτό. Στην Αίθουσα, όµως, αυτή και στη συγκυρία
αυτή στην οποία ζούµε, όλοι έχουµε µία οπτική γωνία για να προσεγγίσουµε τα πράγµατα και πώς θα τα λύσουµε. Προηγουµένως ο εισηγητής κατέθεσε µία ολόκληρη ιδεολογική πλατφόρµα
για το πώς θα µπορούσαν να λυθούν.
Προσωπικά, πιστεύω ότι αυτό που µας έµεινε είναι ο καθένας
να κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί, να υπηρετήσει µε το δικό του παράδειγµα και να δείξουµε µία καλή πρακτική των πραγµάτων,
γιατί ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να µας ακούει πια να του
λέµε τα πάντα και να µην κάνουµε σχεδόν τίποτα.
Όσον αφορά την επιτροπή –και θα κλείσω µε αυτό- νοµίζω,
κύριε Πρόεδρε, ότι θα µπορούσαµε να πιάνουµε ένα θέµα, να
κάνουµε δέκα συνεδριάσεις, να βλέπουµε τη Διοίκηση, τους φορείς, τους κοινωνικούς φορείς και να καταλήγουµε σε ουσιαστικές προτάσεις, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στην πολιτική από
την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος, Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, στη σηµερινή
συζήτηση της έκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων οφείλουµε να προσεγγίσουµε το
θέµα σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43, παράγραφος α’ του Κανονισµού της
Βουλής, η Επιτροπή των Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων
έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Ολοµέλεια του Σώµατος
σε ό,τι αφορά την πορεία, τη δράση και τα αποτελέσµατα των
ενεργειών των περιφερειακών οργάνων του κράτους.
Η Επιτροπή Περιφερειών είναι η µοναδική Επιτροπή της Βουλής -µαζί µε την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας- η οποία δεν
έχει τη συνήθη λειτουργία των υπολοίπων επιτροπών, που είτε
ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο είτε συµβάλλουν στην παραγωγή του νοµοθετικού έργου της Βουλής των Ελλήνων.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η σηµερινή προσέγγιση, την
οποία θα κάνω και εγώ, όπως οφείλουµε να κάνουµε όλοι, εντάσσεται στη λογική της ενηµέρωσης της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων. Πιστεύω ότι µάλλον ατυχήσαµε από χρονικής
πλευράς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου θα έπρεπε σήµερα να είναι σύσσωµη η Βουλή των
Ελλήνων και να παρακολουθεί τα πορίσµατα αυτής της επιτροπής.
Θέλω να κάνω µια δεύτερη παρατήρηση. Έχω µπροστά µου
τα δύο πορίσµατα. Το ένα είναι της δικής µας επιτροπής και το
άλλο είναι η έκθεση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας. Γιατί το αναφέρω αυτό; Γιατί άπτονται δύο καίριων
θεµάτων. Το ένα είναι η περιφερειακή οργάνωση του κράτους
και η περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής πολιτείας, όπου
έγινε αντικείµενο εισήγησης από την πλευρά του συναδέλφου κ.
Χρήστου Μαγκούφη και το άλλο ήταν η λειτουργία των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, κυρίως του επαρχιακού Τύπου, η οποία
δεν µπορεί να εξεταστεί βέβαια αποσπασµατικά από τη λειτουργία των υπολοίπων µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Πριν πω κάτι, λοιπόν, για τα µέσα ενηµέρωσης και για την ενηµέρωση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, θα πρέπει να
σταθώ στο πρώτο σηµείο, την περιφερειακή οργάνωση του κράτους. Αναρωτιέµαι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχει
έστω και ένας Έλληνας πολίτης που να πιστεύει ότι το κεντρικό
κράτος και η αποκεντρωµένη του δοµή µε αυτοδιοικητικούς φορείς µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών. Σήµερα, που ο κρατικός µηχανισµός είναι ο µόνος αρµόδιος για να
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µπορέσει να δώσει διέξοδο στα µεγάλα, αγωνιώδη ερωτήµατα
του ελληνικού λαού και να υλοποιήσει τις πολιτικές αποφάσεις
οι οποίες παίρνονται, αναρωτιέµαι αν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι µπορούν να εφαρµοστούν αυτές οι
αποφάσεις.
Κυρία Υπουργέ των Εσωτερικών, την καλύτερη απόφαση να
πάρετε σήµερα -διότι καλά είναι τα ευχολόγια και οι καλόπιστες
επισηµάνσεις που κάνουµε όλοι µέσα στην Αίθουσα αυτή υπό
την µορφή παρατηρήσεων- µένει, όµως, ένα πρακτικό ερώτηµα,
το οποίο θα πρέπει να απαντήσουµε: Πιστεύει κανένας Έλληνας
ή Ελληνίδα ότι η καλύτερη απόφαση την οποία θα πάρει σήµερα
η Κυβέρνηση, εσείς προσωπικά είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µ’
αυτήν την ποιότητα λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης µε αυτοδιοικητικούς θεσµούς;
Όποιος το λέει, λέει ψέµατα. Όποιος το ισχυρίζεται, πληγώνει το
κοινό περί δικαίου αίσθηµα του µέσου Έλληνα πολίτη.
Από την άλλη µεριά υπάρχει και ένα µείζον θέµα πολιτικό και
κοινωνικό: Ότι το υποκείµενο εφαρµογής µιας τέτοιας θεωρητικής πολύ καλής κυβερνητικής απόφασης, που είναι η κοινωνία,
δεν την αποδέχεται. Δεν µπορεί να υλοποιηθεί, γιατί ο ελληνικός
λαός έχει ξεκόψει και έχει απορρίψει συλλήβδην επί δικαίων και
αδίκων το πολιτικό σύστηµα, έτσι όπως εκφράζεται από την εκάστοτε λειτουργούσα νόµιµα ελληνική κυβέρνηση και όχι µόνον.
Είναι µια πραγµατικότητα αυτή. Το να κάνουµε διαπιστώσεις, ευχολόγια και να µιλάµε για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, νοµίζω
ότι δεν οδηγεί πουθενά. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές.
Η µεγαλύτερη απόδειξη της αποτυχίας της λειτουργίας του
ελληνικού διοικητικού συστήµατος είτε σε επίπεδο κεντρικό και
κρατικό είτε σε επίπεδο αυτοδιοικητικό ξέρετε που εδράζεται;
Πρώτον, εδράζεται στην έλλειψη συνέχειας του κράτους. Δεύτερον, στο γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ γενναιότητα, ειλικρίνεια
πολιτικών θέσεων, απόψεων και δράσεων σε ό,τι αφορά τον
τρόπο που θέλουµε να διοικηθεί αυτή η χώρα. Κακά τα ψέµατα.
Θα σας πω δύο παραδείγµατα µόνο, δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπες πολιτικές αναλύσεις αυτήν τη στιγµή: Μόνον και µόνον
ότι ο προκάτοχος σας Υπουργός και εσείς σήµερα σε συνέχεια
του νοµοθετήµατος για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» επαγγελθήκατε ένα
νέο νοµοθέτηµα από µηδενική βάση, το ίδιο ισχυρίζεται και ο
οµόλογός σας Υπουργός σε επίπεδο κρατικής διοίκησης, ο κ.
Ρέππας που θα φέρει άλλο νοµοθέτηµα για να επανεξεταστεί
από µηδενική βάση ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης. Χρειάζεται µεγαλύτερη απόδειξη της αποτυχίας λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας µέσω της Κυβερνητικής Πολιτικής;
Θα σας πω δύο παραδείγµατα σηµερινά: Μιλάµε για τους αποκεντρωµένους θεσµούς. Αυτήν τη στιγµή, κυρία Υπουργέ, ξέρετε
πολύ καλά ότι οι δήµοι κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν, να µπει
λουκέτο. Συνέπεια της οικονοµικής συγκυρίας και της ανυποληψίας λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας, πού έχουµε φτάσει
σήµερα; Έχουµε φτάσει στο σηµείο όλα τα εκτελεσθέντα έργα
του «ΘΗΣΕΑ» να µην έχουν πληρωθεί και να αδικούνται αγωγές
και διαταγές πληρωµής εναντίον των δήµων. Εξήγγειλε πρόσφατα ο κύριος Υφυπουργός ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Αυτό
θα πρέπει να µας κάνει να είµαστε ευχαριστηµένοι όλοι, όταν
είναι ασυνεπές το κράτος και συνέπεια της ασυνέπειας του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση απέναντι σ’ αυτούς, οι οποίοι διεκδικούν νοµίµως τις αµοιβές τους για νοµίµως εκτελεσθέντα έργα;
Δεύτερο παράδειγµα: Σήµερα, που µιλάµε, άκουσα µε πολύ
χαρά τον κ. Μωραΐτη, τον οποίο εκτιµώ, να µιλάει για τον αναπτυξιακό νόµο. Υπάρχει µια µεγάλη επένδυση στο Νοµό Λακωνίας. Δεν το αναφέρω αυτό για να αναφερθώ στην ιδιαίτερη
πατρίδα µου, αλλά για να δείτε την τραγικότητα της κατάστασης
που βρίσκεται σήµερα όποιος θέλει να επενδύσει στον τόπο
αυτό. Η επένδυση αυτή έχει περάσει από τον επενδυτικό νόµο,
νοµίµως, έχει περάσει τις διαδικασίες, έχει περάσει τα πάντα και
έχει αναβληθεί τρεις φορές να συνέλθει η ΕΠΑΕ για ένα επουσιώδες θέµα. Και έχεις αυτήν τη στιγµή, τον επιχειρηµατία να αντιµετωπίζει, για µια επένδυση σε µια περιοχή που έχει ιδιαίτερο
συγκριτικό πλεονέκτηµα, για ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι η
Μονεµβασιά, ύψους 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ και πλέον και ο
οποιοσδήποτε, ο οποίος προεδρεύει της ΕΠΑΕ, να µην έχει το
στοιχειώδες αίσθηµα ευθύνης και να έχει αναβάλει τη συνε-
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δρίαση της Επιτροπής αυτής δυο ή τρεις φορές, αν θυµάµαι
καλά και ο άµοιρος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας που δεν έχει καµµία ευθύνη γι’ αυτό να µην µπορεί να
τους επιβάλει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
Θα ήθελα να κάνω µια δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Κάναµε µια συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειών. Αυτή η συζήτηση, όµως, δεν µπορεί και δεν
πρέπει να ήταν αποσπασµατική για τον επαρχιακό Τύπο µε ό,τι
συµβαίνει στον κεντρικό Τύπο. Σύµφωνα µε το ν. 35/92/2007 για
την αδειοδότηση της ψηφιακής τηλεόρασης απαιτείται η έκδοση
τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων και ενός προεδρικού διατάγµατος. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπάρχει πρόβληµα νοµιµότητας, κυρία και
κύριοι συνάδελφοι, στη λειτουργία της ενηµέρωσης του Έλληνα
πολίτη. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα πρέπει να έχουµε µπει
στην ψηφιακή εκδοχή της τηλεόρασης, στο ψηφιακό σήµα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει εκδώσει καµµία από τις τέσσερις προβλεπόµενες µέχρι σήµερα υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα
καθορίζουν το χάρτη συχνοτήτων, τον καθορισµό του αριθµού
των αδειών, τον καθορισµό της διαγωνιστικής διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε ένα λεπτό.
Θεωρώ κρίσιµο το θέµα αυτό, γιατί είναι θέµα νοµιµότητας,
είναι θέµα διαφάνειας, είναι θέµα ασφάλειας δικαίου. Όλοι αυτοί
οι οποίοι έχουν αναλάβει εργολαβικά την κατασυκοφάντηση του
πολιτικού συστήµατος της χώρας, λειτουργούν παράνοµα και η
οργανωµένη ελληνική πολιτεία όπως εκφράζεται κάθε φορά
αδρανεί. Την 1η Ιανουαρίου, µετά από δέκα ηµέρες, θα πρέπει
να είχαν εκδοθεί τέσσερις υπουργικές αποφάσεις και ένα προεδρικό διάταγµα µε βάση το ν. 3592/2007, οι οποίες τι θα έκαναν;
Θα διαµόρφωναν το χάρτη συχνοτήτων, τον καθορισµό του αριθµού των αδειών, τον καθορισµό της διαγωνιστικής διαδικασίας,
τον καθορισµό οικονοµικού ανταλλάγµατος επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού για την άδεια χρήσης των τηλεοπτικών αδειών και
τον καθορισµό του πάρκου κεραιών. Και εµείς καθόµαστε και
τους παρακολουθούµε και έχουµε επιτρέψει ως πολιτικό σύστηµα να υποκαθίσταται η λειτουργία της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας από τους τηλεοπτικούς ή τους ραδιοφωνικούς
σταθµούς. Υπάρχει µέγα θέµα δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Η ίδια η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής µιλά για
στόχο, για να δοθεί τέλος στο καθεστώς της ανοµίας και της
αδιαφάνειας. Μιλάει η ίδια η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής µε οµόφωνη απόφαση της για να µπει τάξη στην αυθαιρεσία. Κοινή διαπίστωση είναι ότι καθυστερεί η επίσπευση της
χορήγησης των αδειών. Θα επαναληφθεί η ίδια ανοµία. Επιτρέπουν στις δυο εταιρείες, στην «DIGEA» και στην «DIGITAL
UNION» (η οποία είναι για τον περιφερειακό Τύπο) να λειτουργούν πιλοτικά και να παράγουν ψηφιακό σήµα και έτσι θα δηµιουργήσουν τετελεσµένα γεγονότα. Εδώ υπάρχουν κάποιες και
κάποιοι οι οποίοι κλαίνε σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση του ελληνικού λαού. Υπάρχει θέµα έλλειψης δηµοκρατίας, διαφάνειας και
κράτους δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ την τοποθέτησή σας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Αυτά όλα ελέχθησαν στην Επιτροπή Περιφερειών µε αφορµή τη συζήτηση αυτή.
Κλείνω, λοιπόν, µε την παρατήρηση ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ακόµη, κυρία Υπουργέ, που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση,
τι γίνεται και µε την τηλεοπτική διαφήµιση, πόσο αυτή φορολογείται και τι γίνεται µε το 2%; Επανήλθε από το παράθυρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης;
Διότι σε καµµία περίπτωση κανένας Έλληνας πολίτης δεν δέχεται µέσω των αντιπροσώπων του να γίνεται αυτό που ανέφερα
νωρίτερα: Υποκατάσταση της λειτουργίας του δηµοκρατικού θεσµού και των πολιτικών εξελίξεων µέσα από αυτούς, οι οποίοι
λειτουργούν χωρίς καθεστώς νοµιµότητας λειτουργίας. Είναι καιρός πια να βάλουµε το δάκτυλο επί τον τύπον τον ήλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
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κ. Γρηγόρη Αποστολάκο, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Τσιρώνης, Βουλευτής Άρτας του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ σηµαντικό, είναι από
τις λιγοστές φορές στα κοινοβουλευτικά χρονικά που η έκθεση
µιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συζητείται στην Ολοµέλεια.
Είναι πολύ σηµαντικό, γιατί πρόκειται για την Έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών. Πρόκειται, επίσης, για την έκθεση της υποεπιτροπής νησιωτικών και ορεινών περιοχών, που συνοδεύει
αυτή την Έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών. Πρόκειται, δηλαδή, για κάτι πολύ σηµαντικό σε µία δύσκολη συγκυρία, σε µία
χρονική συγκυρία όπου η περιφερειακή πολιτική δεν µπορεί
παρά να αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για τη διαµόρφωση της συνολικής πολιτικής της εξόδου από την κρίση.
Η περιφερειακή ανάπτυξη, η αναζωογόνηση της υπαίθρου
είναι από τα µοναδικά, από τα λιγοστά εργαλεία για να µπορέσουµε να φύγουµε από την κρίση. Νοµίζω ότι πάνω σε αυτά πρέπει να επενδύσουµε και σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαµε και εµείς,
ως επιτροπή, όλο αυτό το διάστηµα, κατά τη Β’ σύνοδο, έτσι
ώστε πραγµατικά να µπορέσουµε να αποτυπώσουµε τις σκέψεις
µας, να µπορέσουµε να εργαστούµε συνολικά όλη η επιτροπή,
όλοι οι συνάδελφοι, από όλους τους πολιτικούς χώρους, χωρίς
καµµία εµπάθεια, χωρίς καµµία προκατάληψη, για να καταλήξουµε σε χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία σήµερα συζητάµε
εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής, τα οποία ασφαλώς θα πρέπει
να αποσταλούν στην Κυβέρνηση, για να γίνει ένας γόνιµος διάλογος, για να αναλάβει και η Κυβέρνηση τις όποιες πρωτοβουλίες χρειάζονται.
Εγώ έχω επιφορτιστεί να σας παρουσιάσω σήµερα την έκθεση
της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Δεν σας
κρύβω, όχι µόνον ως Βουλευτής της περιφέρειας, αλλά κυρίως
ως έλκων την καταγωγή από µία ορεινή περιοχή, τα Τζουµέρκα,
ότι αισθάνοµαι ιδιαίτερη συγκίνηση και συγχρόνως ευθύνη. Ευθύνη για όσα πρέπει να αφήσουµε πίσω µας, για όσα πρέπει να
οικοδοµήσουµε, αλλά και για όσα δεν κάναµε και πρέπει να προλάβουµε να κάνουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υποεπιτροπή Νησιωτικών και
Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών
ιδρύθηκε µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής τον Ιούνιο του
2008. Οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές και η ανάπτυξή τους
είναι ζήτηµα για το οποίο ακόµη και το ίδιο το Σύνταγµα µεριµνά.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος ότι «ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν
κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας
για την ανάπτυξή τους». Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί
το ίδιο το Σύνταγµα έρχεται και µεριµνά, λέγοντας πως σε ό,τι
κάνει η Κυβέρνηση, σε όποια κανονιστική πράξη κάνει, θα πρέπει
να λαµβάνει υπ’ όψιν τη νησιωτικότητα ή την ορεινότητα µιας περιοχής. Εφόσον αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν, θα πρέπει
να υπάρχει και ιδιαίτερη µέριµνα.
Σε αυτά δεν έχουµε κάνει πάρα πολλά ως πολιτεία και νοµίζω
ότι ήρθε η ώρα να κάνουµε περισσότερα. Έχουµε καταλάβει, νοµίζω, όλες οι πτέρυγες ότι εάν δεν επενδύσουµε στις νησιωτικές
µας περιοχές, που είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα,
εάν δεν επενδύσουµε στις ορεινές αποµονωµένες περιοχές, οι
οποίες χρειάζονται µια καλύτερη θέση στον ήλιο, δεν έχουµε
τύχη ως χώρα.
Το αντικείµενο της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών περιγράφεται αναλυτικά -δεν θέλω να τα επαναλάβω και
εγώ- στο άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής. Η υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών στη Β’ σύνοδο της παρούσας περιόδου πραγµατοποίησε πέντε συνεδριάσεις, στις
οποίες κλήθηκαν σε ακρόαση προς ενηµέρωση των µελών της
επιτροπής δήµαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το ζήτηµα της ανάπτυξης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά απασχόλησε την Επιτροπή Περιφερειών του ελληνικού Κοινοβουλίου και ειδικότερα
την υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Εξετάστη-
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καν συνολικά δύο διαφορετικές ορεινές περιοχές, τα Τζουµέρκα
σε επίπεδο ηπειρωτικής χώρας και τα Ανώγεια και τα Σφακιά σε
επίπεδο νησιωτικών ορεινών περιοχών. Πρόσφατα, κατά την παρούσα σύνοδο, δηλαδή στη Γ’ σύνοδο αυτής της περιόδου, συζητήθηκε και η περιοχή του Ολύµπου και θα αποτελέσει
αντικείµενο της επόµενης έκθεσης αυτής της συνόδου.
Πέρα από τη ρητή δέσµευση του Συντάγµατος για τη µέριµνα
της πολιτείας και του νοµοθέτη, οι ορεινές και νησιωτικές πολιτικές είναι αναπόσπαστο κοµµάτι όχι µόνον της ιστορίας µας,
αλλά και των προοπτικών µας στη διαµόρφωση ενός νέου και
βιώσιµου αναπτυξιακού µοντέλου. Αυτή η πρωτοβουλία της υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών είναι, κατά συνέπεια, η φυσική συνέχεια, όχι µόνο για την ανταπόκριση της
πολιτείας στις υποχρεώσεις της, αλλά και για την αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου µας σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.
Τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν από τις εργασίες της υποεπιτροπής µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Πρώτον, το
πρόβληµα της συγκέντρωσης του συγκριτικά µεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσµού της χώρας στα αστικά κέντρα αποτελεί
ίσως το πρώτο και µεγαλύτερο πρόβληµα των νησιωτικών και
ορεινών περιοχών. Οι περιοχές αυτές συνήθως κατά τους χειµερινούς µήνες παρουσιάζουν µικρό αριθµό µόνιµων κατοίκων, ενώ
κατά τους θερινούς µήνες ο πληθυσµός τους υπερπολλαπλασιάζεται. Οι υποδοµές, όµως, που απαιτούνται είναι αυτές των περιόδων αιχµής.
Για παράδειγµα, ένας ορεινός δήµος το καλοκαίρι µπορεί να
έχει είκοσι πέντε ή τριάντα χιλιάδες κατοίκους και το χειµώνα να
έχει µόλις δύο χιλιάδες. Πολλές φορές είναι δέκα φορές περισσότεροι οι κάτοικοι το καλοκαίρι. Οι υποδοµές, όµως, που χρειάζεται ένας τέτοιος ορεινός δήµος ή ένας νησιωτικός δήµος είναι
για τις είκοσι πέντε ή τριάντα χιλιάδες κατοίκους, που πρέπει να
πραγµατοποιήσει.
Κοινό πρόβληµα, επίσης, των ορεινών και των νησιωτικών περιοχών είναι το ζήτηµα της πρόσβασης. Σε ό,τι αφορά τις ορεινές
περιοχές βρίσκονται κατά κανόνα σε δυσπρόσιτα τµήµατα του
ηπειρωτικού χώρου µε οδικές συνδέσεις πεπαλαιωµένες και επικίνδυνες, ειδικά τους χειµερινούς µήνες.
Σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις κυρίως στα µικρότερα νησιά εµφανίζονται να είναι προβληµατικές, µε µειωµένα δροµολόγια, παλαιά πλοία και λιµάνια.
Πολύ σηµαντικό πρόβληµα στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές είναι και η δυσκολία πρόσβασης σε πρωτοβάθµιες υπηρεσίες
υγείας. Τα τοπικά κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρεία συνήθως είναι υποστελεχωµένα και µε σοβαρές ελλείψεις υποδοµών.
Αντίστοιχες δυσκολίες πρόσβασης αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι
των περιοχών αυτών σε υπηρεσίες παιδείας, πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Τα ειδικότερα προβλήµατα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο µε την εργασία, την
άσκηση του αγροτικού επαγγέλµατος, την εποχικότητα στον τουρισµό αλλά και γενικότερα µε κάθε επαγγελµατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Τα βασικά συµπεράσµατα, τα οποία ακολούθησαν στη διαπίστωση των ανωτέρω προβληµάτων, µπορούν να συνοψιστούν
στα εξής:
Αποτελεί αναγκαιότητα η κατάρτιση ενός επίσηµου καταλόγου
καταγραφής των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, ως επίσης
και όσων συγκεντρώνουν και τα δύο χαρακτηριστικά, έτσι ώστε
να είναι σαφές ποιες περιοχές δικαιούνται των ωφεληµάτων και
ποιες όχι. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα έργα υποδοµών
πρόσβασης στις συγκεκριµένες περιοχές.
Προτείνεται, επίσης, η συνέχιση της προσπάθειας καθιέρωσης
του µεταφορικού ισοδυνάµου για τις νησιωτικές περιοχές ως
ασφαλιστική δικλίδα για τη συγκράτηση των τιµών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών προς τις αποµονωµένες νησιωτικές περιοχές.
Για την συγκράτηση και την τόνωση του υπάρχοντος πληθυσµού, προτείνεται η παροχή ουσιαστικών κινήτρων και προνοµίων για την οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη των
περιοχών αυτών. Η ανάπτυξη του τουρισµού και της τουριστικής
επιχειρηµατικότητας πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο,
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τόσο για τις νησιωτικές όσο και για τις ορεινές περιοχές. Την ίδια
στιγµή όµως στην υποεπιτροπή τέθηκαν και προτάσεις που µπορούν να συµβάλουν στην περαιτέρω και ταυτόχρονη ποιοτική και
βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Επιχειρώντας να συνοψίσουµε τα βασικά ζητήµατα τα οποία
τέθηκαν µπορούµε να πούµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα,
όπως είναι στις µεταφορές στα δίκτυα και στις υποδοµές, στα
οδικά και συγκοινωνιακά δίκτυα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Για παράδειγµα, δεν µπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη εάν δεν γίνουν οι πέντε µεγάλοι οδικοί άξονες, η Ιονία
Οδός, η Ολυµπία Οδός, ο Ε65 κ.ο.κ.. Αυτό δεν µπορεί να γίνει
χωρίς τη µεταφορά της δικαιοδοσίας για τη συντήρηση των
επαρχιακών οδών στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κ.ο.κ.. Αυτά υπάρχουν αναλυτικά καταγεγραµµένα στην έκθεση.
Να µη σας κουράζω.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε βάση
τα παραπάνω µπορεί η Επιτροπή Περιφερειών και η υποεπιτροπή
ορεινών και νησιωτικών περιοχών σε συνεργασία µε φορείς και
µε τους ΟΤΑ των ορεινών και νησιωτικών περιοχών να συντάξει
ένα σχέδιο δυνατοτήτων και προτάσεων για την ανάπτυξη αυτών
των περιοχών, το οποίο να παραδώσει στα αρµόδια Υπουργεία
και να παρακολουθεί σε ετήσια βάση την έκβασή του. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτού του σχεδίου, στη διαµόρφωση
του οποίου µπορούν να συµβάλουν και οι τοπικές κοινωνίες, µπορούν να υποβάλονται κάθε χρόνο µαζί µε την έκθεση πεπραγµένων της επιτροπής.
Νοµίζω ότι είναι µία πολύ σηµαντική δουλειά που γίνεται.
Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο µε αφορµή την παρουσία της έκθεσης αυτής της επιτροπής να φέρει σε συζήτηση
στην Ολοµέλεια και άλλες εκθέσεις άλλων επιτροπών, έτσι ώστε
να συζητήσουµε µε έναν αντικειµενικό τρόπο και να έχει αποτέλεσµα αυτή η δουλειά που γίνεται στις επιτροπές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτρη Τσιρώνη, Βουλευτή Άρτας του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983».
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μιλήσαµε πολύ για τις περιφέρειες. Πραγµατικά, η υπόθεση µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» νοµίζω
ότι αποτελεί τον κατ’ εξοχή τοµέα όπου η αποτυχία της απελθούσας µονοκοµµατικής Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν καταφανής.
Μιλάµε για ένα ασύλληπτο οικονοµικό µπάχαλο –για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µιλάω- που έχει δηµιουργηθεί. Υπάρχει µια τεράστια
σύγχυση, ένα αλαλούµ το οποίο οφείλεται και στην κατάρρευση
των πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κυρία Υπουργέ, ήµουν στη Ρόδο το καλοκαίρι και µου έλεγαν
ότι για να βουλώσει µια λακκούβα στον κεντρικό δρόµο που φτιάχνεται και είναι το γεφύρι της Άρτας, Ρόδος-Λίνδος ή για να αλλάξουµε δέκα καµένους γλόµπους σε φωτισµό θα πρέπει να
υπάρξουν αλλεπάλληλες υπογραφές, έγγραφα µπρος πίσω, πάρεδροι να υπογράψουν, να ξαναστείλουν οι πάρεδροι πίσω τα
χαρτιά, να ξαναϋπογράψουν, να υπογράψει ο δήµαρχος του ενιαίου πλέον δήµου –γιατί όλη η Ρόδος πλέον είναι ένας δήµοςγραφειοκρατία ασύλληπτη, δηλαδή καταστάσεις που ξεπερνούν
κάθε φαντασία. Ήταν δύσκολα παλιά. Έγιναν δυσκολότερα µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Μιλάµε λοιπόν για περιφέρεια. Πώς θα αναπτυχθεί η περιφέ-
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ρεια µε αυτό το χάλι µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τον οποίο πολλοί
έχουν βαφτίσει και «πασοκράτη»;
Στο µεταξύ, κανείς δεν κατάλαβε πού βρίσκεται επιτέλους η
εξοικονόµηση που φανταζόταν η απελθούσα Κυβέρνηση του κ.
Παπανδρέου αλλά και η τρόικα η οποία είναι µονίµως στο δικό
της κόσµο. Έλεγε η τρόικα ότι θα υπάρχει εξοικονόµηση. Βλέπω
το Δήµο Διονύσου στην Αττική. Επτά οντότητες συνενώθηκαν:
Ροδόπολη, Διόνυσος, Άνοιξη, Σταµάτα, Άγιος Στέφανος, Κρυονέρι, Δροσιά. Έγινε η λεγόµενη συνένωση. Περιµέναµε να δούµε
την εξοικονόµηση. Πού είναι η εξοικονόµηση; Λειτουργούν και
τα επτά τέως δηµοτικά και κοινοτικά καταστήµατα. Υπάρχουν
πάντα τα ίδια πάγια, τα ίδια λειτουργικά έξοδα. Πού είναι η εξοικονόµηση λοιπόν µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»; Τίποτα δεν άλλαξε.
Και θα ήθελα να µάθω, αν είστε πρόχειροι –δεν ξέρω ποιος
Υπουργός πρέπει να δώσει την απάντηση εκτός αν κάνω γραπτή
ερώτηση µέσω της Βουλής- πού είναι η ένδειξη της εξοικονόµησης. Πόσοι ήταν µετά από ένα χρόνο εφαρµογής; Γιατί το διαφήµιζε η Κυβέρνηση και η τρόικα και το µόνο που είδαµε µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ήταν η ανάδειξη ακραίων µουσουλµάνων δηµάρχων στην ελληνική Θράκη.
Μιλάµε για ανάπτυξη. Πού είναι δηλαδή η ανάπτυξη της Θράκης και της Μακεδονίας που άδειασαν από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες πάνε πια στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην
Τουρκία κ.λπ.; Είδαµε καµµία αναστροφή στην αστικοποίηση; Είχαµε πρόοδο; Οι µισοί Έλληνες µένουν στην Αθήνα. Μαζί µε της
Θεσσαλονίκης, το 60% των Ελλήνων µένουν σε δυο αστικά κέντρα.
Και εδώ να πω ότι υπήρχε ο γνωστός, ακραίος και χυδαίος
Τούρκος εθνικιστής, ο Τουργκούτ Οζάλ, αλήστου µνήµης, ο
οποίος είχε πει το εξής όταν ήταν Πρόεδρος της Τουρκίας:
«Αφού η βιοµηχανία και ο πληθυσµός των Ελλήνων είναι µαζεµένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αν γίνει ελληνοτουρκική
σύρραξη, στη µεν Τουρκία οι Έλληνες θα κόψουν έξι-επτά δάκτυλα, στη δε Ελλάδα εµείς θα κόψουµε δυο χέρια και ένα πόδι».
Δηλαδή, έβλεπε ότι λόγω της αστυφιλίας και της συγκέντρωσης
οικονοµικής δραστηριότητας εδώ ήταν τα κατάλληλα σηµεία για
να κτυπήσει, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά έλεγε αυτός
ο χυδαίος Τούρκος εθνικιστής. Άρα, είµαστε ευάλωτοι και λόγω
του υδροκεφαλισµού αλλά και λόγω της συγκέντρωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε δύο µόνο πόλεις.
Μιλάµε για περιφέρειες και εύλογα σκέφτεται κανείς αν υπάρχει σύγκλιση. Ας δούµε τον πίνακα της σελίδας 43 της έκθεσης
της Επιτροπής των Περιφερειών. Η Ήπειρος συµµετέχει µε ούτε
καν το 2,5% του ΑΕΠ, το βόρειο Αιγαίο µε το 1,3% στο ΑΕΠ, η
Αττική ακριβώς µε το µισό. Δηλαδή, ένα στα δύο ευρώ που παράγει αυτή η οικονοµία παράγεται στην Αττική. Στο µεταξύ, είναι
δραµατική και η διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Αττική 28 χιλιάδες ευρώ, η δυτική Ελλάδα 13 χιλιάδες ευρώ. Η Αττική 28 χιλιάδες, κάτω από το µισό η δυτική Ελλάδα.
Ως γενικότερη παρατήρηση θα έλεγα ότι είναι απογοητευτική
και η συνεισφορά της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο ΑΕΠ,
αφού συρρικνώθηκε κάτω από το 4%, ενώ εντελώς στρεβλή είναι
η ανάπτυξη αφού έχουµε το 76% της οικονοµίας µας να εδράζεται στις υπηρεσίες. Η βιοµηχανία είναι καθηλωµένη είκοσι χρόνια
στο 20%. Γιγαντώθηκαν οι υπηρεσίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
µέσα σε επτά χρόνια η συµµετοχή της γεωργίας στο ΑΕΠ υποδιπλασιάστηκε –από το 9% έπεσε στο 4%- και αυτό γίνεται γιατί
επιλέξαµε την πολιτική της ευρωµουγγαµάρας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι εννοώ; Ήθελαν οι βόρειες χώρες, η Ολλανδία και η Δανία
να καταργήσουν την καλλιέργεια καπνού στην Ελλάδα. Το κατάφεραν. Ξεπάτωσαν την παραγωγή καπνού.
Σταµάτησαν οι Ευρωπαίοι να καπνίζουν ή µήπως εισάγουµε
καπνό από την Ουγκάντα και τη Χιλή; Ήθελαν να ξεπατώσουν
την παραγωγή βαµβακιού, γιατί, λέει, καταναλώνει πολύ νερό.
Το καταφέρανε. Μήπως σταµατήσαµε να φοράµε ρούχα για τα
οποία χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη το βαµβάκι; Όχι βέβαια. Εισάγουµε τούρκικα ρούχα και τρίβουν τα χέρια τους οι Τούρκοι
βαµβακοπαραγωγοί. Αυτές οι ανοησίες γίνονταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εµείς είχαµε επιλέξει την πολιτική της «ευρωµουγκαµάρας» για παραδοσιακά ελληνικά εθνικά προϊόντα.
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Και έτσι ευηµερούν οι χώρες του περίγυρου, η Βουλγαρία, τα
Σκόπια, η Τουρκία κ.λπ., και πένονται οι Έλληνες.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία όµως, για να πούµε και του
στραβού το δίκιο, ότι στην ελληνική περιφέρεια τα τελευταία
τριάντα πέντε χρόνια ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία. Όσοι ζούσαµε τη δεκαετία του ’60 και του ’70
στην περιφέρεια –εγώ προσωπικά ζούσα στη Μυτιλήνη και τις
Κυκλάδες- θυµόµαστε το επίπεδο ζωής εκείνη την εποχή. Πας
τώρα και βλέπεις κάτι άλλο. Αυτό έγινε µε τον αγώνα και την προσπάθεια του ελληνικού λαού. Όµως, παρά την άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε αυτές τις περιφέρειες, έµεινε στάσιµη ή και
συρρικνώθηκε η παραγωγική βάση. Δηλαδή τι κάναµε; Ζούµε
όλοι στο εσωτερικό µιας φούσκας, η οποία σιγά-σιγά αρχίζει και
χάνει τον αέρα της και ξεφουσκώνει.
Άρα, κινδυνεύουµε να βρεθούµε σε χειρότερο σηµείο από
αυτό στο οποίο βρισκόµασταν τη δεκαετία του ’70. Και αν δεν
καταφέραµε µε τον ευδαιµονισµό των τριάντα ετών της συµµετοχής µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρατήσουµε τον πληθυσµό στην περιφέρεια, µπορούµε εύκολα να φανταστούµε τι θα
συµβεί τώρα που ο άνεµος της µιζέριας και της καχεξίας σαρώνει τον τόπο αυτό, ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά
δυστυχώς αµελητέους πολιτικούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Τελευταίος οµιλητής ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο και την επιτροπή που στην τελευταία της φάση κωδικοποίησε όλη τη δουλειά που κάναµε σαν
επιτροπή το προηγούµενο διάστηµα και ήταν µια πάρα πολύ
καλή δουλειά, ένας πλούσιος προβληµατισµός και ένα υλικό το
οποίο µπορεί να είναι χρηστικό στην Κυβέρνηση, στους κυβερνώντες και στα Υπουργεία.
Κυρία συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, προσπαθώντας να προσδιορίσουµε το µέγεθος του προβλήµατος που λέγεται καθυστέρηση της περιφέρειας σε σχέση µε όλον τον εθνικό σχηµατισµό,
καταφύγαµε στην ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Τι µας έδειξε; Αν κανένας σήµερα προσπαθεί να αναγνώσει την
πραγµατικότητα των ανισοµερειών και των ανισοτήτων στη χώρα
µας, θα διαπιστώσει ότι, όποιο µέγεθος και αν πάρει, θα δει ότι
είναι τροµακτικές οι ανισότητες και οι ανισοµέρειες στη χώρα
µας, ότι υπάρχει µια περιφερειακή καθίζηση, ότι υπάρχει µια ενίσχυση των µεγάλων αστικών κέντρων και φυσικά αυτό είναι πρόβληµα για την εθνική ζωή, τον εθνικό κορµό. Δηλαδή, αν κάποιος
διαβάσει τη συµµετοχή των περιφερειών στο ΑΕΠ, αν διαβάσει
κάποιος την κατά κεφαλήν κατανάλωση, αν διαβάσει κάποιος
τους ρυθµούς ανάπτυξης των περιφερειών σε σχέση µε το κέντρο, αν διαβάσει κάποιος την ανεργία που έχει η καθεµία των περιφερειών, θα δει ότι το πρόβληµα της περιφέρειας είναι
τροµακτικό. Θα δει ότι δυστυχώς το µεταπολεµικό µοντέλο στη
χώρα µας οδηγήθηκε σε υπερτροφικά κέντρα και σε µια αποδυναµωµένη, σε µια αδύναµη περιφέρεια, σε µια ισχνή περιφέρεια.
Ένα µοντέλο το οποίο στην ουσία παράγει ή καταναλώνει στα
δυο µεγάλα αστικά κέντρα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, το
60% - 70% του ΑΕΠ και όλες οι άλλες περίπου πενήντα περιφέρειες συµµετέχουν µε 1%, 1,5%, 2% ή και 3% οι µεγάλες περιφέρειες.
Σε µια χώρα, κύριε Υπουργέ, που είναι η πιο αραιοκατοικηµένη
στην Ευρώπη έχει τροµακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιφέρειας. Αυτό το µοντέλο ταιριάζει πιο πολύ σε
τριτοκοσµικές καταστάσεις, γιατί µπορεί το Κάιρο και η Τουρκία
να έχουν δεκαπέντε - είκοσι εκατοµµύρια πληθυσµό και αντίστοιχα µεγάλους πληθυσµούς σαράντα – πενήντα - εξήντα εκατοµµυρίων, αλλά και εµείς δεν πάµε πίσω ως τριτοκοσµική δοµή
διάρθρωσης της ελληνικής πραγµατικότητας, όπου το αστικό
κέντρο που λέγεται Αθήνα ή και Θεσσαλονίκη µαζί µαζεύει περίπου το 70% του πληθυσµού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα στη
χώρα µας. Αυτή είναι η φοβερή πραγµατικότητα. Ένα µοντέλο
το οποίο ασφυκτιά, ένα µοντέλο το οποίο οδηγεί σε υπερσυγκέν-
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τρωση παραγωγικών δυνάµεων, ανθρώπινου δυναµικού στα
αστικά κέντρα και σε µια θανάτωση, σε µια κατάσταση φθίνουσα
στην περιφέρεια.
Τα συµπεράσµατα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι όλες οι προσπάθειες που έγιναν, γιατί έγιναν προσπάθειες και βελτιώθηκαν και τα πράγµατα στην περιφέρεια, εάν
θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, απεδείχθησαν ατελέσφορες
όµως.
Δεν έγιναν αυτά που προσέβλεπαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, οι κυβερνώντες, οι πολιτικοί, τα πλαίσια συνοχής. Οι προσπάθειες δεν έφεραν αποτελέσµατα ή δεν έφεραν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Να θυµίσω Πρωθυπουργούς που
έλεγαν: «Είναι η ώρα της επαρχίας, η ώρα της περιφέρειας, της
υπαίθρου».
Όλα αυτά τα µεγαλόστοµα που ακούστηκαν δυστυχώς δεν
είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και υπό αυτήν την έννοια
δεν απέδωσε η περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης της χώρας µας
και η περιφέρεια ασφυκτιά και φθίνει.
Τα αίτια είναι πολλά. Πιθανά να είναι το ισχνό σύστηµα διοίκησης της περιφέρειας, η αποδυνάµωση του πρωτοπόρου ανθρώπινου δυναµικού και η φυγή του προς τα αστικά κέντρα, η
έλλειψη ευκαιριών για προσέλκυση. Είναι αιτίες που θα πρέπει
να τις αναζητήσουµε. Ωστόσο, νοµίζω ότι τώρα πια δεν έχουµε
πολλά περιθώρια.
Πρέπει σ’ αυτήν τη χώρα επιτέλους να συγκροτήσουµε µια συνεκτική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Θα πρέπει να δούµε
πού και πώς κατευθύνονται οι πόροι, πώς το νέο µοντέλο διοίκησης -όπως αυτό κατεγράφη ιστορικά το τελευταίο χρονικό διάστηµα και µετά τις παρεµβάσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- θα γίνει πιο
αποτελεσµατικό.
Η συζήτηση στην επιτροπή, όπως είπαν και οι συνάδελφοι εισηγητές, κατέδειξε τους τρόπους. Νοµίζω ότι έχουµε προτείνει
και µια αδρή στρατηγική. Διότι αν πει κάποιος ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο της περιφέρειας -για να µπορεί να το διαχειριστεί µια
εθνική Κυβέρνηση- νοµίζω ότι είναι το φυσικό απαράµιλλο περιβάλλον, η µεγάλη έκταση που βιώνουν λίγοι πληθυσµοί –γιατί αν
δει κάποιος τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, θα δει ότι είναι πυκνοκατοικηµένες, όπως η Ολλανδία που είναι ίση µε την έκταση
της Πελοποννήσου και έχει αναπτυχθεί- τα µνηµεία µας, η διατροφή, οι ιδιαιτερότητες που έχουµε, όλα αυτά που αποτελούν
τα δυνατά σηµεία για να αναπτυχθεί η περιφέρεια.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δυο παρατηρήσεις. Κοντά σε
όλα αυτά που «πεθαίνουν» στην ύπαιθρο ή φθίνουν ή είναι καθηλωµένα, είναι και ο Τύπος για τον οποίο κάναµε δυο συνεδριάσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Διερωτάται κάποιος –το θέτω
και στην προηγουµένη και στην τωρινή Κυβέρνηση- αν είναι δυνατόν να αφήνουµε τον επαρχιακό Τύπο -που έχει ένα ιδιαίτερο
κοινό, γιατί οι άνθρωποι της περιφέρειας ενδιαφέρονται για τις
τοπικές κοινωνίες- και να µην ασχολείται η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο µε ζητήµατα που είχαν τεθεί στον προηγούµενο
νόµο του κ. Ρουσόπουλου, όπως το ότι υποχρεωτικά πρέπει να
υπάρχουν επτακόσια πενήντα φύλλα ή είκοσι σελίδες για να διατηρείται εν ζωή ένα έντυπο. Ας γίνουµε πιο ελαστικοί. Ας δώσουµε µια ευκαιρία στον επαρχιακό Τύπο σε µια περίοδο που η
κρίση στα µέσα ενηµέρωσης είναι µεγάλη και το διακύβευµα για
την περιφέρεια είναι τροµακτικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαγεωργίου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Άντζελα Γκερέκου, Βουλευτής Κερκύρας του
ΠΑΣΟΚ, για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυο λόγια θα ήθελα να πω κλείνοντας αυτήν τη συζήτηση στην
Ολοµέλεια που κράτησε σχεδόν πέντε ώρες. Μετά από όλη αυτή
τη διεξοδική συζήτηση µε προτάσεις και διαφορετικές απόψεις,
νοµίζω ότι κάθε καλόπιστος συνάδελφος, αλλά και κάθε πολίτης
που µπορεί να µας βλέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν µπορεί
παρά να µην παραδεχτεί ότι πράγµατι για πρώτη φορά εδώ, στην
ελληνική Βουλή, µια γνωµοδοτική και όχι νοµοθετική επιτροπή
κατέθεσε τις προτάσεις της, προβληµάτισε, προβληµατίστηκε
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και έχει πάρει καινούργιες ιδέες για το πώς θα συνεχίσει αυτήν
τη δουλειά.
Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη νέα διαδικασία της νέας περιόδου, αυτή η επιτροπή και όλοι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουµε
να δουλεύουµε σε ένα ακόµη πιο συγκεκριµένο στοχευµένο πλαίσιο, πιστεύοντας ότι το πιο σηµαντικό κεφάλαιο που αυτήν τη
στιγµή έχει η χώρα µας είναι πραγµατικά -πέρα από τα προβλήµατα- οι δυνατότητες της ελληνικής περιφέρειας.
Εµείς σαν επιτροπή όπως ήδη γνωρίζετε έχουµε καταθέσει τις
δυο εκθέσεις, και της Επιτροπής Περιφερειών και της υποεπιτροπής. Οι αρµόδιοι Υπουργοί έχουν λάβει αυτές τις εκθέσεις.
Μάλιστα ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης προηγουµένως είπε ότι
τις λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του και αυτό µας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί θέλουµε σ’ αυτήν την προσπάθεια που θα συνεχίσουµε να κάνουµε πραγµατικά ό,τι καταγράφεται από τους
συναδέλφους αλλά και από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους κ.λπ. να ληφθεί
σοβαρά υπ’ όψιν και να αποτελέσει το πλαίσιο διαλόγου, για να
είµαστε και πιο αποτελεσµατικοί και να αισθανόµαστε πραγµατικά και πιο χρήσιµοι.
Θέλω να πω ότι αύριο έχουµε µία επιτροπή πολύ σηµαντική που
αφορά και τη δική µου περιφέρεια, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Μάλιστα το θέµα που θα συζητήσουµε είναι αυτό ακριβώς που τέθηκε από τους συναδέλφους: Πώς θα υπάρχει ανάπτυξη εάν δεν
υπάρχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο συγκοινωνιακής πολιτικής;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αυτό είναι το βασικό µας θέµα. Αµέσως µετά τις γιορτές βεβαίως
θα συζητήσουµε και το θέµα του Ολύµπου, που είναι πάρα πολύ
σηµαντικό, αλλά και σχετικά µε τις διαπεριφερειακές επιτροπές,
γιατί όµορες περιφέρειες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και νοµίζω
ότι κι αυτό θα πρέπει να το δούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελα Γκερέκου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της εκθέσεως της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, σύµφωνα µε το άρθρο
43 Α’ παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
25 Οκτωβρίου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.37’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 22 Δεκεµβρίου 2011 και ώρα
9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

