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Παρασκευή 7 Δεκεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 7 Δεκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο συνάδελφος κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό την Παρασκευή 7 Δεκεµβρίου 2012.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 10 Δεκεµβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 693/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε τις αρµοδιότητες που θα ασκήσουν οι δήµοι από 1-1-2013.
2. Η µε αριθµό 706/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Βούτση προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί αναστολής της διαδικασίας απονοµής της ελληνικής
ιθαγένειας.
3. Η µε αριθµό 683/3-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ασφαλισµένων.
4. Η µε αριθµό 697/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη µαταίωση της συµµετοχής Ελλήνων αθλητών σε ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις λόγω της
οικονοµικής κρίσης.
5. Η µε αριθµό 713/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθήνας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών,
σχετικά µε την ανάγκη για άµεσες ενέργειες περισυλλογής των
οστών των πεσόντων µαχητών του Αλβανικού Έπους του ‘40.
6. Η µε αριθµό 702/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση Β Πειραιά της

Βουλευτού της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη
προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναθεώρηση της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ.
7. Η µε αριθµό 709/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Γκιόκα προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τον κανονισµό
σπουδών στην Επαγγελµατική Σχολή και στο ΙΕΚ του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) στην
Ανάβυσσο.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 694/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Βογιατζή προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µεταφορά πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους δήµους βάσει του ν. 3852/10.
2. Η µε αριθµό 707/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Παναγιώτας Δριτσέλη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
3. Η µε αριθµό 698/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιά και Νήσων των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη
Μελά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Αιγίνης «Ο
Άγιος Διονύσιος».
4. Η µε αριθµό 714/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
5. Η µε αριθµό 703/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντα προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και της έκτασης της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
6. Η µε αριθµό 710/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές κηπευτικών στην περιοχή της Πρέβεζας από τον ισχυρό ανεµοστρόβιλο στις 29-112012.

5184

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 691/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
απαγόρευση προώθησης τυροκοµικών προϊόντων στις λαϊκές
αγορές δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 695/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλουτου Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων
στους δακόπληκτους της Λέσβου καθώς και την ενίσχυση της
αγροτικής οδοποιίας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 711/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά
µε το ενδεχόµενο κατάργησης του αφορολόγητου για τα παιδιά
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 700/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
προοπτική και τη λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύµατος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 708/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την «Πολυκλινική Αθηνών» δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 692/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των δανειοληπτών δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 705/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ιωάννη
Σταθά προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών
αποζηµιώσεων των κατοίκων Διστόµου δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 696/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση µε τα εργασιακά δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 712/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, σχετικά µε τις έντονες και αντισυνταγµατικές δραστηριότητες λαθροµεταναστών
στην Ελλάδα δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 701/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιά της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο
«Αθηνά» και την διαδικασία αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννοήσεως της
Βουλευτού µε τον κύριο Υπουργό και διαγράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η έκτη µε αριθµό 699/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Κιλκίς κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον οδικό άξονα
Κιλκίς-Θεσσαλονίκης δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας
του Υπουργείου και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 704/4-12-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Χρήστου Μαντά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τον αυξηµένο κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών ψυχικής
υγείας των ΜΚΟ.
Θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση η Υφυπουργός κ. Φωτεινή Σκοπούλη.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύρια Υφυπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε, γιατί έτσι όπως φαίνεται στη διαδικασία των επίκαιρων
ερωτήσεων δεν προσέρχονται οι αρµόδιοι Υπουργοί για να απαντήσουν. Συνεπώς, ευχαριστώ και µόνο για την παρουσία σας.
Το πρόβληµα των δοµών ψυχικής υγείας που η λειτουργία
τους έχει ανατεθεί σε σωµατεία και µη κερδοσκοπικές εταιρίες,
πρόκειται δηλαδή για διακόσιες δεκαέξι συνολικά δοµές, έχει
απασχολήσει µε διάφορους τρόπους το Κοινοβούλιο. Κατά τη
γνώµη µας, όχι µόνο δεν φαίνεται κάποια προοπτική λύσης, αλλά
αντίθετα, ο κίνδυνος κατάρρευσης αυτών των δοµών είναι προ
των πυλών.
Γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι είναι από πέντε έως εννιά µήνες
απλήρωτοι και έχουν αρκετοί από αυτούς ξεκινήσει -ή συνεχίζουν- επισχέσεις εργασίας, όπως σε δοµές της Αθήνας, στα Γιάννενα, στην Κεφαλονιά και αλλού. Οι εργαζόµενοι φτάνουν πια
στα όριά τους αλλά και οι δοµές βεβαίως έχουν λειτουργικά προβλήµατα που πρόκειται να ενταθούν δραµατικά µε τον ερχοµό
του χειµώνα. Κάποιες δε από αυτές έχουν σταµατήσει να λειτουργούν, όπως συµβαίνει στο Περιβολάκι. Συνεπώς, και µετά
την τελευταία συνάντηση µε τους εργαζόµενους στην οποία βρεθήκαµε ορισµένοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στην οποία έγινε η
συζήτηση για αναζήτηση εσόδων, τόσο το 2% των προµηθειών
των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καθώς
και η αναζήτηση κονδυλίων από τα διαθέσιµα αυτών των φορέων
-αναφέρθηκε ως παράδειγµα ο ΕΟΦ- θα θέλαµε να µας απαντήσετε συγκεκριµένα που βρισκόµαστε και τι πρόκειται να γίνει µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Η συνεχιζόµενη αυτή κατάσταση
στην οποία χρησιµοποιούνται προσχηµατικά και επικοινωνιακά,
κατά τη γνώµη µας, ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση αυτών των δοµών, µπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση, που
όπως σηµειώνει και η επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωµάτων µε ψυχικές διαταραχές µπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση το σύστηµα ψυχικής υγείας και η ψυχική υγεία να
επανέλθει στην προ του 1984 ιδρυµατική εποχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και επίσης, µπορεί αν συµβεί αυτό το απευκταίο να χρειαστεί
η χώρα µας να επιστρέψει µεγάλα ποσά που έχει συγχρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα έλεγα ότι τα συγκεκριµένα ερωτήµατα, λοιπόν, είναι τα
εξής:
Αν έχετε κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο τελικά για τη χρηµατοδότηση για το 2012 αυτών των δοµών και αν τελικά σηµαίνει αυτό
ή µπορεί να σηµαίνει αν θα κλείσουν κάποιες δοµές.
Αν θα υπάρξουν συγκεκριµένες αλλαγές όσον αφορά τη µισθοδοσία αυτών των εργαζόµενων που δουλεύουν εκεί. Αν παραδείγµατος χάριν, θα δώσετε κατεύθυνση να γίνουν όλοι οι
εργαζόµενοι συµβασιούχοι και µε τα µισά εισοδήµατα.
Αν θα αλλάξετε το χρηµατοδοτικό και θεσµικό πλαίσιο αυτών
των δοµών και βεβαίως τι θα γίνει ακριβώς µε το 2013.
Υπάρχει µια πρόσφατη ανάρτηση και θα θέλαµε να µας πείτε
τι ακριβώς θα συµβεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κυρία
Υφυπουργός για τρία λεπτά.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Μαντά,
κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε και το ξέρετε
καλά, ότι η Ελλάδα δεν έχει αποσυλοποιήσει τον πληθυσµό των
ψυχικά αρρώστων. Υπάρχουν ακόµα άσυλα και τα άσυλά µας
είναι ήδη στα υπάρχοντα ψυχιατρεία, αλλά και στον ιδιωτικό
φορέα. Ο ιδιωτικός φορέας, ο καθαρά ιδιωτικός, φορέας σε ένα
µεγάλο ποσοστό είναι ένα άσυλο. Και αυτό, όµως, δεν το βλέπουµε. Άρα, αυτή η µεταρρύθµιση, η ψυχιατρική, είναι στην αρχή
της; Δεν ξέρω τι είναι, πάντως νοµίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ
λίγα βήµατα και έχουν καταναλωθεί πάρα πολλά χρήµατα για
αυτήν την ιστορία. Επειδή ακριβώς υπήρχε ένα ασαφές νοµικό
πλαίσιο και όλες αυτές οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που ανέλαβαν τον τοµέα της Ψυχικής Υγείας έχουν δραστηριοποιηθεί µε
ένα συγκεκριµένο ετήσιο ποσό, έχουν συνηθίσει να δουλεύουν
µε αυτόν τον τρόπο.
Δυστυχώς, δεν µπορούν να συνεχίζουν να δουλεύουν µε αυτόν
τον τρόπο.
Ερχόµαστε στο 2012. Το 2012, ήδη, έχουν πάρει από το κράτος τα µισά χρήµατα. Και θα έλεγα, όχι ότι έχουν πάρει τα µισά
χρήµατα µόνο, αλλά κάτι λιγότερο από τα µισά, γιατί τις προηγούµενες χρονιές είχαν και τα νοσήλια που έπαιρναν από τους
ασφαλιστικούς φορείς. Αυτήν τη χρονιά δεν έχουν πάρει ούτε
νοσήλια, από τον ΕΟΠΥΥ. Άρα, δεν έχουν προσαρµοστεί καθόλου στις καινούριες δηµοσιονοµικές συνθήκες. Και λυπάµαι πολύ
που ο υπόλοιπος κόσµος, είτε είναι το δηµόσιο είτε ο ιδιωτικός
φορέας, έχει άγαρµπα προσαρµοστεί σε αυτήν την κατάσταση.
Αυτές οι δοµές, λοιπόν, δεν έχουν προσαρµοστεί κι επιλέγουν
να παρακρατούν χρήµατα από τους εργαζόµενους. Κι οι εργαζόµενοι δεν είναι πληρωµένοι από το Μάιο. Αυτή είναι µια κατάσταση.
Θα σας πω τι έχουµε κάνει µέχρι τώρα γι’ αυτό. Το πρώτο που
κάναµε είναι να δώσουµε τα λεφτά τα οποία τους ανήκουν κι είναι
διαθέσιµα και αυτά ήταν πέντε εκατοµµύρια. Για πρώτη φορά
υπογράψαµε τέτοια κατανοµή –κι αυτό έγινε χθες- και την αλλάξαµε από εκείνη που προτάθηκε διότι ήταν ανισότιµη. Υπήρχαν
δοµές, οι οποίες χρωστούν στο δηµόσιο κι έχουν πάρει πάνω από
το 50% του προτεινόµενου από τις ίδιες προϋπολογισµού τους,
µέχρι και το 70%. Κα υπήρχαν δοµές, οι οποίες µε αυτήν την κατανοµή των πέντε εκατοµµυρίων των τελευταίων χρηµάτων δεν
θα έπαιρναν ούτε το 40%. Άρα, το πρώτο βήµα ήταν να κάνουµε
όσο το δυνατόν –µιας και υπήρχαν πεπραγµένα, υπήρχαν δηλαδή ήδη πράξεις- την ισοκατανοµή. Άρα, γι’ αυτά τα πέντε εκατοµµύρια κατά κάποιο τρόπο –όχι απόλυτο, γιατί έπρεπε να µας
γυρίσουν πίσω οι δοµές λεφτά- έγινε µια ισότιµη κατανοµή.
Δεύτερον, προσπαθούµε να ενισχύσουµε τη χρηµατοδότηση,
µιας και υπάρχει αυτό το έλλειµµα στην οργάνωση και οι πλέον
προσβεβληµένοι από αυτήν την κατάσταση είναι οι εργαζόµενοι
και όχι οι εργοδότες -και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ούτε οι
ασθενείς- ώστε να χρηµατοδοτηθεί παραπάνω το 2012 και όσον
αφορά στο 2013 θα δούµε.
Θα χρησιµοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήµατα -βρισκόµαστε, σε
µια συνεργασία- είτε αυτά είναι από το ΕΣΠΑ είτε από επιπλέον
κονδύλια, τα οποία όµως θα δοθούν υπό όρους. Και αυτοί οι όροι
είναι ότι δεν χρηµατοδοτούµε τίποτα µε τον τρόπο µε τον οποίο
είχαν χρηµατοδοτηθεί αυτές οι δοµές, αλλά θα χρηµατοδοτήσουµε µόνο µε βάση τους νοσηλευόµενους. Αν µια δοµή λειτουργεί στο 50%; Θα πληρωθεί για το 50%. Θα πληρωθεί, δηλαδή, µε
κατά κεφαλή ασθενή, µε αυτόν τον τρόπο.
Παράλληλα, όπως γνωρίζετε ήδη –και τα έχουµε αναφέρει
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- έχουµε ενεργοποιήσει τους ήδη νοµοθετηµένους µηχανισµούς ελέγχου και της ποιοτικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης της διαχείρισης των οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Τα υπόλοιπα µπορείτε
να τα πείτε στη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ωραία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Μαντάς για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ ό,τι κατάλαβα, κυρία Υφυπουργέ, είπατε ότι έχετε ήδη
υπογράψει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων για να πάει σε αυ-
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τούς τους φορείς. Κι είπατε ακόµη ότι κάνετε µια προσπάθεια να
υπάρχει µια ισοκατανοµή.
Εύχοµαι πριν από τα Χριστούγεννα να φτάσουν κάποια χρήµατα στους εργαζόµενους. Και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να είναι
το πρώτο µέληµα. Το θέµα αυτό πρέπει να το παρακολουθήσετε
στενά –επιτρέψτε µου να πω- για να υπάρξει κάποια απάντηση
σε αυτήν την πάρα πολύ άσχηµη κατάσταση που υπάρχει στις
δοµές.
Δεν µου είπατε όµως εάν έχουν βρεθεί κι άλλα κονδύλια για
τα οποία έχουµε συζητήσει προκειµένου να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση.
Επίσης, αναφέρατε το θέµα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Να σας θυµίσω ότι σε παλαιότερη ερώτησή µας που
είχαµε κάνει, µας απαντήσατε ότι τότε τα χρήµατα που είχαν
δοθεί, όχι αυτά που είχαν πιστοποιηθεί πέρα από νοµικές δεσµεύσεις, ήταν περίπου στο 3%. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει
κάποια πρόοδος σε αυτό το τοµέα; Αυτά τα κονδύλια εννοείτε;
Κι όταν λέτε «υπό όρους» ποιους όρους ακριβώς εννοείτε;
Ακούσαµε και προχθές τον Υπουργό Υγείας να αναφέρει ότι
επαναπροσδιορίζεται το σύστηµα παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας και θα έχει πλέον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη βάση
της εξατοµικευµένης προσέγγισης των ωφελουµένων. Θα γίνει
µία διαφορετική προσέγγιση του τρόπου µε τον οποίο εξελίσσεται η ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε επίκεντρο τον ασθενή.
Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, για ποιον επαναπροσδιορισµό λέει
και ποια επιστηµονική κατεύθυνση θα ακολουθηθεί, όµως θέλω
να καταλάβω και να καταλάβει και ο κόσµος που µας παρακολουθεί και µας ακούει και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, τι θα γίνει µε αυτές τις µονάδες.
Δηλαδή ποιο είναι το συνολικό σας σχέδιο; Εάν το δεκαετές σχέδιο του «Ψυχαργώς» το οποίο υπογράφηκε λίγο πριν τις εκλογές
του Μάη, ισχύει, θα πάµε µε βάση αυτό το σχέδιο ή θα γίνει µία
νέα διαβούλευση προκειµένου να δούµε τι ακριβώς γίνεται στις
σηµερινές συνθήκες; Η γνώµη µας είναι ότι πρέπει να γίνει µία
τέτοια διαδικασία.
Επίσης, κλείνοντας θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω και να ξεκαθαρίσω γενικότερα, ότι είναι κεντρικό για µας να προχωρήσει επιτέλους η τοµεοποίηση µε αποφασιστικές αρµοδιότητες στους
τοµείς, γιατί αλλιώς δεν µπορεί να δουλέψει αυτό το σύστηµα.
Επίσης, να σας ξεκαθαρίσω ότι η δηµιουργία αυτών των δοµών
ήταν επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – Νέας Δηµοκρατίας και
η συγκυβέρνηση τη συνεχίζει. Δεν ήταν το δικό µας σχέδιο. Το
δικό µας σχέδιο βεβαίως είναι αυτές οι δοµές τελικά να ενταχθούν σε ένα δηµόσιο δωρεάν σύστηµα υγείας µε όλες τις πρόνοιες που χρειάζεται γι’ αυτές τις δοµές, ενσωµατώνοντας
δηλαδή και καινοτόµες δράσεις και εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί και βεβαίως µε αυξηµένα χαρακτηριστικά αυτοδιαχείρισης
και κοινωνικού ελέγχου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Υφυπουργός, κ. Σκοπούλη για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ (Υφυπουργός Υγείας): Έχετε βάλει
πολλά θέµατα τα οποία δεν νοµίζω ότι µπορούν να αναπτυχθούν
σε τρία λεπτά.
Όπως ήδη γνωρίζετε, το θέµα έχει συζητηθεί και πριν έρθουµε
σε επαφή µε τους ευρωπαίους στις Βρυξέλλες, από τους αρµόδιους για την προώθηση των ΕΣΠΑ –εκεί έγινε αυτή η συζήτησηκαι έχουµε κάνει συζητήσεις επανειληµµένα και στο Υπουργείο
και έχουµε συγκροτήσει µία οµάδα εργασίας, για το πώς µπορούµε πιο αντικειµενικά να χρηµατοδοτήσουµε αυτές τις δοµές.
Προσωπικά θεωρώ ότι αυτές οι δοµές πρέπει να επιζήσουν και
να συµβάλλουν στη συνολική ανάπτυξη της σωστής αντιµετώπισης των χρονίως πασχόντων από ψυχικά νοσήµατα. Ήδη αυτές
οι δοµές, παρ’ όλο που έχουν αυτόν τον ιδιωτικό χαρακτήρα,
χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου από το δηµόσιο. Το δηµόσιο
φταίει που δεν έχει ελέγξει µέχρι τώρα αυτές τις δοµές, δεν
φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν αναλάβει. Εµείς βάζουµε
τους κανόνες για να δουλέψουν µε τους δικούς µας κανόνες και
οι ιδιώτες. Αυτή είναι η αντίληψη, ότι δεν µπορεί το κράτος να
είναι τεράστιο.
Θα πρέπει να βάλει το κράτος τους κανόνες για να δουλέψουν
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οι ιδιώτες. Όµως, πρέπει να είµαστε αυστηροί στους κανόνες,
να µην έχουµε µέσα στο κράτος αλισβερίσια µεταξύ των ιδιωτών.
Τι γίνεται µέχρι τώρα; Το Υπουργείο συναλλάσσεται µε τους
ιδιώτες σε επίπεδο διευθύνσεων και σε επίπεδο πολιτικών. Ένα
είναι αυτό.
Δεύτερον, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η τοµεοποίηση είναι
ένας σηµαντικός παράγοντας για την ορθή ανάπτυξη αυτών των
δοµών και όχι µόνο αυτών των δοµών, αλλά και των νοσοκοµείων
και των κέντρων ψυχικής υγείας και των δοµών του δηµοσίου. Τι
έχουµε κάνει, λοιπόν; Έχουµε ενεργοποιήσει τις τοµεακές επιτροπές, έχουµε στείλει εγκυκλίους, µε τις οποίες καθόλου ευρωπαϊκό χρήµα δεν θα πάει για ανάπτυξη δοµών µε βάση τις ΜΚΟ,
αλλά µε βάση τις ανάγκες του τόπου. Θα εγκριθούν δηλαδή
οποιεσδήποτε ανάγκες για ανάπτυξη δοµών µέσω ΕΣΠΑ από τις
τοµεακές επιτροπές.
Τρίτον, συζητείται µε δική µου βούληση –και θα ελεγχθεί αν
αυτό είναι σωστό- τα χρήµατα να µη φεύγουν από το Υπουργείο,
αλλά να φεύγουν από τις τοµεακές επιτροπές, για να ενισχύουν
τις κατά τόπους δοµές ψυχικής υγείας. Δεν θα πηγαίνουν δηλαδή τα χρήµατα στο «Περιβολάκι» γενικά –και αναφέρω ένα παράδειγµα- το οποίο έχει µία δοµή στο Χαλάνδρι και µία δοµή στη
Θράκη. Θα πηγαίνουν τα χρήµατα στην τοµεακή επιτροπή, η
οποία θα δίνει τα χρήµατα σε αυτούς που είναι στη Θράκη είτε
είναι το «Περιβολάκι» είτε είναι η «Ψυχαργώς», η «Αργώ», η
«Ακµή» κ.λπ.. Το καταλαβαίνετε; Άρα, θα σπάσουµε αυτήν την
κατευθυνόµενη εν µέρει χρηµατοδότηση και βέβαια, θα λειτουργήσουν οι µηχανισµοί που αξιολογούν.
Τώρα, όσον αφορά στο τελευταίο κοµµάτι, το «Ψυχαργώς» δεκαετές πρόγραµµα είναι ένα θεωρητικό πρόγραµµα. Δεν έχει τίποτα που αφορά συγκεκριµένες παρεµβάσεις και δεν αναγνωρίζονται τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στο χώρο.
Θεωρώ ότι είναι ένα γενικό πλαίσιο αρκετά σηµαντικό. Αλλά
αυτό που θα µας βοηθήσει ιδιαίτερα και που έχει ήδη παραδοθεί
σε εµάς, είναι η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία έχει γίνει από την
επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία συµµετέχει ο κ. Μπούρας.
Εκείνον ξέρω προσωπικά, διότι είχαµε τις προάλλες µια συνάντηση και µε αυτούς που έχουν κάνει την αξιολόγηση. Αυτό το εγχειρίδιο µπορώ να σας το δώσω πολύ ευχαρίστως. Δεν το έχω
µαζί µου.
Είναι, όµως, ένα εγχειρίδιο το οποίο καταγράφει σε µεγάλο
ποσοστό τα αντικειµενικά, τα πραγµατικά προβλήµατα και προτείνει και λύσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου µακριά από αυτές
που έχουµε προτείνει εµείς. Θα µας βοηθήσει, όµως, πάρα πολύ
να έχουµε ένα συγκεκριµένο µπούσουλα για αυτήν την πρόοδο,
η οποία –νοµίζω- ότι είναι πολύ θετική. Γιατί αυτή η αξιολόγηση
γίνεται όχι από πολιτικούς, αλλά από ανθρώπους που γνωρίζουν
πολύ καλά το αντικείµενο, έχουν θέσει standards και παραµέτρους αξιολόγησης. Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική και βοηθητική αυτή η έκθεση. Θα είναι στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω το
λόγο, για να κάνω µια παρατήρηση επί της διαδικασίας των επίκαιρων ερωτήσεων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Βούτση,
έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως θα διαπιστώσατε και εσείς, διότι επανειληµµένα και το
ίδιο το Προεδρείο έχει ευαισθητοποιηθεί για αυτό το ζήτηµα, το
40% µέχρι από λίγο καιρό των επικαίρων ερωτήσεων δεν απαντώνται ούτε από Υπουργό ούτε από Υφυπουργό. Σήµερα δε εί-
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χαµε το πρωτοφανές, οκτώ Υπουργοί και οι αντίστοιχοι Υφυπουργοί να λείπουν από το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας του
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν υπάρχει Υπουργικό Συµβούλιο,
εξ όσων γνωρίζουµε, εκτός εάν µας ενηµερώσετε διαφορετικά.
Θα θέλαµε να γνωρίζουµε γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση, η
υποτίµηση, η υποβάθµιση προς τη µόνη διαδικασία η οποία εξελίσσεται πια ακωλύτως στη Βουλή, που είναι αυτή του κοινοβουλευτικού ελέγχου από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Μας δυσκολεύει εξαιρετικά αυτό, το οποίο γίνεται και για τον
επιπλέον λόγο –πέραν του ότι δεν απαντώνται τα περισσότερα
ζητήµατα, τα οποία πράγµατι έχουν επίκαιρο, σηµαντικό και
υπερτοπικό, αν θέλετε, χαρακτήρα και έρχονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο- ότι, επειδή δεν απαντιούνται, σωρεύονται ύστερα επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες επανακατατίθενται ή όχι. Ήδη,
παραδείγµατος χάριν, για το Δίστοµο, ένα κορυφαίο ζήτηµα που
ήταν να συζητηθεί σήµερα, είναι η δεύτερη-τρίτη φορά που δεν
συζητείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας στη συνέχεια.
Να µην µακρηγορήσω, αλλά είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία από πλευράς της Κυβέρνησης. Έχει τεθεί και από πλευράς
του Προεδρείου, όπως επίσης έχει τεθεί το ζήτηµα του να παρευρίσκονται οι Υπουργοί και µόνο κατ’ εξαίρεση οι ερωτήσεις
να απαντιούνται διά των Υφυπουργών.
Παρακαλούµε πάρα πολύ, λοιπόν, να υπάρχει και σήµερα µια
θέση του Προεδρείου πάνω σε αυτό το θέµα και διά της Διάσκεψης των Προέδρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Χθες στη Διάσκεψη των
Προέδρων ξανατέθηκε το θέµα, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω
και µάλιστα θα υπάρξει και παρέµβαση του Προέδρου του Σώµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι ο αριθµός των ερωτήσεων λόγω της επτακοµµατικής Βουλής έχει
πολλαπλασιαστεί σε σχέση µε το παρελθόν. Αυτό είναι ένα γεγονός αναµφισβήτητο.
Από εκεί και πέρα, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να
εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να επιµείνει προς την Κυβέρνηση
να υπάρχει παρουσία των Υπουργών στις επίκαιρες ερωτήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό 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 επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να ενηµερώσω τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι σήµερα, ηµέρα Παρασκευή όπως και κάθε Παρασκευή,
έχουµε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σήµερα θα
συζητηθεί επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς
την Κυβέρνηση, σχετικά µε ένα εξειδικευµένο θέµα που είναι τα
µεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, το Κιλκίς και τη Θράκη και παρίστανται οι επερωτώντες Βουλευτές και ένας κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος για κάθε ένα από τα άλλα κόµµατα. Γι’ αυτό υπάρχει αυτή η εικόνα του Κοινοβουλίου –µε τη µειωµένη παρουσία
Βουλευτών- και δεν συµβαίνει κάτι άλλο, ώστε να δηµιουργούνται άλλοι συνειρµοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’ - 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 19/14/19-10-2012 επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ κ. Α. Τσίπρα και 38 Βουλευτών του κόµµατός του,
των κ.κ. Α. Ιγγλέζη, Ε. Αγαθοπούλου, Α. Καραγιουσούφ, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Χ. Καφαντάρη, Α. Κουράκη, Θ.
Δρίτσα, Α. Αλεξόπουλου κ.α. προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
Θα ήθελα να γνωστοποιήσω στο Σώµα ότι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία ορίζεται η Βουλευτής του
Νοµού Ιωαννίνων κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος και από τη Δηµοκρατική Αριστερά η Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας κ. Νίκη Φούντα.
Το λόγο έχει η πρώτη επερωτώσα Βουλευτής κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη για δέκα λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες
µέρες του 2003 στην Ελλάδα των Ολυµπιακών Αγώνων, της ανάπτυξης και των επενδύσεων της «SIEMENS» άνοιξε ένα τεράστιο
κεφάλαιο ξεπουλήµατος εθνικού φυσικού πλούτου.
Με τη µεσιτεία του τότε Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Χρήστου Πάχτα, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας µεταβιβάζονται από τη χρεοκοπηµένη TVX HELLAS στη νεοσυσταθείσα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ των κυρίων Μπόµπολα και Κούτρα, έναντι
του συµβολικού ποσού των 11 εκατοµµυρίων ευρώ. Η µεταβίβαση –παραδόξως, κατά κοινή πρακτική - πραγµατοποιήθηκε
χωρίς προηγούµενη εκτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και φυσικά χωρίς την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού.
Σαν µπόνους για την εκδήλωση ενδιαφέροντός της η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο µεταβίβασης ή άλλο φόρο και αµνηστεύεται προκαταβολικά για οποιεσδήποτε οικονοµικές υποχρεώσεις από τη λειτουργία των µεταλλείων. Τι µπορούσε να αγοράσει κανείς µε 11 εκατοµµύρια ευρώ
το 2003; Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: µεταλλειοκτησία τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων στρεµµάτων, τριακόσια δέκα σπίτια,
έντεκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα αστικών οικοπέδων, δυόµισι
χιλιάδες στρέµµατα γης, τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα
γραφείων και βιοµηχανικών κτηρίων, δύο υπόγεια µεταλλεία µε
φρέατα και συστήµατα στοών, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις λιθογόµωσης, δύο πλήρη συγκροτήµατα εµπλουτισµού, αποθήκες, οχήµατα και µηχανήµατα µεταλλείου.
Το Φεβρουάριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει
ότι οι όροι της σύµβασης συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της
εταιρείας ύψους 15,3 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία η εταιρεία
οφείλει να επιστρέψει στο ελληνικό δηµόσιο έντοκα. Προφανώς,
το ποσό θεωρήθηκε αµελητέο από την Κυβέρνηση, καθώς προσέφυγε άµεσα κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής!
Η εκδίκαση της προσφυγής εκκρεµεί.
Το ελληνικό δηµόσιο, λοιπόν, αγόρασε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας για 11 εκατοµµύρια ευρώ. Τα πούλησε για 11 εκατοµµύρια
ευρώ και επιδότησε µε 15,3 εκατοµµύρια ευρώ µια ιδιωτική εταιρεία, της οποίας η χρηµατιστηριακή αξία ανέρχεται σήµερα σε
2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η αξία των µεταλλευµάτων εκτιµάται στα 15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα µαθηµατικά δικά σας!
Ή µήπως να ανατρέξουµε κατευθείαν στη δήλωση του κ. Πάχτα,
σηµερινού Δηµάρχου Αριστοτέλη, ότι µ’ αυτήν τη σύµβαση κατάφερε η τότε Κυβέρνηση να τετραγωνίσει τον κύκλο; Οπότε τα
µαθηµατικά γίνονται µάλλον πολύπλοκα!
Βρέθηκε, λοιπόν, επενδυτής και η ελληνική οικονοµία µπορεί
πλέον να πάρει µία ανάσα! Ή µήπως δεν είναι έτσι; Το επενδυτικό
σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ χωροθετείται σε δασική έκταση
διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων στρεµµάτων στη βορειοανατολική Χαλκιδική και περιλαµβάνει το υφιστάµενο µεταλλείο
στις Μαύρες Πέτρες, κάτω από το δοµηµένο οικισµό της Στρατονίκης, δηµιουργία µεταλλείου επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης στις Σκουριές, υπόγειο µεταλλείο στην Ολυµπιάδα, στοά
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µεταφοράς µεταλλεύµατος Ολυµπιάδα-Μαντεµλάκο, µεταλλουργεία χαλκού-χρυσού, εργοστάσιο παραγωγής θειϊκού οξέως χίλιοι τόνοι την ηµέρα, τέσσερα τέλµατα αποβλήτων, βιοµηχανικό
λιµάνι, δεξαµενές αποθήκευσης και δεκατέσσερις περιοχές δυνητικής µελλοντικής εξόρυξης. Δηλαδή, όλη η βορειοανατολική
Χαλκιδική, ένα απέραντο ορυχείο!
Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβάλλεται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
τον Αύγουστο του 2010 και µετά από µία σκανδαλωδώς προσχηµατική δηµόσια διαβούλευση, η οποία στην ουσία δεν έγινε ποτέ,
παραµένει για έντεκα µήνες στα συρτάρια της τότε Υπουργού
ΠΕΚΑ, της κ. Μπιρµπίλη, η οποία αρνείται να την εγκρίνει. Γιατί
άραγε;
Αυτό το γραφειοκρατικό εµπόδιο παρακάµπτεται µε την αντικατάσταση της κ. Μπιρµπίλη από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος και υπογράφει αµέσως την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, επικουρώντας για άλλη µία
φορά την ανάκαµψη της οικονοµίας, όπως ακριβώς έκανε και µε
το µνηµόνιο.
Επιτέλους, τα ταµεία του δηµοσίου έχουν να λαµβάνουν
έσοδα από την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου, όχι όµως
του ελληνικού δηµοσίου, γιατί αντίθετα µε τις περισσότερες
χώρες µε εξορυκτικές δραστηριότητες, η Ελλάδα δεν έχει προβλέψει µεταλλευτικά δικαιώµατα. Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Μεταλλευτικό Κώδικα που συντάχθηκε επί Χούντας, δεν προβλέπονται κανενός είδους µεταλλευτικά δικαιώµατα για το ελληνικό
δηµόσιο επί των κερδών της παραγωγής ή της πώλησης µεταλλευµάτων.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου µάς καθησύχασε, βέβαια, ότι το ελληνικό δηµόσιο θα εισπράξει τουλάχιστον έσοδα από τη φορολογία
των εργαζοµένων, το ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Χώρια,
βέβαια, οι πόσες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν και που
ίσως καταφέρουν να µας υποβιβάσουν στη δεύτερη θέση ανεργίας στην Ευρώπη! Κάτι κερδίζουµε, λοιπόν!
Αν κοιτάξουµε, βέβαια, ολιστικά την επένδυση και συνυπολογίσουµε τα κέρδη και τις ζηµιές, ίσως ανατραπεί η εικόνα της
επωφελούς για το δηµόσιο επένδυσης. Αναγνωρισµένα επιστηµονικά ιδρύµατα και καταξιωµένοι επιστήµονες προειδοποιούν
για σηµαντικότατες και µη αναστρέψιµες αρνητικές επιπτώσεις
της επέκτασης των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υπάρχουσα οικονοµική δραστηριότητα.
Ενδεικτικά αναφέρω τα πορίσµατα και τις γνωµοδοτήσεις του
Συµβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, του ΤΕΕ του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας,
της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, του
Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τα
οποία και καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων
αποστράγγιση των ορεινών όγκων, πτώση και υφαλµύρωση του
υπόγειου υδροφορέα, ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θειικό οξύ και βαρέα µέταλλα, ρύπανση της ατµόσφαιρας
µε αιωρούµενα σωµατίδια και βαρέα µέταλλα -κυρίως αρσενικόµόνιµες και µη αναστρέψιµες ζηµιές στα αρχέγονα δάση, το
τοπίο και τη βιοποικιλότητα και εκτεταµένη ρύπανση των εδαφών
από βαρέα µέταλλα.
Οι γνωµοδοτήσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία προειδοποιούν για επιδράσεις στο νευρικό σύστηµα των παιδιών, όπως αναιµίες, νεφρικές βλάβες, γαστρεντερίτιδα, νεφρίτιδα, ηπατικές
βλάβες, ηπατίτιδα, ηπατική κίρρωση, ίκτερο και καρκίνο.
Τέλος, εκτιµάται ότι οι θέσεις εργασίας που θα εκλείψουν θα
είναι πολλαπλάσιες από αυτές που θα δηµιουργηθούν, καθώς θα
πληγούν άµεσα ο τουρισµός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η δασοπονία, η µελισσοκοµία, η αλιεία και οι άλλες οικονοµικές δραστηριότητες στην περιοχή.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ξεκίνησε τις προκαταρκτικές εργασίες
της στις αρχές του 2012, χωρίς την παραµικρή επίβλεψη και
έλεγχο από οποιονδήποτε αρµόδιο φορέα. Παρά τις έντονες αν-
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τιδράσεις αρµοδίων, όπως του Δασαρχείου Αρναίας και του περιφερειακού διευθυντή δασών, το ΥΠΕΚΑ δίνει ρητή εντολή για
έκδοση πρωτοκόλλων εγκατάστασης υλοτοµίας σε όλη την εγκεκριµένη από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έκταση.
Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν και αντιτίθενται στην επέκταση των µεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ» -πλέον όχι και τόσο ελληνική, καθώς το 95% ανήκει στην
καναδική ELDORALDO GOLD- απαντά µε αποικιοκρατικού τύπου
στρατηγικές, ώστε να εκβιάσει την κοινωνική συναίνεση και να
κάµψει τις αντιδράσεις, όπως µε ιδιωτική ασφάλεια, µε αυθαίρετη δράση, µε συρµατοπλέγµατα, µε παρακώλυση διάβασης,
µε σωµατικούς ελέγχους, εξακρίβωση στοιχείων πολιτών διερχόµενων από δηµόσιους δρόµους, µε παραπληροφόρηση, µε εκβιασµούς, µε τροµοκρατία και βιαιοπραγίες. Αλήθεια, πού ζούµε;
Μήπως σε ένα καναδικό προτεκτοράτο; Μόλις χθες οµάδα γυναικών εµποδίστηκε από σεκιούριτι να διέλθει από δηµόσιο δασικό δρόµο ο οποίος ήταν κλεισµένος µε µπάρα.
Στο πλευρό της ιδιωτικής εταιρείας και οι κρατικές δυνάµεις
καταστολής που ενεργούν ως παραστρατιωτικές µονάδες ενάντια σε ειρηνικά διαµαρτυρόµενους πολίτες. Σε κάθε νέα εκδήλωση διαµαρτυρίας, η ένταση της αυθαίρετης αστυνοµικής βίας
µεγεθύνεται. Έχουµε την υπερβολική χρήση απαγορευµένων χηµικών ουσιών και πλαστικών σφαιρών, ανθρωποκυνηγητό, ξυλοδαρµούς, βίαιες και αδικαιολόγητες προσαγωγές, συλλήψεις µε
κατηγορίες, όπως είναι η συµµετοχή σε διαδήλωση και στάση,
καταστροφή οχηµάτων. Αν δεν σας ενδιαφέρουν οι καταγγελίες
των πολιτών, ακούστε τουλάχιστον τις διαµαρτυρίες των ίδιων
των αστυνοµικών υπαλλήλων επί του θέµατος. Η Χαλκιδική είναι
µόνο η αρχή του σχεδίου ξεπουλήµατος του ορυκτού πλούτου
σε πολυεθνικές και µεγαλοεργολάβους.
Παρόµοιες δραστηριότητες προωθούνται τόσο στο Πέραµα
Έβρου, στις Σάπες της Ροδόπης όσο και στο Κιλκίς, παρά τις έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Οι εξορυκτικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται στη βόρεια
Ελλάδα υπερβαίνουν κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών επέµβασης. Δεν επιφέρουν κανένα σηµαντικό οικονοµικό
όφελος για την τοπική και εθνική οικονοµία. Αντίθετα, εµπεριέχουν βάσιµους και σηµαντικότατους κινδύνους για την ποιότητα
του περιβάλλοντος, καθώς και για την υγεία και τη ζωή εργαζοµένων, κατοίκων και επισκεπτών. Ίσως, όµως, το πιο σηµαντικό
είναι ότι στο όνοµα της κατ’ ευφηµισµόν «ανάπτυξης» και των
επενδύσεων, καταστρέφεται η προοπτική µιας αειφόρου ανάπτυξης αυτών των περιοχών που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον,
τη βούληση και τον τρόπο ζωής των κατοίκων, µιας ανάπτυξης
που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να
ζουν και να δηµιουργούν σ’ αυτόν τον τόπο.
Ερωτάται ο Υπουργός, ερωτάται η Κυβέρνηση: Θα συνεχίσετε
να συγκαλύπτετε ή ακόµα χειρότερα να συναινείτε σε ένα οικονοµικό σκάνδαλο ξεπουλήµατος του πλούτου του ελληνικού
λαού για ένα κοµµάτι ψωµί; Θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε και
πολύ περισσότερο να προωθείτε την οικονοµική και περιβαλλοντική καταστροφή της Χαλκιδικής, του τρίτου τουριστικού νοµού
της Ελλάδας, στο όνοµα µιας κατ’ ευφηµισµόν ανάπτυξης, που
το µόνο που προσφέρει είναι υπέρογκα κέρδη σε µία πολυεθνική
εταιρεία και στον ευνοηµένο γνωστό µεγαλοεργολάβο;
Θα ακούσετε τη φωνή των κατοίκων, που όσο κι αν προσπάθησαν να τους φιµώσουν τα ελληνικά µνηµονιακά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης κάνοντας αόρατη ακόµα και µια διαδήλωση επτά
και πλέον χιλιάδων πολιτών, έφτασε τελικά αυτή η φωνή σε όλη
την Ελλάδα, αλλά ακόµη περισσότερο πέρασε τα σύνορα και
ακούγεται σε όλον τον κόσµο; Θα ακούσετε, λοιπόν, τους κατοίκους που όλοι µαζί, ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές
διαφορές, φωνάζουν ότι αυτός είναι ο τόπος τους και θέλουν
αυτοί να αποφασίζουν για το µέλλον του;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Βουλευτής κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου για πέντε λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η περιφέρεια στην οποία εγώ εκλέγοµαι είναι
το Κιλκίς και αυτήν τη στιγµή βρίσκοµαι εδώ µεταφέροντας στο
Κοινοβούλιο τη φωνή των απλών κατοίκων κι όχι µόνο της περιφέρειάς µου.
Το Κιλκίς, λοιπόν, είναι µία από τις περιοχές που βρίσκονται
µέσα στα σχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος για υποτιθέµενη ανάπτυξη, µε αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και ταυτόχρονα απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, όπως λέτε. Παρουσιάζετε το όλο εγχείρηµα ιδεατά, διανθισµένο µε χρυσό, δισεκατοµµύρια και την υπόσχεση ότι είναι ο δρόµος που θα βοηθήσει
οικονοµικά την Ελλάδα να βγει από την κρίση.
Σκοπίµως, όµως, αποκρύπτονται τα σοβαρά περιβαλλοντικά
προβλήµατα που συνοδεύουν τις εξορύξεις χρυσού σε όλον τον
κόσµο, τόσο στις λιγότερο όσο και στις περισσότερο ανεπτυγµένες χώρες. Το πρόσφατο παράδειγµα της Φινλανδίας είναι
γνωστό, όπου στο πολυδιαφηµισµένο από εσάς µεταλλείο Talvivaara σηµειώθηκε τεράστια χηµική καταστροφή όταν παρατηρήθηκε σηµαντική διαρροή νερού µε υψηλές συγκεντρώσεις
νικελίου και ουρανίου.
Στο Κιλκίς, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτές, εις
το όνοµα του κέρδους θυσιάζονται ενενήντα µία χιλιάδες στρέµµατα στην περιοχή των Κρουσίων, όπου υπάρχουν δώδεκα κατοικηµένα χωριά, γεωργικές εκτάσεις, βοσκοτόπια και ένα
πανέµορφο δάσος. Κι όλα αυτά χωρίς να έχει προηγηθεί καµµία
οικονοµοτεχνική µελέτη που να αποδεικνύει ότι αυτή η δραστηριότητα θα προσφέρει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος από την
ήδη υπάρχουσα αγροτοκτηνοτροφική, οικονοµική δραστηριότητα. Κι όλα αυτά σε µία περιοχή η οποία απειλείται µε ερηµοποίηση και ξέρουµε τι ποσότητες νερού χρειάζονται για τη
συγκεκριµένη διαδικασία εξόρυξης κι όλα αυτά όταν αποδεδειγµένα στην περιοχή υπάρχει ουράνιο.
Όλα τα παραπάνω θέλετε να τα θυσιάσετε στο βωµό ψηγµάτων χρυσού, γιατί το ένα γραµµάριο ανά τόνο για ψήγµατα πρόκειται και επίσης πεντακοσίων θέσεων εργασίας, όπως εσείς
προσωπικά δηλώσατε. Ρωτήσατε τους κατοίκους αν ξεπουλάνε
τα χωριά τους και τις ζωές τους, όµως, γι’ αυτά;
Ας αναφερθούµε όµως και στη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για να φτάσουµε µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού
υπέρ της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». Προκηρύχθηκε ο πλειοδοτικός
διαγωνισµός, ζητήθηκε η γνωµοδότηση υπηρεσιών και διεξήχθη
ηλεκτρονική διαβούλευση. Ας τα πάρουµε ένα-ένα.
Ηλεκτρονική διαβούλευση. Κράτησε ένα µήνα και υπήρξαν
µόνο είκοσι σχόλια. Γνωρίζετε ότι στην περιοχή των δώδεκα κατοικηµένων χωριών που συµπεριλαµβάνονται στα ενενήντα µία
χιλιάδες στρέµµατα δεν υπάρχουν οπτικές ίνες, άρα οι άµεσα ενδιαφερόµενοι δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ενηµερωθούν και να συµµετάσχουν στη διαβούλευση; Άρα, για τι
είδους διαβούλευση µιλάµε; Προσχηµατική και για να εφαρµόσουµε απλά τους τύπους;
Γνωµοδότηση υπηρεσιών. Η ΙΣΤ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης απάντησε εγγράφως ότι δεν µπορεί να γνωµοδοτήσει,
γιατί απαιτείται να γίνει αυτοψία στην περιοχή. Αυτήν την παρατήρηση το ΥΠΕΚΑ τη θεώρησε γνωµοδότηση και την κατέθεσε
ως έγγραφο στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
Επίσης, στις 16 Φεβρουαρίου του 2012 έγινε ακρόαση φορέων
του Κιλκίς στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, όπου
ο τότε Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης δεσµεύτηκε µεταξύ άλλων και για
τα παρακάτω:
Κατ’ αρχάς, ό,τι και να γίνει πριν υπογραφεί οτιδήποτε στα ζητήµατα του ορυκτού πλούτου, θα περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων, θα συζητηθεί στο εθνικό Κοινοβούλιο και θα νοµοθετηθεί
µε νόµο. Δεύτερον, εάν οι θεσµοθετηµένοι εκπρόσωποι της κοινωνίας -Βουλευτές, δήµαρχοι, δηµοτικά συµβούλια, περιφερειάρχης- τοποθετηθούν αρνητικά, αυτό θα είναι ένα πολύ ισχυρό
µήνυµα για την Κυβέρνηση η οποία θα θεωρήσει ότι δεν µπορούν
να προχωρήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις.
Καταθέτω τα Πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης και επίσης
καταθέτω το ψήφισµα 70 και άνω φορέων της περιοχής που τάσ-
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σονται αρνητικά στη δηµιουργία µεταλλείων, µεταξύ αυτών ο
δήµος, η περιφέρεια αλλά και οι τρεις Βουλευτές του Κιλκίς,
καθώς και όλες οι τοπικές οργανώσεις όλων των κοµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να ρωτήσω εάν οι παραπάνω δεσµεύσεις ισχύουν και για
τη σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου.
Όλη η παραπάνω διαδικασία, όπως φαίνεται να διεξήχθη, δείχνει την προχειρότητα και την αδιαφορία της πολιτείας για το ουσιαστικό αποτέλεσµα και την επιταγή να προχωρήσει το έργο
πάση θυσία, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Το κέρδος των εταιρειών είναι πάνω απ’ όλα.
Σίγουρα θα µας πείτε ότι είµαστε παρανοϊκοί οικολόγοι, πολιτικάντηδες που προσπαθούν να κάνουν φθηνή αντιπολίτευση και
να ψηφοθηρήσουν θέλοντας να σταµατήσουν την ανάπτυξη και
να µην αφήσουν τη χώρα να προοδεύσει. Η επένδυση –όπως την
αποκαλείτε- που πάτε να κάνετε σε όλη τη βόρεια Ελλάδα είναι
καταστροφική για το φυσικό περιβάλλον αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής.
Η σηµερινή τρικοµµατική Κυβέρνηση έχει δείξει τις προθέσεις
της, έχει κάνει σαφές ότι τάσσεται υπέρ των εχόντων και κατεχόντων και αδιαφορεί πλήρως για το µεγαλύτερο κοµµάτι της
κοινωνίας, µη διστάζοντας να το οδηγήσει στην εξαθλίωση. Οι
κάτοικοι της Χαλκιδικής, του Κιλκίς αλλά και της Θράκης προειδοποιούν ότι θα τους βρει µπροστά του όποιος προσπαθήσει να
υποθηκεύσει το µέλλον τους έναντι πινακίου φακής, όπως αναµφίβολα συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ για πέντε λεπτά.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τον τελευταίο
καιρό παρακολουθούµε τις έντονες προσπάθειες για αδειοδότηση και λειτουργία µονάδων παραγωγής χρυσού στη βόρεια Ελλάδα. Τα κύρια επιχειρήµατα που προτάσσονται από τη µνηµονιακή πολιτική της χώρας είναι οι επενδύσεις, η πολυπόθητη ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας. Όσοι αντιδρούν χαρακτηρίζονται
γραφικοί και τούς καταλογίζεται ότι επιχειρούν να στερήσουν την
απασχόληση από τους νέους που την έχουν ανάγκη. Ως Βουλευτής του νοµού Ροδόπης θα εστιάσω στα έργα που γίνεται προσπάθεια να γίνουν στη Θράκη.
Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το ζήτηµα αυτό δεν προέκυψε πρόσφατα. Ήδη από τη δεκαετία του ’90 επιχειρείται η εγκατάσταση
και η λειτουργία µεταλλευτικών και µεταλλουργικών µονάδων
παραγωγής χρυσού στην περιοχή του Περάµατος Έβρου και
στην περιοχή των Σαπών Ροδόπης. Πρόκειται για τις εταιρείες
«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» και «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ» αντίστοιχα. Ενώ σύσσωµη η κοινωνία της Θράκης τα τελευταία δεκατρία χρόνια τάσσεται ενάντια στη λειτουργία των µονάδων
αυτών δηλώνοντάς το σε τοπικό, δηµοτικό, νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, τον Ιούνιο του ’12 η υπηρεσιακή κυβέρνηση
προχώρησε σε ένταξη των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων στο
Πέραµα και στις Σάπες µε τη γνωστή διαδικασία fast track. Κάποιοι, επιµένοντας στο επιχείρηµα της ανάπτυξης, υποστηρίζουν
ένθερµα τις µεταλλευτικές εταιρείες.
Θεωρητικά η µεταλλευτική δραστηριότητα θα µπορούσε να
είναι αειφορική και αναπτυξιακή αν γινόταν συνολικά προς το
συµφέρον της κοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται εξασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, ύπαρξη αξιόπιστων ελεγκτικών µηχανισµών και υπερίσχυση διαχρονικά του οφέλους επί των αρνητικών
επιπτώσεων.
Τίποτε απ’ αυτά δεν διασφαλίζεται. Αντίθετα, εκτιµάται ότι
πρόκειται για οριστικό και αµετάκλητο αφανισµό σηµαντικού φυσικού κεφαλαίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και
για βίαιη αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής. Η
αδειοδότηση των εν λόγω µονάδων στη Θράκη, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο παράγουµε και κατανα-
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λώνουµε στην περιοχή µας και θα σηµάνει την αναγκαστική επιδείνωση στον τρόπο ζωής των κατοίκων της Θράκης.
Πρέπει να σηµειωθεί, πως δυστυχώς η χώρα µας συγκαταλέγεται µεταξύ των ελάχιστων χωρών που δεν διαθέτουν νοµικά
θεσπισµένα µεταλλευτικά δικαιώµατα επί του εξορυσσόµενου
µεταλλεύµατος. Με λίγα λόγια, εθνικός πλούτος όπως είναι τα
κοιτάσµατα χρυσού αξίας δισεκατοµµυρίων ευρώ, εκχωρούνται
για εκµετάλλευση σε ξένες εταιρείες, χωρίς να διασφαλίζεται
στοιχειωδώς το δηµόσιο συµφέρον. Στην ουσία τα κέρδη πάνε
στις ξένες εταιρείες και η ζηµιά µένει στο δηµόσιο και στην τοπική κοινωνία.
Για παράδειγµα η τουριστική φυσιογνωµία της περιοχής θα
υποβαθµιστεί, όπως και η ποιότητα ζωής της κοινωνίας, των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Επιπλέον η περιοχή µου, η Ροδόπη και ο Έβρος, έχει σηµαντική δραστηριότητα στον αγροτικό
τοµέα. Η ρύπανση των εδαφών υποβαθµίζει την ποιότητα των
παραγωµένων αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα όσων προορίζονται για διατροφή. Αυτό το γεγονός έχει βαρύνουσα σηµασία σε
µια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή όπως η δική µας. Η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική συνδέει την οικολογική ποιότητα της παραγωγής των προϊόντων της περιοχής µε την επιδότηση.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η εφαρµογή των προγραµµάτων εξόρυξης χρυσού των εταιρειών, µετατρέπει την περιοχή σε κατ’
εξοχήν µεταλλευτική οδηγώντας την σε µια µορφή µονοσήµαντης ανάπτυξης µε πεπερασµένο χρόνο διάρκειας, απαξιώνοντας
όλα τα άλλα πλεονεκτήµατα της περιοχής, όπως τους αρχαιολογικούς χώρους, τα γεωθερµικά πεδία, τη γεωργία και τη κτηνοτροφία.
Από την άλλη η µεταλλουργία του χρυσού είναι µια υδροβόρα
και σπάταλη χηµική βιοµηχανία και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα
ενταθεί ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το πρόβληµα επάρκειας υδάτων στους παρακείµενους οικισµούς, στις Σάπες, στη Διώνη
κ.λπ..
Ας µην ξεχνάµε τη γειτνίαση των έργων µε κατοικηµένες περιοχές. Απέχουν µόλις πεντακόσια µέτρα από το Πέραµα. Είναι
εξάλλου γνωστό ότι οι εργαζόµενοι, όσο και οι κάτοικοι των περιοχών µε ορυχεία, εµφανίζουν υψηλά ποσοστά χρόνιων δηλητηριάσεων και χρόνιων παθήσεων.
Όσον αφορά δε το κυάνιο και την επικινδυνότητά του, το µόνο
που πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 5-5-2010 για την πλήρη απαγόρευση της µεταλλείας µε χρήση κυανίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός ότι οι εξορυκτικές εταιρείες ακολουθούν συγκεκριµένες τακτικές, µε στόχο
την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης. Συγκεκριµένα επιδιώκουν συµµαχίες µε φιλικά προσκείµενες σε αυτές τοπικές
αρχές και οµάδες ανθρώπων. Καλλιεργούν αίσθηση τετελεσµένων γεγονότων, µε σκοπό να υποβάλλουν το αίσθηµα της απόλυτης αδυναµίας στις τοπικές κοινωνίες. Συχνά, χρησιµοποιούν
ιδιωτική ασφάλεια αλλά και κρατικές δυνάµεις καταστολής, εκβιασµό, τροµοκρατία και βιαιοπραγίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εφαρµόσιµες εναλλακτικές εκχύλισης χρυσού µε κυάνιο υπάρχουν αλλά δεν τους συµφέρουν. Σκέπτονται µόνο το συµφέρον
και όχι τη χώρα µας.
Θα ήθελα να σας κάνω γνωστή τη δήλωση του κ. Λαλιώτη,
όταν ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος το 1997, για την εξόρυξη
χρυσού στην Πέργαµο της Τουρκίας. Έλεγε: «η επένδυση του
χρυσού αποτελεί βραδυφλεγή βόµβα, όχι µόνο για την περιοχή
στην οποία εξορύσσεται ο χρυσός αλλά για το ευρύτερο περιβάλλον, για το βόρειο Αιγαίο». Τι έχει αλλάξει και οι Υπουργοί
έχουν βάλει την υπογραφή τους για αδειοδότηση των εταιρειών
που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή µας, την παραµεληµένη µας Θράκη;
Καλούµε την Κυβέρνηση, ως λαός της Θράκης, να σταµατήσει
επιτέλους αυτήν την καταστροφή της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχω την τιµή να ανακοι-
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νώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια
νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
Κύρωση της Συµφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών µελών
της, των Δηµοκρατιών της Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Ισηµερινού, του Περού και της Βολιβαριανής Δηµοκρατίας της Βενεζουέλας, αφετέρου, µετά του παραρτήµατος αυτής
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της Συµφωνίας
Εµπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου για πέντε λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, τρία
χρόνια µνηµονιακής πολιτικής, τρία χρόνια στο µνηµονιακό καθαρτήριο.
Τρία χρόνια χρειάστηκαν, κύριοι της Κυβέρνησης, για να κατασυκοφαντήσετε τον εργαζόµενο λαό, την ελληνική κοινωνία
και να τη στείλετε, τελικά, στην κόλαση για αµαρτίες τις οποίες
εσείς, µε τους µονοδρόµους σας και το πιστόλι στον κρόταφο,
την εξωθήσατε.
Δεν σας φαίνεται, όµως, αρκετά εξαθλιωµένος ο λαός. Υπάρχουν, λέτε, και άλλα περιθώρια για δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Ωραία λέξη η «προσαρµογή». «Δηµοσιονοµική προσαρµογή» το
είπατε ή αλλιώς «λιγότερο κράτος».
Συγχαρητήρια, λοιπόν! Τα καταφέρατε! Πετύχατε να µικρύνετε το κράτος, ξεπουλώντας την εθνική µας κυριαρχία στους
διεθνείς τοκογλύφους. Χρόνια ολόκληρα ανοίγατε τις πόρτες
στη διαπλοκή, στο σύµµαχό σας, που µαζί του εκπαραθυρώσατε
κατόπιν τη δηµοκρατία και κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Έτσι
µάθατε να ντύνετε µε ουδέτερα λόγια τα απεχθή έργα σας. Έτσι
µας είπατε ότι θα επανεκκινήσετε και την οικονοµία.
Για να δούµε, λοιπόν, τι είδους επανεκκίνηση και προοπτική
προτείνετε στη Χαλκιδική, στη Θράκη και στο Κιλκίς. Αναφέρθηκαν εκτενώς οι προηγούµενοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές
τις τρεις περιοχές, τις οποίες θέλετε να τις κάνετε κρανίου τόπο.
Το δάσος στις Σκουριές, στη βόρεια Χαλκιδική, στην ευρύτερη
περιοχή της Ιερισσού, είναι µία καταπληκτική περιοχή, ένα άγριο,
παρθένο δάσος, µία περιοχή που µαζί µε το γειτονικό Στρατωνικό
Χαλκιδικής φιλοξενεί ένα από τα πιο σπουδαία οικοσυστήµατα
της χώρας.
Έτσι, όταν ακούει κανείς τη λέξη «ανάπτυξη» σε αυτά τα συµφραζόµενα, φαντάζεται µία ήπια τουριστική εκµετάλλευση του
φυσικού κάλλους και του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής,
που το σέβεται, το προστατεύει και το αντιµετωπίζει ως alter ego
της ανθρώπινης φύσης. Όµως όχι. Υπάρχουν, τελικά, άνθρωποι
για τους οποίους το µοναδικό πράσινο πράγµα µε αξία είναι το
δολάριο.
Τέτοιας πολιτικής αντίληψης, είναι και οι εµπνευστές της ανάπτυξης στη Χαλκιδική.
Η απάντηση της Κυβέρνησης στο ερώτηµα του αναπτυξιακού
σχεδιασµού, είναι για µία ακόµη φορά η καταστροφή. Παραδίδεται σε µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα µία ολόκληρη δασική,
ορεινή περιοχή, µε πρόσχηµα κάποιες –πραγµατικά ελάχιστες
σε σχέση µε την καταστροφή- θέσεις εργασίας και αόριστα οικονοµικά οφέλη, όταν η ζηµιά που θα προκληθεί στην οικονοµική
δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής αλλά και στην υγεία των
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κατοίκων, θα είναι εκτεταµένη και χρονικά απεριόριστη καθ’ ότι
θα είναι µη αναστρέψιµη.
Αυτό, φυσικά, δεν είναι ένα συµπέρασµα κάποιου είδους αυθαίρετης κινδυνολογίας αλλά δεδοµένων που προκύπτουν από
πλήθος έγκριτων επιστηµονικών µελετών.
Ας δούµε τα δεδοµένα µε προσοχή.
Το ΑΕΠ της Χαλκιδικής, εξαρτάται από τριών τύπων οικονοµικές δραστηριότητες.
Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν τα εκατόν οκτώ χιλιάδες εννιακόσια στρέµµατα καλλιεργούµενων εκτάσεων, τα διακόσιες
εβδοµήντα έξι χιλιάδες στρέµµατα βοσκοτόπων και οι εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε κυψέλες από οκτακόσιους δέκα τέσσερις µελισσοκόµους, οι οποίοι, να σηµειωθεί,
αποτελούν το 9,7% του συνόλου των µελισσουργών της χώρας.
Στη δεύτερη κατηγορία συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της
περιοχής, είναι οι βιοκαλλιέργειες, η αλιευτική δραστηριότητα
και οι υδατοκαλλιέργειες, µαζί µε την υλοτοµία, οι δασικοί καρποί, τα θηράµατα, τα αρωµατικά φυτά και τα βότανα.
Τρίτο µέρος. Η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή, σχετίζεται µε τον τουρισµό κατά 15%-20%. Οι καταστροφές που θα
προκληθούν στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής είναι τροµακτικές. Οι ίδιες οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί, προβλέπουν
ότι από τα µη αδρανή σωµατίδια σκόνης και τα βαρέα µέταλλα –
τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαέξι τόνοι ανά ώρα- που υπό µορφή
σκόνης θα καλύπτουν αδιάκοπα τα φυτά και το έδαφος της περιοχής, θα αυξηθεί από τη µία η τοξικότητα του εδάφους και των
υδάτων, ενώ από την άλλη, θα εµποδίζεται η διαπνοή των φυτών
και η φωτοσύνθεση, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική επιβράδυνση
της ανάπτυξής τους ή ακόµη και τον µαρασµό τους.
Βεβαίως, ακόµη και στην περίπτωση που τα φυτά επιβιώσουν,
οι καρποί τους δεν θα είναι πλέον βρώσιµοι, καθώς θα εγκυµονούν
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Αυτού του τύπου οι καταστροφές, θα πλήττουν τα σιτηρά, την ελιά και το αµπέλι που αποτελούν
µεγάλο µέρος της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.
Φυσικά, από τη συσσώρευση τέτοιων στοιχείων στις ζωοτροφές και το νερό, είναι φανερό ότι δεν θα µείνει ανέπαφο και το
κοµµάτι της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και τη δευτερολογία µου, εάν είναι
εύκολο.
Εδώ, αξίζει να κάνουµε ακόµη µία αναφορά στον τρόπο µε τον
οποίο πλήττεται η µελισσοκοµία, µιας που είναι, πραγµατικά, ζωτικής σηµασίας τοµέας για τη Χαλκιδική.
Όπως αναφέρθηκα και παραπάνω, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής υπάρχουν οκτακόσιοι δεκατέσσερις µελισσοκόµοι, οι οποίοι κατέχουν περίπου το 10% της συνολικής
παραγωγής µελιού της χώρας. Σχεδόν, λοιπόν, οι µισοί από αυτούς, ζουν αποκλειστικά από τη µελισσοκοµία.
Τι θα πούµε, λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν το νέκταρ και η υγεία των φυτών µολυνθούν από βαρέα µέταλλα και
σκόνη, όταν οι µέλισσες θα εξαφανίζονται, καθώς δεν θα βρίσκουν τροφή εξαιτίας της σκόνης που θα φράζει τις µελιτώδεις
εκκρίσεις της πεύκης και της δρυός και ακόµη όταν το µερίδιο
των παραγωγών µελιού στην αγορά συρρικνωθεί, εξαιτίας της
πτώσης της ποιότητας που έρχεται σαν συνέπεια της µόλυνσης
του προϊόντος, µέσα στις γενικότερες συνθήκες που δηµιουργεί
η εξόρυξη µεταλλεύµατος;
Αν προσθέσουµε δε και τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους
και το ξέσπασµα πληµµυρικών φαινοµένων εξαιτίας της αποψίλωσης του δάσους, η περιοχή θα υποβαθµιστεί κρίσιµα ως τουριστικός τουρισµός και κάθε προσπάθεια για τη δηµιουργία
brand name θα µαταιωθεί µια για πάντα.
Εγώ, θα σας θυµίσω πριν από δύο χρόνια τις καταστροφικές
πληµµύρες στο Στρατώνι της Χαλκιδικής. Ήµουν εκεί και µετά
από κάποιες µέρες είδα αυτήν την τραγική κατάσταση να συµβαίνει στη Χαλκιδική στον κόλπο της Στρατωνίκης. Ήταν απίστευτο! Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Κατέβηκαν από πάνω
βράχια και κόντεψαν να σκοτώσουν τους ανθρώπους. Φανταστείτε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα µε όλη αυτήν τη δραστηριότητα, που θα έχει πολύ µεγαλύτερη έκταση και ένταση. Μην το
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κάνετε. Είναι καταστροφικό.
Με λίγα λόγια, µετά το τέλος του κύκλου εργασιών των µεταλλείων, η περιοχή θα είναι κρανίου τόπους. Μια εγκαταλελειµµένη,
βιασµένη, στείρα πια περιοχή, εκεί που κάποτε έσφυζε από ζωή
και βλάστηση. Είναι, πραγµατικά, άξιον απορροίας, µε πόση τύφλωση οδηγεί κανείς για τόσο µικρό όφελος σε µια τόσο µεγάλη
καταστροφή, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ, που
γράφει ο Καβάφης και κουµπώνει γάντι στο οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό σκάνδαλο που εξελίσσεται στη Χαλκιδική
και µε τη δική σας υπογραφή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Φθιώτιδος, κ. Βασίλειος Κυριακάκης, για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι φανερό από τις οµιλίες των συναδέλφων
µου ότι είµαστε κατά αυτής της επένδυσης. Εσείς, όµως, που
φαίνεστε να είστε υπέρ, δεν µπορείτε, απ’ ότι φαίνεται, να διασφαλίσετε ούτε τα στοιχειώδη για το δηµόσιο συµφέρον, οικονοµικά έστω, ανταλλάγµατα από τέτοιες επενδύσεις σύµφωνα
και µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος, καθώς ο Μεταλλευτικός
Κώδικας που είναι απηρχαιωµένος και χρονολογείται από το
1973, στο άρθρο 76, απαγορεύει την επιβολή οποιασδήποτε τοπικής ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε µορφής τοπικής οικονοµικής επιβαρύνσεως υπέρ οιασδήποτε
τοπικής δηµοτικής κοινότητας νοµικού προσώπου και υπέρ οιουδήποτε ειδικού ταµείου κοινωφελούς σκοπού.
Πέρα από τη σκανδαλώδη συναλλαγή µε τον κ. Μπόµπολα και
τους Καναδούς της «EL DORADO», η οποία αναλύθηκε και θα
αναλυθεί και από τους υπόλοιπους συναδέλφους, δεν προβλέπονται κανενός είδους µεταλλευτικά δικαιώµατα, τα λεγόµενα
royalties, που αφορούν οικονοµική εισφορά για την παραγωγή
ορυκτών. Στις περισσότερες χώρες, σε όλο τον κόσµο που υπάρχουν µεταλλευτικές δραστηριότητες, πάντα αποδίδονται στα
κράτη. Μόνο στην Ελλάδα δεν προβλέπονται τέτοια οικονοµικά
ανταλλάγµατα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος,
που έβαλε την υπογραφή του για το project, όταν ρωτήθηκε τι
ακριβώς κερδίζει η χώρα –θυµίζω ότι πήραµε 11 εκατοµµύρια
ευρώ και τέλος ούτε 1 σεντ από royalties στο µέλλον δεν θα πάρουµε- απάντησε αυτολεξεί: «Το κράτος κερδίζει, γιατί παίρνει
φόρους, το κράτος κερδίζει, γιατί οι εργαζόµενοι έχουν εισοδήµατα και άρα πληρώνουν φόρους». Αυτό θα είναι µόνο –υποτίθεται- το κέρδος για το δηµόσιο.
Υπάρχουν, λοιπόν -να σας θυµίσω- τρία κύρια είδη µεταλλευτικών δικαιωµάτων. Τα δικαιώµατα παραγωγής, σύµφωνα µε την
παραγόµενη ποσότητα που εξασφαλίζει τα έσοδα της Κυβέρνησης από την έναρξη της παραγωγής, τα δικαιώµατα στα κέρδη,
που εκτιµώνται σύµφωνα µε τα κέρδη της εξορυκτικής εταιρείας
και τα δικαιώµατα στις πωλήσεις, που εκτιµώνται µε βάση τις πωλήσεις του παραγόµενου προϊόντος.
Από όλα αυτά, τίποτα δεν προβλέπεται να εισπράξει η χώρα
σε αντίθεση, όπως είπα, µε πολλές άλλες χώρες.
Όµως επειδή για εµάς, οι ανάγκες του λαού και ο άνθρωπος
είναι πάνω από τα κέρδη, ας δούµε µια άλλη πλευρά του ζητήµατος, αυτή των επιπτώσεων στην υγεία από τη µεταλλευτική
δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού.
Οι επιπτώσεις στην υγεία προέρχονται από τη ρύπανση του
αέρα, του νερού, του εδάφους, της τροφικής αλυσίδας και προκαλούνται από όλα τα στάδια της εξορυκτικής δραστηριότητας,
από την ίδια την εξόρυξη, από τις επιπτώσεις µεταφοράς µεταλλεύµατος, από την επεξεργασία του µεταλλεύµατος και από την
απόρροια και διασπορά κάθε µορφής τοξικών αποβλήτων.
Αυτές οι επιπτώσεις στην υγεία, τόσο των άµεσα εργαζόµενων
σε ορυχεία χρυσού, όσο και του πληθυσµού που ζει και εργάζεται σε περιοχές όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες τέτοιες,
αντιµετωπίζονται συνήθως ως ήσσονος σηµασίας ή ως αναγκαστικές θυσίες για την ανάπτυξη της περιοχής.
Παρ’ όλα αυτά η µακρόχρονη διεθνής επιδηµιολογική έρευνα
και τα δεδοµένα από αντίστοιχες εφαρµογές σε όλον τον κόσµο
τεκµηριώνουν ότι οι συγκεκριµένες δραστηριότητες, παράγουν
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πολυεπίπεδες και πολυπαραγοντικές εκθέσεις του ανθρώπινου
πληθυσµού σε ποικίλους παράγοντες, που σχετίζονται µε αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα.
Πρώτη οµάδα πληθυσµού που εµφανίζει επιβάρυνση της
υγείας είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στα ορυχεία του χρυσού, µε
µικρότερο προσδόκιµο επιβίωσης εµφανίζουν συχνότερα από το
γενικό πληθυσµό καρκίνο της τραχείας και των βρόγχων, του
πνεύµονα, του στοµάχου, του ήπατος. Εµφανίζουν, επίσης, πνευµονική φυµατίωση, πυριτίαση, νοσήµατα του υπεζωκότα, καθώς
και νοσήµατα, που µεταδίδουν τα έντοµα, όπως ελονοσία, δάγκειος πυρετός, απώλεια ακοής, αυξηµένο επιπολασµό βακτηριακών και ιογενών λοιµώξεων, νοσήµατα του αίµατος, του
δέρµατος, του µυοσκελετικού συστήµατος, καθώς και του νευρικού συστήµατος.
Η χρόνια εισπνοή των παραγόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων
σκόνης, σχετίζεται µε διάφορες πνευµονοπάθειες. Το εύρος του
κινδύνου είναι ποικίλο, καθ’ ότι στα σωµατίδια σκόνης µπορεί να
υπάρχουν προσµίξεις αδρανών υλικών αλλά και γνωστών καρκινογόνων, όπως το αρσενικό, το κάδµιο, καθώς και ραδιενεργά
υλικά, όπως ο ραδιενεργός άνθρακας και το ουράνιο. Επίσης, η
όξινη απορροή, αποτέλεσµα επαφής του θείου των ορυκτών µε
νερό, προκαλεί το λεγόµενο «κόκκινο νερό», που καταλήγει στον
υδροφόρο ορίζοντα, µεταφέροντας τόσο την οξύτητα, όσο και
βαρέα µέταλλα, όπως αρσενικό, µόλυβδο, κάδµιο, υδράργυρο,
ψευδάργυρο, χρώµιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η έκθεση του αρσενικού σχετίζεται µε µια σειρά νοσηµάτων,
όπως καρκίνος του δέρµατος, ήπατος, πνεύµονα, νεφρών, ουροδόχου κύστης.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, µε βάση τα παραπάνω συνοπτικά δεδοµένα τεκµηριώνεται η ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία του
ανθρώπινου πληθυσµού διάσταση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων για την εξόρυξη χρυσού. Η µακρόχρονη επίδραση των παραγόντων κινδύνου, σε συνδυασµό µε το χαρακτηριστικό της µη
αντιστρεψιµότητας των βλαβών, που θα προκληθούν στην υγεία
του ανθρώπινων πληθυσµών από τις δραστηριότητες αυτές,
αποτελούν, κατά τη γνώµη µας, τον κύριο λόγο για την αποτροπή
ακόµη και της έναρξης οιωνδήποτε σχετικών εργασιών.
Σας ρωτάµε. Θα ενηµέρωνε τον τοπικό πληθυσµό και τους εργαζόµενους, γι’ αυτούς τους κινδύνους που διατρέχουν για την
υγεία και τη ζωή τους, όταν θα αρχίσουν οι σχετικές εργασίες;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πρέβεζας, κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι της περιοχής της Χαλκιδικής, στην αστυνοµική
βία. Η αστυνοµική βία στην περιοχή της Χαλκιδικής, στις Σκουριές, είναι τέτοια που προκαλεί. Η Κυβέρνησή σας χρησιµοποιεί
την καταστολή εναντίον των κατοίκων, οι οποίοι διεκδικούν να µη
γίνει καταστροφή του περιβάλλοντος.
Επί της ουσίας, ένα δάσος που τόσα χρόνια έχουµε οι ίδιοι
προστατεύσει, έρχεται µία εταιρεία να το ισοπεδώσει για να κερδίσει. Κι όταν οι άνθρωποι εξεγείρονται, εσείς επιλέγετε να προστατεύσετε τα κέρδη και όχι το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
Ανάπτυξη για ποιον, λοιπόν; Η αγγλοσαξονική λέξη «predator»
περιγράφει καλύτερα τις δυνάµεις καταστολής. Κυνηγοί εναντίον
ζώων, σύγχρονοι στρατοί κατοχής πόλεων και υπαίθρου, µισθο-
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φορικά κρατικά στρατεύµατα προς ενοικίαση στο κεφάλαιο, µάλιστα µε ελληνικό όνοµα, τον κ. Μπόµπολα.
Οι περιγραφές όλων όσων βρέθηκαν στην περιοχή για να διεκδικήσουν περισσότερο πράσινο, είναι χαρακτηριστικές. Γυναίκες,
παιδιά και άνδρες από την περιοχή αλλά και αλληλέγγυοι απ’
όλην τη χώρα, περιγράφουν τις εµπειρίες τους από την πρωτοφανή επίθεση της αστυνοµίας εναντίον τους. Με µία µικρή περιήγηση στο διαδίκτυο, µπορεί κανείς να αντιληφθεί τη βία.
Χρήση χηµικών, πλαστικών σφαιρών, καταστροφές σε οχήµατα
και τυφλή βία εναντίον διαδηλωτών.
Έχετε επιλέξει, κύριοι της Κυβέρνησης, στρατόπεδο. Είστε µε
το κεφάλαιο και τροµοκρατείτε όποιον είναι µε την άλλη πλευρά.
Οµολογώ, πως δεν περίµενα τόση χρήση κρατικής βίας. Όµως η
Κυβέρνησή σας τα βλέπει αλλιώς τα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στις 20 Οκτωβρίου, ο Ταξίαρχος της ΕΛΑΣ Παπουτσής,
έστειλε ανακοίνωση προς τη συντονιστική επιτροπή αγώνα ενάντια στην µεταλλευτική δραστηριότητα της βορείου Χαλκιδικής.
Στην επιστολή αυτή αφού ανάµεσα στις γραµµές προσπαθούσε
να εκβιάσει και να φοβίσει το κίνηµα διαπίστωσε ότι αυτές οι συµπεριφορές, δύνανται να οδηγήσουν εκτός των άλλων και σε σοβαρό τραυµατισµό ατόµου ή ατόµων. Μέσα από αυτήν την
κίνηση, το κράτος έστειλε την προειδοποίηση του προς το κίνηµα. Αν τολµήσετε να ξαναβρεθείτε στο Κάκαβο θα τραυµατιστείτε. Μπορεί και να πεθάνετε. Μέσα από το ηχείο της ΕΛΑΣ ο
κ. Μπόµπολας µίλησε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε επιλέξει µε ποιον είστε. Στα
δάση της Χαλκιδικής, στα στενά όλων των πόλεων, ο αγώνας θα
συνεχιστεί, για να µη ζήσουµε την ανάπτυξη που ο κ. Σαµαράς,
ο κ. Κουβέλης και ο κ. Βενιζέλος, µας υπόσχονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Μανώλης Γλέζος για πέντε λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, υπάρχει ένα τεράστιο
θέµα στο οποίο η Βουλή πρέπει να δώσει απάντηση.
Ήδη η επιστήµη, έχει αξιολογήσει τη χώρα µας ότι είναι µία
χώρα µε πλούσιο ορυκτό πλούτο. Η δήθεν ψωροκώσταινα είναι
σε θέση να δηµιουργήσει τις βάσεις βαριάς βιοµηχανίας, στηριγµένης στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
Υπάρχει ορυκτός πλούτος άφθονος, µπεντονίτης, ποζολάνη,
καολίνη, θειούχα µεταλλεύµατα στη µήλο, βωξίτης σχεδόν σε όλη
τη Στερεά Ελλάδα, ο περίφηµος χαλαζίας –λείπει και ο Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Στουρνάρας- το στουρνάρι είναι ακριβώς ο χαλαζίας, απ’ όπου µπορεί να κατασκευαστεί ό,τι βλέπετε γυάλινο.
Ελπίζω το όνοµά του να µην έχει καµµία ταύτιση µε την ιδιόµορφη
αντίληψη του τρόπου αντιµετώπισης των προβληµάτων!
Υπάρχει ο περίφηµος ορυκτός πλούτος από τους λατερίτες
για το νικέλιο, χρώµιο, σιδηροµεταλλεύµατα, θειούχα µεικτά µεταλλεύµατα και η Ναξία σµύριδα, όπου σε ένα κείµενο βλέπω ότι
διαβουλεύεται το ελληνικό κράτος να την κλείσει το 2015.
Ποια; Τη Ναξία Σµύριδα όπου η Εθνική Τράπεζα, έχει δηµιουργηθεί µε εγγύηση της Ναξίας Σµύριδας. Για τα περισσότερα δάνεια που έκανε παλιά η Ελλάδα, χρησιµοποιούσε ως εγγύηση τη
Σµύριδα ότι θα τα εξοφλήσει στηριγµένη πάνω στη Ναξία Σµύριδα, περίφηµης αξίας η Ναξία λίθος, πρώτης ποιότητας στον
κόσµο, διότι εµπεριέχει το πέτρωµα πάνω από 50% το απαραίτητο κορούνδιο. Κι εδώ είναι το πρόβληµα το µεγάλο.
Πρέπει να γνωρίζετε ένα απλό πράγµα, το οποίο ίσως δεν σας
έχει γίνει κατανοητό. Ό,τι είναι πιο σκληρό, σπάει πιο εύκολα. Το
σίδερο είναι πιο σκληρό από το γυαλί ή όχι; Το γυαλί είναι πιο
σκληρό από το σίδερο. Όµως, το γυαλί σπάει.
Η ικανότητα της σµύριδας έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Εξαιτίας του εµπλουτισµού µε ορισµένα σιδηρούχα µεταλλεύµατα,
έχει την ικανότητα να διατηρεί τη σκληρότητα σχεδόν όση και το
διαµάντι. Το διαµάντι, στη σκληροµετρική κλίµακα του Mohs έχει
βαθµό 10, το κορούνδιο, έχει βαθµό 9,2 και η σµύριδα, διατηρεί
το 9,2 χωρίς να σπάει. Αυτό, λοιπόν, που είναι µοναδικό σε ολόκληρο τον κόσµο πάµε να το κλείσουµε.
Η Τουρκία, µε δεύτερης ποιότητας σµύριδα εξάγει κάθε χρόνο
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από ογδόντα έως εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνους σµύριδα και
εµείς το µηδενίσαµε. Τέσσερα χρόνια έχουµε να εξάγουµε την
περίφηµη σµύριδα.
Έχουµε ορυκτό πλούτο, µπορούµε να τον αξιοποιήσουµε,
αλλά πώς; Με δύο βασικές προϋποθέσεις.
Προϋπόθεση πρώτη. Αξιοποίηση των περιβαλλοντικών µελετών από τους επιστήµονες. Παραδείγµατος χάριν από το ΙΓΜΕ
που πήγε η Κυβέρνηση να το διαλύσει. Το έχει συρρικνώσει σε
όλη την περιφέρεια και πάει να το διαλύσει και εσωτερικά, συµπιέζοντάς το µε το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Καµµία σχέση
το ένα µε το άλλο. Μελετητικό όργανο το ένα, µελετητικό όργανο
και το άλλο αλλά για ποιο λόγο θα πάµε να τα συµπιέσουµε και
να τα κάνουµε ένα;
Έχουµε απόλυτη πίστη και εµπιστοσύνη στους ειδικούς, ειδικά
για τη µελέτη που έχει γίνει για τη Χαλκιδική, όπου συντελείται
έγκληµα στη Χαλκιδική, από τον τρόπο που πάει να επιλεγεί η
αξιοποίηση του υπάρχοντος χρυσού. Έχουµε χρυσό από την αρχαιότητα. Από το Γαλλικό ποταµό έως πέρα στο Παγγαίο είναι
γεµάτος ο τόπος µε χρυσό, αλλά το θέµα είναι πώς θα τον πάρεις. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται, συνεπιφέρει το αρσενικό,
το κάδµιο και άλλα πολύ επικίνδυνα ορυκτά που εµπεριέχονται
εκεί. Εάν συµπεριληφθούν µε τον τρόπο που έχει επιλεγεί, υπάρχει απόλυτη καταστροφή. Αυτό είναι το ένα.
Επίσης, το υδάτινο δυναµικό που χρησιµοποιείται κατεβάζει
κατά πολύ τον υδροφορέα σε ένα σηµείο εκατόν πενήντα µέτρα
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ένα άλλο σηµείο εξακόσια πενήντα µέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, µε
αποτέλεσµα να εισχωρήσει στις παράκτιες περιοχές η θάλασσα
και να καταστρέψει όλη την περιοχή.
Γι’ αυτόν το λόγο, θα καταθέσω τη µελέτη ενός καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Νικολάου Θεοδοσίου, πολιτικού µηχανικού, που είναι τον τοµέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος και µας την έχει δώσει. Αναφέρω για όσους δεν
γνωρίζουν ότι είµαστε συνάδελφοι στο πανεπιστήµιο στον ίδιο
τοµέα ακριβώς της Υδραυλικής, όπου το πανεπιστήµιο, για τη
δική µου συνεισφορά στις σχετικές µελέτες µε έχει ανακηρύξει
επίτιµο διδάκτορα Υδραυλικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Καταθέτω, λοιπόν, αυτήν τη µελέτη, για να αποφευχθεί το έγκληµα που συντελείται στη Χαλκιδική.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μανώλης Γλέζος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ζητώ συγγνώµη, αγαπητέ Πρόεδρε. Διότι δεν µε διακόψατε,
ενώ έχω περάσει το χρόνο µου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, έχει ζητήσει να προηγηθεί ο κ. Παπαδηµούλης, προκειµένου να θέσει
ερωτήµατα και έχω υποχρέωση να σας ρωτήσω αν συµφωνείτε
να προηγηθεί η τοποθέτησή του.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν έχω αντίρρηση, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Επίσης, για να µην
υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση, εάν θελήσει κάποιος άλλος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να τοποθετηθεί πριν από τον
Υπουργό –σηµειωτέον, υπάρχουν και οι δευτερολογίες- ας το δηλώσει µετά την οµιλία του κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι συνάδελφοι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανέπτυξαν τεκµηριωµένα και εκτενώς
την άποψή µας για το συζητούµενο θέµα.
Εγώ, θα ήθελα να σταθώ σε µερικά σηµεία που τα θεωρώ εξόχως σηµαντικά και θα ήθελα να σας θέσω και µερικά ερωτήµατα,
τα οποία νοµίζω ότι χρήζουν σαφούς απάντησης.
Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε µου να αναφερθώ λίγο στην προϊστορία του θέµατος, γιατί είναι εξόχως διδακτική.
Το 1995, η TVX αγοράζει το δικαίωµα επένδυσης στην περιοχή,
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έναντι σαράντα εκατοµµυρίων ευρώ. Το 2002, το Συµβούλιο της
Επικρατείας ακυρώνει την επένδυση για σοβαρούς λόγους περιβάλλοντος. Το 2003, η TVX κηρύσσει πτωχευτική διαδικασία.
Τότε γίνεται το µαγικό, κύριε Υπουργέ. Το κράτος, ως ατζέντης
ιδιωτικών συµφερόντων, αγοράζει από µια εταιρεία, η οποία δεν
µπορεί να κάνει επένδυση, έναντι έντεκα εκατοµµυρίων ευρώ το
δικαίωµα –τέσσερις φορές κάτω, οχτώ χρόνια µετά, λογαριάστε
και τον πληθωρισµό- και το πουλάει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
για έντεκα εκατοµµύρια ευρώ, απαλλάσσοντάς τη από κάθε
φόρο µεταβίβασης, από κάθε φόρο υπεραξίας και βάζοντας και
στους όρους της µεταβίβασης -την ίδια µέρα, µε απευθείας ανάθεση- τον όρο ότι η αγοράστρια δεν έχει καµµία υποχρέωση για
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
όπως προβλέπεται είτε από το Μεταλλευτικό Κώδικα είτε από τη
λοιπή νοµοθεσία. Το κράτος, δηλαδή, ευνοεί συγκεκριµένο ιδιωτικό συµφέρον.
Το 2008, ασχολείται µε το θέµα αυτό η Κοµισιόν, που δεν την
ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αγωνιζόταν να µπει στη Βουλή.
Λέει, λοιπόν, η Κοµισιόν ότι στο θέµα αυτό υπάρχει µια καραµπινάτη κρατική ενίσχυση υπέρ συγκεκριµένης ιδιωτικής εταιρείας.
Αυτή είναι η απόφαση 48/2008.
Και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να
ενεργήσουν υπέρ του ιδιωτικού συµφέροντος και σε βάρος του
δηµοσίου, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία το Φεβρουάριο του
2011 που η Κοµισιόν, αποφασίζει ότι όντως υπήρξε κρατική ενίσχυση υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ» ύψους 15,3 εκατοµµυρίων ευρώ συν τους τόκους.
Τι θα περίµενε κανείς; Θα περίµενε το ελληνικό δηµόσιο, συµµορφούµενο µε την απόφαση, να ενεργήσει υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος και να ζητήσει απ’ αυτήν την εταιρεία πίσω τα
λεφτά, χρησιµοποιώντας και την απόφαση της Κοµισιόν, η οποία
έχει αρµοδιότητα, διότι υπάρχει η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού,
η οποία παραβιάστηκε.
Αντί γι’ αυτό, τι κάνει το ελληνικό δηµόσιο, κύριε Παπαγεωργίου; Τον Απρίλιο του 2011, καταφεύγει κατά της απόφασης της
Κοµισιόν που λέει «Πάρε λεφτά από τους ιδιώτες». Και ήταν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. Λειτουργεί, δηλαδή, ακόµη το δηµόσιο
ως εκπρόσωπος της εταιρείας.
Επειδή αυτό, όµως, δεν έχει ερείσµατα και πιθανότητες, τον
Ιούνιο του 2012, το δηµόσιο συνοµολογεί ότι έδωσε παράνοµη
κρατική ενίσχυση στη συγκεκριµένη εταιρεία και ζητάει από τη
ΔΟΥ των µεγάλων επιχειρήσεων να εισπράξει εντός µηνός 21,6
εκατοµµύρια ευρώ από την εταιρεία, που είναι το ποσό συν οι
τόκοι. Το «εντός µηνός» σηµαίνει να τα έχει εισπράξει τον Ιούλιο.
Σας θέτω το εξής ερώτηµα, κύριε Παπαγεωργίου: Τα έχετε
πάρει τα χρήµατα αυτά στα δηµόσια ταµεία; Ετοιµάζεστε να πάρετε άλλα δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ µε το φορολογικό που
µαγειρεύεται αυτές τις ώρες. Αυτά τα λεφτά τα πήρατε; Θέλουµε
σαφή απάντηση. Εάν δεν τα πήρατε, γιατί δεν τα πήρατε; Ποιοι
φταίνε; Διότι υπάρχει µια αµαρτωλή προϊστορία.
Μιλάµε για καµµία µικρή δουλειά, απ’ αυτές τις µικροαπευθείας αναθέσεις κ.λπ.; Όχι. Μιλάµε για την παραγωγή µιας τεράστιας υπεραξίας. Διότι από τη στιγµή που έφυγε από τη µέση η
απαγόρευση του Συµβουλίου της Επικρατείας, αυτή η εταιρεία
που αγοράστηκε µε τα όλα της, 11 εκατοµµύρια ευρώ και χωρίς
καµµία υποχρέωση να δίνει φόρο ούτε για την υπεραξία, ξέρετε
τώρα µε τη διαδοχική της εξέλιξη τι χρηµατιστηριακή αξία έχει;
Έχει 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πόσες φορές επάνω είναι; Είναι
διακόσιες φορές επάνω απ’ ό,τι την πουλήσατε την ίδια µέρα,
χέρι µε χέρι σ’ αυτήν την εταιρεία. Να, γιατί µιλάµε για διαπλοκή.
Η εκτιµώµενη αξία των µεταλλευµάτων από τους επενδυτές –το
είπε και η Κατερίνα Ιγγλέζη- είναι 15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα. Έχουµε ένα πλούσιο υπέδαφος. Τι Μεταλλευτικό Κώδικα έχετε φτιάξει οι κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεκαετίες τώρα; Έναν Μεταλλευτικό Κώδικα που δεν προβλέπει κανένα δικαίωµα υπέρ του
δηµοσίου από την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου. Royalties
µηδέν. Να τον χαίρεστε! Σκοπεύετε να τον αλλάξετε;
Δεύτερο ερώτηµα. Ακόµα και χώρες λιγότερο ανεπτυγµένες,
έχουν εξασφαλίσει από το δικό τους εθνικό µεταλλευτικό κώδικα
ότι από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου το δηµόσιο παίρνει
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δικαιώµατα, ακόµη και όταν τον εκµεταλλεύονται ιδιώτες ή µεικτές επιχειρήσεις. Εδώ θα µείνει το µηδέν;
Τρίτο θέµα. Επειδή όταν σας τα λέµε αυτά µας λέτε «δεν θέλετε την ανάπτυξη, είσαστε γραφικοί, οικολογούντες. Σε µια
χώρα µε ύφεση και ανεργία εσείς εµποδίζετε τη δηµιουργία δουλειάς και παραγωγής πλούτου», εµείς σας λέµε –και στέκοµαι
στην περίπτωση της Χαλκιδικής, γιατί για τη Θράκη και για το
Κιλκίς τα είπαν µια χαρά οι συνάδελφοί µου, Αγαθοπούλου και
Καρα Γιουσούφ- ότι στη Χαλκιδική, αυτή η επένδυση δεν θα βοηθήσει να µεγαλώσει η πίττα της οικονοµικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής. Θα τη ζηµιώσει, γιατί η Χαλκιδική είναι µια οικονοµία, που
το 20% του προϊόντος που παράγει είναι ο τουρισµός. Και µάλλον είναι µεγαλύτερο από το 20%, γιατί δεν καταγράφεται η παραοικονοµία του τουρισµού. Θα κάνει, λοιπόν, ζηµιά στον
τουρισµό, θα κάνει ζηµιά στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στις
βιοκαλλιέργειες, στην αλιεία, θα κάνει τις ζηµιές που είπε ο Μανώλης Γλέζος στο θέµα των νερών. Είναι µια βίαιη αλλαγή του
αναπτυξιακού προτύπου. Συν-πλην, πλην.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Τα λέµε εµείς από αντιπολιτευτικό οίστρο; Υπάρχουν ενστάσεις φορέων, στους οποίους την πλειοψηφία ακόµα στη διοίκηση, κύριε Μηταράκη, έχουν τα κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι παλιές διοικήσεις. Το ΤΕΕ ή πανεπιστήµια, η Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας είναι ακόµη στα θέµατα της τεχνολογίας.
Λέτε ότι θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της ακαριαίας τήξης,
που είναι πιο σύγχρονη και έτσι θα έχουµε το καθαρό χρυσό
χωρίς τη χρήση κυανίου. Γιατί υπάρχουν µελέτες, υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν επαγγελµατικές ασθένειες σε όλον τον πλανήτη,
από τη χρήση κυανίου. Ε, λοιπόν, σας λέω, µε βάση επιστηµονικές γνωµατεύσεις, γιατί δεν είµαι ο ειδικός, ότι η µέθοδος της
ακαριαίας τήξης σε βιοµηχανική κλίµακα για την παραγωγή καθαρού χρυσού, δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ στον κόσµο. Ποτέ.
Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµη και αν εφαρµοστεί, αυτό που θα βγάλει
δεν θα είναι καθαρός χρυσός, οπότε πιθανότατα –και αποδείξτε
µας το αντίθετο- θα χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο του κυανίου.
Υπάρχουν θέµατα για την υγεία; Υπάρχουν, απ’ ό,τι λένε οι ειδικοί και υπάρχουν, όπου έχουν εφαρµοστεί τέτοιες µέθοδοι και
τέτοιες επενδύσεις. Τι λένε αυτά τα προβλήµατα;
Οι εργαζόµενοι στα µεταλλεία χρυσού έχουν µικρότερο χρόνο
ζωής, µικρότερο προσδόκιµο επιβίωσης. Εµφανίζουν συχνότερα
καρκίνο της τραχείας, των βρόγχων, του πνεύµονα, του στοµάχου, του ήπατος, πνευµονική φυµατίωση, πυριτίαση, νοσήµατα
υπεζωκότα, ελονοσία, δάγκειο πυρετό, απώλεια ακοής, νοσήµατα του δέρµατος, του αίµατος, του µυοσκελετικού συστήµατος. Απαντήστε µας γι’ αυτά.
Εµείς, µια κυβέρνηση µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ, έχουµε ως προτεραιότητα να βάλουµε φρένο στην ύφεση και να βάλουµε µπροστά
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να δηµιουργήσουµε δουλειές, να αξιοποιήσουµε τον πλούτο, να αξιοποιήσουµε
και τον ορυκτό πλούτο αλλά µε όρους και προϋποθέσεις, που θα
προστατεύουν τη βιώσιµη ανάπτυξη, την υγεία, το περιβάλλον,
την εργατική νοµοθεσία, που δεν θα καταστρέφουν άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές που µπορούν στη συγκεκριµένη περιοχή
να δώσουν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, µε µία συµφωνία
που θα εξασφαλίζει ότι για τον πλούτο που έχει το δηµόσιο υπέδαφος του τόπου µας θα έχει κέρδος και ο τόπος, το δηµόσιο.
Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Γι’ αυτό είµαστε στο «όχι».
Κωδικοποιώντας –βλέπω ότι ο κ. Παπαγεωργίου έχει φύγει, ελπίζω να πάει να πάρει απαντήσεις στα ερωτήµατα- πρώτον, τα
πήρατε τα λεφτά που ζητήσατε, µετά από οκτώ χρόνια προσπαθειών να µην τα ζητήσετε και να µην καταλογιστούν σε βάρος
του ιδιώτη και υπέρ του δηµοσίου; Τι ενέργειες κάνατε για να τα
πάρετε; Και αν δεν τα πήρατε, ποιος φταίει πολιτικά και ποινικά;
Δεύτερον, τι θα γίνει µε το Μεταλλευτικό Κώδικα; Θα φύγει
αυτό το ντροπιαστικό µηδέν, για να έχει το δηµόσιο έσοδα από
τον πλούτο, από το χρυσάφι που παράγει το υπέδαφός µας; Έχει
µεγάλη σηµασία, γιατί τώρα κάνετε έρευνες και για πετρέλαιο.
Αν κάνετε συµφωνίες µε τη λογική του ισχύοντος Μεταλλευτικού
Κώδικα και για το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που θα βρούµε,
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ζήτω που καήκαµε!
Τρίτον, πώς απαντάτε στις θεµελιωµένες µας ενστάσεις, για
τις ζηµιές που θα υποστεί η οικονοµική ανάπτυξη αυτών των περιοχών στους άλλους τοµείς, για τα θέµατα της υγείας, για τα
θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος;
Εµείς εδώ δεν σας λέµε το κοµµατικό µας ποίηµα. Σας µεταφέρουµε ενστάσεις κοινωνικών, περιβαλλοντικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών φορέων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα διακόψουµε για
δύο λεπτά, γιατί έχει µία επείγουσα δουλειά ο κύριος Υπουργός.
Θα επανέλθουµε σε λίγο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου για είκοσι λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για τη δευτερολογία σας ή για τριτολογία, να µας το πείτε.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα, είναι µια από τις λίγες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει σηµαντικό ορυκτό
πλούτο, όπως είπε και ο κ. Γλέζος, µοναδικό τόσο σε ποιότητα
όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών. Αυτό, µπορεί να είναι
ευρύτερα γνωστό, αλλά αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τη µικρή έκταση
της χώρας µας, ίσως να είµαστε αναλογικά στην κορυφή των πιο
προικισµένων σε φυσικό πλούτο χωρών.
Για να κατανοήσει κανείς το ιδιαίτερο δηµόσιο συµφέρον της
ανάπτυξης του ορυκτού µας πλούτου, αρκεί µόνο να αναλογιστεί
ότι σήµερα απασχολούνται άµεσα περίπου είκοσι τρεις χιλιάδες
εργαζόµενοι και υπάρχουν ακόµα περισσότερες –περίπου εκατό
χιλιάδες- έµµεσες θέσεις εργασίας.
Η Ελλάδα, κατέχει σηµαντική θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά των ορυκτών πρώτων υλών. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα παραγωγής σιδηρονικελίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µάλιστα ανεξάρτητη από εισαγωγές
ακατέργαστης πρώτης ύλης, τέταρτη παραγωγός αλουµίνας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη, στην εξαγωγή προϊόντων
λευκόλιθου, µαγνησίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παραγόµενο
σιδηρονικέλιο, εξάγεται στις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες βιοµηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα, καλύπτοντας το 7% των αναγκών
της ευρωπαϊκής αγοράς και το 3% της παγκόσµιας.
Σε αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα αλλά και
ανεξάρτητα από αυτήν, οφείλουµε να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσα ο τόπος µας διαθέτει, προκειµένου να
δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονοµίας. Η άµεση εξάρτηση του σύγχρονου τρόπου ζωής από τις
ορυκτές ύλες, οδηγεί σε συνεχή αύξηση της ζήτησής τους και
βεβαίως σε ραγδαίους ρυθµούς ανάπτυξης οικονοµικά, χαµηλά
επίπεδα ανεργίας και αύξηση των εισοδηµάτων στις χώρες που
δραστηριοποιούνται οργανωµένα σ’ αυτόν το χώρο.
Γι’ αυτό και έχουµε θέσει ως προτεραιότητα, να προχωρήσουµε στην εξορυκτική µεταλλευτική και µεταλλουργική δραστηριότητα των ορυκτών πρώτων υλών. Ο ορυκτός πλούτος της
χώρας µας, είναι ενταγµένος στην αναπτυξιακή στρατηγική µας
ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και ως κοινωνικό αγαθό, αφού
ως γνωστόν η κοινωνία µας χωρίς ορυκτά δεν µπορεί να επιβιώσει, δεδοµένου ότι αποτελούν δοµικά συστατικά του πολιτισµού
µας.
Ευθύνη, λοιπόν, της πολιτείας, είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και έσοδα για το
κράτος µε έναν τρόπο που να ωφελεί την ευρύτερη κοινωνία και
σίγουρα να µη βλάπτει το µοναδικό φυσικό µας περιβάλλον.
Η εποχή που έπρεπε να βάλουµε στη ζυγαριά την ανάπτυξη,
σε σχέση µε την περιβαλλοντική ευθύνη, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η εποχή, που έπρεπε να επιλέξουµε ανάµεσα σε χιλιάδες θέ-
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σεις εργασίας ή στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, µας
έχει προσπεράσει. Η βιώσιµη ανάπτυξη, είναι πια πραγµατικότητα και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό ή δεν έχει µελετήσει
την εξέλιξη του µεταλλευτικού κλάδου ή εξυπηρετεί άλλες σκοπιµότητες.
Το νοµικό πλαίσιο, οι πολιτικές, οι πρακτικές, οι τεχνολογικές
εξελίξεις, η διεθνής εµπειρία και βεβαίως οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, διασφαλίζουν αυτά ακριβώς. Άλλωστε, η ένταξη του ορυκτού πλούτου της χώρας µας στις βασικές επιλογές της αναπτυξιακής µας στρατηγικής είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε την
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες, η
οποία –θυµίζω- επαναφέρει τα ορυκτά στο επίκεντρο του αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς όφελος των καθηµερινών αναγκών της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Βασικό ζητούµενο αυτής, είναι η πρόσβαση, ο εντοπισµός και
η βιώσιµη εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, µε προτεραιότητα στις ευρισκόµενες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες,
όπως η χώρα µας.
Στο χρονικό διάστηµα που έχω αναλάβει την ευθύνη για τους
δυο τοµείς, της ενέργειας και του φυσικού πλούτου της Ελλάδας
αλλά και µέσα από την πολύχρονη –θα µου επιτρέψετε να πωεµπειρία µου στην ενέργεια, έχω ήδη γνωρίσει τις δυο όψεις ενός
νοµίσµατος. Από τη µια πλευρά, έχω γνωρίσει τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας µας, τη στρατηγική γεωγραφικά θέση της,
τα ιδιαίτερα κλιµατικά προσόντα αυτής της χώρας, τον τεράστιο
πλούτο της σε ενεργειακά, µεταλλικά και βιοµηχανικά ορυκτά και
εφόσον οι εκτιµήσεις επαληθευτούν, τα σηµαντικά κοιτάσµατα
ενεργειακών πρώτων υλών, όπως το φυσικό αέριο.
Από την άλλη πλευρά, όµως, δυστυχώς, η Ελλάδα έµαθε να
καταναλώνει, αντί να παράγει, έµαθε να απαξιώνει, αντί να αξιοποιεί. Η Ελλάδα της στείρας αντίδρασης, της γραφειοκρατίας,
της άναρχης και κοντόφθαλµης αντιµετώπισης των πλουτοπαραγωγικών πηγών!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύουµε πως δεν βρίσκεται
κανείς από εσάς στην άλλη πλευρά, διότι σήµερα αφήνουµε πίσω
µας αυτήν την Ελλάδα. Αντικρίζουµε το τεράστιο ενδιαφέρον
που υπάρχει για επενδύσεις στη χώρα µας και ενδιαφερόµαστε
για τα πολύτιµα επενδυτικά κεφάλαια που θα εισαχθούν, θα φέρουν τεχνογνωσία, θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και πρόσθετο πλούτο στην πραγµατική οικονοµία.
Εµείς έχουµε το όραµα και βεβαίως, την πολιτική βούληση, για
ένα σαφές αναπτυξιακό πλάνο που θα υπηρετεί το εθνικό συµφέρον, θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και κίνητρα
για επενδύσεις –ανάλογα, βέβαια, µε τις ιδιαιτερότητες κάθε παραγωγικού τοµέα- και θα διασφαλίζει το σεβασµό προς το περιβάλλον, την ισόρροπη ανάπτυξη και ταυτόχρονα τους νόµους
της οικονοµίας. Στόχος µας, είναι να άρουµε την προκατάληψη
πως η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιστρατεύεται το δηµόσιο συµφέρον και πως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, συνεπάγεται
την οποιαδήποτε περιβαλλοντική έκπτωση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, αξιολογούνται σοβαρά και υπεύθυνα προτάσεις και επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις περιβαλλοντικές
και οικονοµοτεχνικές προϋποθέσεις και την εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία. Εφαρµόζοντας ένα σκληρό αξιόπιστο πρότυπο στην
αξιολόγηση και την αδειοδότηση των εξορυκτικών επιχειρήσεων,
ενθαρρύνουµε την επενδυτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα,
όµως, εξασφαλίζουµε την απόλυτη διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον και τη µέριµνα για το περιβάλλον.
Δεν είναι δυνατόν, κάθε µεταρρυθµιστική προσπάθεια να αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό από όσους συνεχίζουν να θεωρούν,
πως η Ελλάδα µπορεί να επιβιώσει χωρίς να αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατά της, από όσους επίσης θέλουν να κρατήσουν µακριά
τον ανταγωνισµό, να µην απωλέσουν παγιωµένα συµφέροντα, να
απαξιώσουν τον πλούτο της Ελλάδας και να σταθούν εµπόδιο
στις ευκαιρίες που διανοίγονται κυρίως για τη νέα γενιά. Δεν
µιλάω φυσικά για εκείνους που διαβιούν ή εργάζονται σε τόπους
που συνδέονται µε τα επενδυτικά σχέδια, αυτούς που δίκαια
τους πονάει το σήµερα και τους ανησυχεί το αύριο, µιλάω για
εκείνους, που µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, να καλλιεργήσουν εντυπώσεις και τελικά να κρατήσουν την Ελλάδα πίσω.
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Θα αναφερθώ τώρα στα ερωτήµατά σας και θα γίνω πιο συγκεκριµένος. Όπως γνωρίζετε, κανείς δεν αµφισβητεί πλέον ότι η
βόρεια Ελλάδα αποτελεί, πράγµατι, µια βιώσιµη πλουτοπαραγωγική δεξαµενή µε πλέον των 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ συνολική
µεταλλική αξία, µε βάση τις τρέχουσες τιµές, σε περιεχόµενα µέταλλα των κοιτασµάτων που απαντώνται στο υπέδαφός της. Δεν
µπορούµε να αποδεχθούµε τη σηµερινή κατάσταση, όπου σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό το αποθεµατικό δυναµικό παραµένει
είτε ανεκµετάλλευτο είτε µε µικρό βαθµό αξιοποίησης και καθετοποίησης της παραγωγής του.
Είναι προς το συµφέρον της χώρας µας η αλλαγή της παρούσας κατάστασης, µε κατεύθυνση την προσέλκυση και υλοποίηση
επενδύσεων στο µεταλλευτικό τοµέα. Και εκεί προσανατολίζεται
η πολιτική µας. Όµως, η ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου, όπως
και οποιουδήποτε παραγωγικού τοµέα, πρέπει πρώτα να διασφαλίζει το σεβασµό προς το περιβάλλον, την ισόρροπη βιώσιµη
ανάπτυξη και την τήρηση του νόµου της αειφορίας.
Στη χώρα µας, το πιο ώριµο από τα επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης κοιτάσµατος χρυσού αφορά στο συγκρότηµα των µεταλλείων και µεταλλουργίας παραγωγής χρυσού, χαλκού,
θειϊκού οξέος των µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Σήµερα το έργο των Μεταλλείων Κασσάνδρας µετά από οκτώ
χρόνια προετοιµασίας, αξιολόγησης, δηµόσιας διαβούλευσης,
εξασφάλισης χρηµατοδότησης, αλλά και αντιδράσεων µε δικαστικές διαµάχες και κινητοποιήσεις, έχει περάσει ολόκληρη τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συµβούλιο της Επικρατείας, έχει ήδη αποφανθεί µε συγκεκριµένη θετική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών.
Μετά από όλα αυτά, βρίσκεται στη φάση υλοποίησης.
Συγκεκριµένα η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» προβλέπει
την καθετοποιηµένη εκµετάλλευση των διακοσίων είκοσι τόνων
χρυσού και άλλων µετάλλων από τα κοιτάσµατα Ολυµπιάδος,
Μαύρων Πετρών, Στρατωνίου και Στρατονίκης και Σκουριών στη
Χαλκιδική µε ετήσιο λειτουργικό κόστος επένδυσης 103 εκατοµµυρίων ευρώ. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι
τα εξής: Επενδύσεις 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Συνολικό λειτουργικό κόστος 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, έσοδα 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ και χρόνος ζωής τριάντα δύο έτη. Δηµιουργία άµεσα
χιλίων τριακοσίων θέσεων εργασίας, δηµιουργία τριπλάσιων,
τουλάχιστον, έµµεσων θέσεων εργασίας στην περιοχή, περίπου
τέσσερις χιλιάδες. Δηλαδή, πεντέµισι έως έξι χιλιάδες θέσεις εργασίας σε περιοχή πολύ υψηλής ανεργίας.
Αυτή η επένδυση, λοιπόν, µειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας,
θα αποτελέσει κυριολεκτικά ανάσα ζωής για την περιοχή, γιατί
δεν µπορώ να φανταστώ κάποια εναλλακτικά σενάρια που έχουν
προταθεί στους εργαζόµενους των Μεταλλείων από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ που τους παρότρυναν να γίνουν µελισσοκόµοι. Αν
είναι δυνατόν!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όσον αφορά τη µεταλλουργική επεξεργασία των συµπυκνωµάτων, έχει επιλεγεί η πυροµεταλλουργική µέθοδος της ακαριαίας τήξης. Ο χρόνος σ’
αυτήν την περίπτωση ήταν σαφέστατα µε το µέρος µας, καθώς
η νέα αυτή τεχνολογία εξασφαλίζει ότι δεν χρησιµοποιείται κυάνιο για την ανάκτηση του χρυσού, ενώ είναι σαφές ότι προκύπτει
νοµική υποχρέωση από την περιβαλλοντική άδεια που δεσµεύει
για τη µη χρήση κυανίου στις Σκουριές.
Περαιτέρω, για την επένδυση στο Κιλκίς έχει προβλεφθεί ως
συµβατικός όρος ότι αν χρησιµοποιηθεί κυάνιο, αυτοµάτως ο
επενδυτής χάνει την άδεια. Άλλωστε, στο συγκεκριµένο δεν το
απαιτεί και το µετάλλευµα. Δηλαδή, ακόµα και µε το ζόρι να θέλετε να µας πείσετε για τη χρήση του κυανίου, δεν γίνεται.
Ο χώρος επέµβασης όλων των έργων θα είναι ελαχιστοποιηµένος λόγω αποκατάστασης των παλαιών χώρων Στρατωνίου και
Ολυµπιάδος. Υυπόγειας εκµετάλλευσης και ενοποιηµένης νέας
εγκατάστασης αποβλήτων εντός ήδη θιγµένων χώρων από τις
µεταλλουργικές εργασίες δεκαετιών, υπόγειας µεταφοράς των
εξορυγµένων προϊόντων από τους χώρους εξόρυξης στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας στο Μαντέµ Λάκο για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αποφυγή
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δηµιουργίας µεγαλύτερου φόρτου στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Και βεβαίως, υπάρχει και σχέδιο αποκατάστασης που περιλαµβάνει ακόµα και διόρθωση των θιγόµενων περιοχών από
παλαιότερες επενδύσεις.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας εξόρυξης, το δηµόσιο συµφέρον διασφαλίζεται µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες εξόρυξης και ειδικότερα για όσες
εξ αυτών υλοποιούνται σε περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσµατα
µεταλλευτικών ορυκτών, η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνίσταται σε έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων –τη
γνωστή ΑΕΠΟ- κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της γνωστής ΜΠΕ, όπως λένε οι µηχανικοί.
Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εµπλουτισµού µεταλλουργίας κλπ του εξορυκτικού τοµέα, η περιβαλλοντική αδειοδότηση συνίσταται σε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και
αξιολόγηση, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε έκδοση απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης της
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Για τη συγκεκριµένη επένδυση κι αντίθετα απ’ όσα λέτε, πριν
την κατάθεση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από
τον Απρίλιο του 2006 σύµφωνα µε τη σύµβαση κατατέθηκε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, η οποία και εγκρίθηκε
το Σεπτέµβριο του 2009. Ενηµέρωση είχαν όλοι και µάλιστα πριν
την κατάθεση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συµµετείχαν και στις διαβουλεύσεις. Υπάρχουν άλλωστε και τα πρακτικά διαβούλευσης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε τις
εκφρασµένες απόψεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις που κατέθεσαν
οι πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και οι απαντήσεις που έλαβαν αναρτηµένα στη «Διαύγεια».
Προφανώς, το σύνολο των αιτιάσεων ελήφθησαν υπ’ όψιν και
αξιολογήθηκαν πριν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. Της δηµόσιας
διαβούλευσης στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, το οποίο εξέδωσε
οµόφωνη απόφαση, είχε προηγηθεί άλλη µία στον Πολύγυρο.
Μία άλλη δε προγραµµατισµένη στην Ιερισσό ακυρώθηκε από
προπηλακισµούς οµάδας διαφωνούντων, οι οποίοι προτίµησαν
διά αυτού του τρόπου να µην µετέχουν στο διάλογο.
Το σύνολο της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχε
αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τις 27 Οκτωβρίου του 2010, µετά
τον έλεγχο πληρότητας από το ΥΠΕΚΑ, γεγονός που έγινε για
πρώτη φορά για ιδιωτική µεταλλευτική επένδυση.
Περαιτέρω για τις επιστηµονικές προσεγγίσεις στις οποίες
αναφέρεστε µε τον όρο «ανεξάρτητες» υπονοείτε προφανώς ότι
οι αρµόδιοι επιστήµονες, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι δηµόσιοι
υπάλληλοι οι οποίοι ασχολήθηκαν για περίπου έξι χρόνια µε όλα
αυτά τα ζητήµατα είναι εξαρτηµένοι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Χειραγωγούνται.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Από ποιον;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Από εσάς.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτοί δεν προασπίζουν το
δηµόσιο συµφέρον; Κι αν όχι, έχετε στοιχεία; Θα τους καταγγείλετε ονοµαστικά; Θα προτείνετε την απόλυση δηµοσίων υπαλλήλων; Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι επικοινωνιακά τεχνάσµατα
και µόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν απαντάτε και σε καµµία
ερώτηση, αντί να ρωτάτε µόνο;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όταν ολοκληρώσω, κύριε
Παπαδηµούλη, αν δείτε ότι δεν έχω απαντήσει, να µου το πείτε
ευχαρίστως.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα έξι χρόνια πολλοί άξιοι επιστήµονες και υπάλληλοι αφοσιώθηκαν στη µελέτη και το σχεδιασµό
αυτής της επένδυσης και κυρίως στην υπηρεσία του δηµοσίου
συµφέροντος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που
τόσο εύκολα υποτιµάται και σχεδόν κατηγορείτε, φέρουν την ευθύνη της υπογραφής τους. Τέλος, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσείς
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επικαλείσθε όσα έχουν ήδη απαντηθεί και αξιολογηθεί κατά τη
διαδικασία που σας περιέγραψα. Αυτή η µεγάλη επένδυση είναι
το ουσιαστικό µεγάλο αντάλλαγµα που πήρε το δηµόσιο, µεταβιβάζοντας τα πτωχευµένα µεταλλεία σε νέο φορέα το 2003.
Επιπρόσθετα µε αυτόν τον τρόπο πρώτον, αποφεύχθηκε η περιβαλλοντική ρύπανση της περιοχής εκ της όξινης απορροής,
λόγω της αδράνειας των µεταλλείων.
Δεύτερον, απορυπαίνεται, αποκαθίσταται και διασφαλίζεται
όλη η περιοχή από τις παλιές, προ του 1980, εκµεταλλεύσεις.
Τρίτον, ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση από τις
νέες δραστηριότητες, αναφέροντας ενδεικτικά ότι στην επίµαχη
περιοχή των Σκουριών, στην οποία θα διενεργηθεί εκτός υπόγειας και επιφανειακή εκµετάλλευση, θα γίνει επέµβαση σε περίπου τρεισήµισι χιλιάδες έως τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα. Η
υλοτοµία σε αυτήν την περιοχή αφορά µόνο το 0,4% της δασικής
κάλυψης της περιοχής. Για να γίνω ακόµη πιο συγκεκριµένος, η
επέµβαση αφορά το 0,01% του δρυοδάσους και στο 2,2% του
δάσους οξιάς, ενώ δεν θα γίνει καµµία απολύτως παρέµβαση
στις καστανιές.
Τέταρτον, περαιτέρω για την προστασία του περιβάλλοντος
θα εφαρµοστούν οι πλέον σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης
αποβλήτων. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής. Επειδή σε διάφορα ρεπορτάζ που
κυκλοφορούν αλλά και σε τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
κατηγορούµαστε ότι δεν προβλέπονται δικαιώµατα εκµετάλλευσης, όπως ονοµάζονται σε άλλες χώρες, θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι στη χώρα µας ισχύουν τα τέλη ιδιωτικών
µεταλλείων. Συγκεκριµένα µε την πλήρη εφαρµογή του άρθρου
63 του ν. 4042/12 περί τελών των ιδιωτικών µεταλλείων κατά το
έτος 2013 θα υπάρξει κι άλλο επιπλέον σηµαντικό έσοδο του δηµοσίου.
Το ύψος των τελών θα καθοριστεί µε ΚΥΑ η οποία θα εκδοθεί
τις προσεχείς εβδοµάδες ύστερα από διαβούλευση.
Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για το οποίο γίνεται πολύς
λόγος έχει αδειοδοτηθεί στο σύνολό του περιβαλλοντικά και χωροταξικά µε την ΑΕΠΟ του 2011. Τεχνικά έχει αδειοδοτηθεί στο
σύνολό του ως προς τη χωροθέτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα πάρετε χρόνο,
αλλά όχι πάρα πολύ. Έχετε δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ.
Τα ειδικά προσαρτήµατα αφορούν στο είδος του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και στον τρόπο κατασκευής, διάταξης
και λειτουργίας των εγκαταστάσεων στους αυστηρά προκαθορισµένους χώρους όπως έχουν οριστεί µε την ΑΕΠΟ. Με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πλούτου από το 2006 -που θα
καταθέσω στα Πρακτικά- υλοποιήθηκαν πλήρως οι δεσµεύσεις
των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε το ν. 3220/2004.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κύριος Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς το αν είναι σκανδαλώδης η σύµβαση µε βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνοµη κρατική ενίσχυση, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δόθηκε παράνοµη κρατική ενίσχυση
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Η Ελληνική Δηµοκρατία
δεν συµφωνεί µε την παραπάνω απόφαση και ήδη κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αµφισβητώντας τη νοµιµότητά της σε
σχέση µε τους κανόνες της συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων,
δηλαδή την ορθή εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών και
την αιτιολογία της.
Η Ελληνική Δηµοκρατία είχε υποχρέωση να προβεί στην ενέργεια αυτή, όχι βέβαια για να προασπίσει τα συµφέροντα του
ιδιώτη, αλλά για να προασπίσει την αξιοπιστία της και την αλήθεια της υπόθεσης αυτής. Άλλωστε πρέπει να καταλάβετε ότι
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ένα τέτοιο δεδικασµένο θα επηρέαζε αυτόµατα πολλές ανάλογες
περιπτώσεις τις οποίες επιλέγετε να κάνετε πως τις αγνοείτε,
ενώ από την άλλη παρουσιάζεστε ως οι µόνοι υπερασπιστές,
όπως για παράδειγµα µε τη ΛΑΡΚΟ.
Επειδή τελευταία ισχυρίζεστε ότι είστε έτοιµοι να κυβερνήσετε
τη χώρα, θα έλεγα να σταµατήσετε να βλέπετε τη χώρα σε κοµµάτια κατ’ επιλογήν και να αφοσιωθείτε στο σύνολο το οποίο
επηρεάζει και επηρεάζεται απ’ όλα τα επιµέρους κοµµάτια. Το
ελληνικό δηµόσιο δεν είναι συνιστώσες. Δεν µπορείτε να φοράτε
παρωπίδες ανάλογα µε την περίπτωση. Αµφισβητείται η νοµιµότητα υλοτοµιών για το µεταλλείο Σκουριών. Συµφωνώ µε το θόρυβο που δηµιουργήθηκε πρόσφατα περί δήθεν εντολής του
ΥΠΕΚΑ για την υλοτοµία στην περιοχή. Η πραγµατικότητα όµως
είναι διαφορετική. Η Γενική Γραµµατεία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει καµµία αρµοδιότητα να δίνει εντολές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στα ερωτήµατα θα απαντήσετε στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει δευτερολογία.
Θα µιλήσει και ο κ. Μηταράκης.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η συζήτηση µέχρι τώρα έχει καταδείξει πολλά και
από τους επερωτώντες συναδέλφους αλλά και από τον Υπουργό
είναι διαπιστωµένη η ανάγκη η χώρα να αξιοποιήσει τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους. Πρέπει να χρησιµοποιήσει την
αξιοποίηση αυτή για να µπορέσει να αναστρέψει την υφεσιακή
πορεία. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες αναστροφής και
ανάκαµψης της υφεσιακής πορείας της οικονοµίας µαζί µε τη γεωργία και τον τουρισµό, ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική, αλλά όχι
µόνο.
Η προβληµατική που αναπτύσσεται καταλήγει στο ερώτηµα:
Μπορούµε αναπτυξιακά να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του πρωτογενούς τοµέα µε σεβασµό στο περιβάλλον
και ταυτόχρονα του ορυκτού πλούτου της χώρας χωρίς να βλάψουµε την υγεία των πολιτών; Φαντάζει απλό, όµως είναι δύσκολο.
Συµβάλλοντας στη συζήτηση αυτή και αφού άκουσα τον
Υπουργό, θα θέσω δύο-τρία ζητήµατα και ως προτάσεις.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε για όλα αυτά τα έξι χρόνια. Εγώ θέλω να είµαι καλόπιστη και να πω ότι δεν χειραγωγήθηκαν οι υπάλληλοι. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί και
εξωτερικοί έλεγχοι της διοίκησης και ένας έλεγχος είναι αυτός
του Κοινοβουλίου και ορθώς γίνονται έλεγχοι, αλλά βεβαίως, εγώ
θα πω καλόπιστα ότι οι υπάλληλοι έκαναν σωστά τη δουλειά
τους, οι επιστήµονες έκαναν σωστά τη δουλειά τους σύµφωνα
µε τις πεποιθήσεις και τις επιστηµονικές τους γνώσεις κι εσείς
σωστά συνυπογράψατε τα όσα σας έφεραν, εσείς και όλη η συνέχεια του κράτους πριν από σας.
Ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, αλλά όχι µόνο, υπάρχει πολύ µεγάλη
ανησυχία των κατοίκων. Πολλές φορές υπάρχουν και πολιτικές
σκοπιµότητες αυτή η ανησυχία να γίνει φόβος, να γίνει πανικός.
Πίσω από την λογική ανησυχία των πολιτών κρύβονται και πολιτικές σκοπιµότητες, όχι µόνο τοπικών παραγόντων, να δηµιουργηθεί ντόρος και να µη γίνει τίποτα. Υπάρχει και συνάδελφος
Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ο κ. Κουράκης, που
δήλωσε -και θα ήθελα εδώ ρωτώντας το ΣΥΡΙΖΑ µε κάθε καλοπιστία- ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση –δεν ξέρουµε, δηµοκρατία έχουµε και θέλουµε να την προασπίσουµε όσοι είµαστε στο
δηµοκρατικό τόξο, πλην Χρυσής Αυγής- θα κλείσει την Κασσάνδρα. Και εγώ θα σας ρωτήσω: τους χίλιους εκατό εργαζόµενους
τι θα τους κάνετε;
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος. Άκουσα
πριν τον κ. Παπαδηµούλη να λέει ότι η ακαριαία τήξη –εγώ είµαι
των κοινωνικών επιστηµών, αλλά προσπαθώ να παρακολουθώ
και να καταλαβαίνω- είναι µια καινούργια µέθοδος. Αυτό θα
έλεγα εγώ ότι είναι καλό. Έχει ελεγχθεί; Μπορεί να χρησιµοποιηθεί; Μας είπατε ναι, κύριε Υπουργέ. Μήπως θα ήταν ένα στοι-
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χείο βοήθειας οι περιβαλλοντικές µελέτες και οι δειγµατολη- πτικοί έλεγχοι να γίνονται από το κράτος χρηµατοδοτούµενοι από
την επενδύτρια εταιρεία; Μπορούµε να διασφαλίσουµε µ’ αυτόν
τον τρόπο ότι θα υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι και ότι θα περάσει
και το µήνυµα στην τοπική κοινωνία;
Έρχοµαι στην δεύτερη πρόταση που, όταν γίνεται, διευκολύνει, όταν γίνεται όµως χωρίς κραυγές, χωρίς πανικό, χωρίς υπερβολές και χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες, γιατί η χώρα δεν
αντέχει άλλο πολιτικές σκοπιµότητες. Μπορεί να γίνει, κύριε
Υπουργέ –γιατί σε εσάς απευθύνεται η ερώτηση- µια καινούργια
προσπάθεια διαβούλευσης, έτσι ώστε, για την επέκταση της
επένδυσης, να υπάρχουν όχι µόνο οι διαβεβαιώσεις, αλλά και τα
τεκµήρια, έτσι ώστε να καθησυχάσει ο κόσµος;
Εδώ στρέφοµαι και προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν
πάµε στη θέση του κ. Κουράκη. Το κατανοώ. Κατανοώ και την
διαφορετική θέση τη στροφή του κ. Τσίπρα που πριν από λίγο
έλεγε ότι δε θέλει αποκρατικοποιήσεις και στο Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο και άλλαξε τη θέση του. Εγώ ρωτώ σήµερα
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ρωτήσει
πριν τον Υπουργό: Αν διασφαλιστούν όσα είπατε, όχι µόνο για το
κυάνιο, αλλά και για το περιβάλλον και αν διασφαλιστεί ότι θα
υπάρξει τοπική διαβούλευση και θα υπάρξει συνύπαρξη του τουρισµού, γιατί δεν αντέχει η Χαλκιδική να χάσει τον τουρισµό της
–λέω τη Χαλκιδική αλλά αυτό το παράδειγµα µπορούµε να το
πάµε και αλλού- και αν όντως είναι 0,04 του δασικού πλούτου,
όπως άκουσα πριν τον Υπουργό να λέει, δέχεστε την επένδυση
ή θα στείλετε στην ανεργία και άλλους χίλιους ανθρώπους;
Θέλω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, µε την παρέµβασή µου αυτή να
πω, ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια να ξιφοµαχούµε πίσω από πολιτικές σκοπιµότητες γύρω από την αξιοποίηση του πλούτου της
χώρας και εν προκειµένω του ορυκτού πλούτου.
Τελειώνω, θυµίζοντας σε εσάς, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς
έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου συνολικά για την αξιοποίηση
των κερδών, που το δηµόσιο θα έχει τα επόµενα χρόνια και µε
την περίπτωση των υδρογονανθράκων από όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για ένα Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών.
Υπάρχει Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών θεσµοθετηµένο. Έχει
πολύ µεγάλη σηµασία αυτά τα χρήµατα να πάνε για να διασφαλίσουν το µέλλον των παιδιών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Χριστοφιλοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την
συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 60ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 49
του ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.»
Παραπέµπεται στη αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας µε αριθµό 189 και της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 201 σχετικά µε την «Αξιοπρεπή εργασία για τους
οικιακούς εργαζόµενους», που υιοθετήθηκαν από την 100η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας (Ιούνιος 2011).
Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι µπορούν να ζητήσουν αντίγραφα από τη Διεύθυνση Νοµοθετικού Έργου της Βουλής.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο για έξι λεπτά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Οφείλω να οµολογήσω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι επίκαιρες επερωτήσεις των κοµµάτων, καθώς η Βουλή, κύριε Πρόεδρε, ασχολείται µόνο µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε κάτι κυρώσεις συµφωνιών ξεχασµένων στα συρτάρια των Υπουργείων,
χωρίς ουσιαστικό νοµοθετικό έργο και µόνο µε ό,τι νοµοθετικό
επιβάλλει η δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας.
Το λέω αυτό διότι η χώρα δεν είναι µόνο µία δηµοσιονοµική
προσαρµογή. Υποθέτω ότι υπάρχουν δεκάδες πράγµατα που
πρέπει να γίνουν σε αυτήν τη χώρα, τα οποία εκφεύγουν των
συµφωνιών µε την τρόικα.
Για να γίνει, όµως, αυτό πρέπει να υπάρχει Κυβέρνηση µε παραγωγή πολιτικής. Δεν τη βλέπω. Ως παρένθεση το βάζω αυτό,
αλλά ως πολύ ουσιαστική παρένθεση. Και θα ήθελα η Κυβέρνηση, που µε ακούει, να το λάβει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Υποθέτω, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν
πράγµατα τα οποία δεν έχουν να κάνουν µε τις δανειακές συµβάσεις της χώρας. Και περιµένουµε να τα δούµε. Ο εκσυγχρονισµός της χώρας δεν µπορεί να είναι ένα τηλεχειριστήριο που
βρίσκεται έξω από τη χώρα. Είναι και κάτι που έχει να κάνει µε
εµάς.
Σας περιµένουµε, λοιπόν, να παράγετε λίγο πολιτική. Κουραστήκαµε, δηλαδή, να περιµένουµε.
Μπαίνω στην ουσία του ζητήµατος: Θα ψέξω και την Κυβέρνηση, αλλά θα κάνω και ορισµένες πολιτικές παρατηρήσεις σε
σχέση µε τον πυρήνα της επίκαιρης επερώτησης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Η χώρα πρέπει να παράγει νέο πλούτο. Νοµίζω ότι κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν
διαφωνεί. Πρέπει να τον παράγει σωστά, σεβόµενος τις αξίες
αυτού του τόπου, σεβόµενος τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων
και σεβόµενος και τα χρήµατα που πρέπει να εισπράξουµε.
Η χώρα βαδίζει, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, στην εκµετάλλευση πετρελαϊκών αποθεµάτων της χώρας, του υποθαλάσσιου
πλούτου µας, του φυσικού αερίου, από το οποίο όλοι περιµένουµε να κερδίσουµε, να βγάλουµε λεφτά, να γλυτώσουµε απ’
αυτήν τη περιδίνηση την οικονοµική και στην εκµετάλλευση του
ορυκτού πλούτου που υπάρχει αναµφίβολα και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
Πρέπει, λοιπόν, να συµφωνήσουµε στην ισορροπία µεταξύ του
θεµιτού επιδιωκόµενου στόχου, που είναι να δηµιουργήσουµε
θέσεις εργασίας και πρόσθετο πλούτο και της περιβαλλοντικής
προστασίας.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο πείραµα το οποίο έγινε και το
οποίο λεγόταν Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη: Άδοξα ανακοινώθηκε το τέλος του στην τελευταία προεκλογική οµιλία στην Αλεξανδρούπολη του τέως Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε, αφού είχε περάσει το
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη από τη Βουλή, περιβαλλοντικές
αταξίες. Και έναντι αυτών µας ανακοίνωσε αυτό το οποίο έγινε
πριν από λίγες µέρες, τη µαταίωση του έργου, τη µαταίωση, δηλαδή, ενός αγωγού για το οποίο και η Κυβέρνηση όφειλε να προσέξει να µην χαθεί, όπως χάθηκε και ο οριζόντιος αγωγός
φυσικού αερίου µε ανακοίνωση της «GAZPROM» πριν από δεκαπέντε µέρες. Υποθέτω ότι αυτό δεν έγινε για περιβαλλοντικούς
λόγους. Υποθέτω ότι έγινε λόγω αταξίας της οικονοµικής διπλωµατίας του τόπου.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία του ζητήµατος. Εγώ θα απαριθµήσω
και προς την Κυβέρνηση και προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ορισµένα ορυχεία που υπάρχουν στη χώρα: Τα λιγνιτικά ορυχεία,
τα ορυχεία της «ΛΑΡΚΟ», όπου ήµασταν προχθές µε την εκλεκτή
συνάδελφο την κ. Βαλαβάνη, σε µια πολύ µεγάλη συγκέντρωση
οκτακοσίων εργαζοµένων που αγωνιούσαν για το αν θα µείνει
ανοιχτή. Έχει πάει κανείς στη «ΛΑΡΚΟ» να δει σε τι κατάντια βρίσκονται τα λατοµεία και τα ορυχεία, σε τι περιβαλλοντική αταξία;
Ξέρουµε όλοι εδώ στην Αίθουσα ότι βρίσκεται µε παρατάσεις,
ότι πετάει τη σκουριά στον Ευβοϊκό; Το ξέρουµε κάποιοι από
εµάς. Υπάρχει κανείς που θέλει να κλείσει η «ΛΑΡΚΟ»;
Υποθέτω ότι προχθές, αγαπητή συνάδελφε –και οι άλλοι Βου-
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λευτές που ήταν εδώ, ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ κ.λπ.- κανείς δεν
ζήτησε να κλείσει η «ΛΑΡΚΟ». Όλοι ζητήσαµε να µείνει ανοιχτή.
Και µάλιστα, κάναµε επίθεση στο ΤΑΙΠΕΔ -ακόµα και Βουλευτές της Πλειοψηφίας- ότι το σχέδιο που είχε, µε το διαχωρισµό
της «ΛΑΡΚΟ» σε καλή και κακή, είναι κακό και µπορεί να οδηγήσει σε κλείσιµο συγκεκριµένων µεταλλείων και ορυχείων.
Δεν πρέπει να ακολουθούµε τον ίδιο κανόνα; Δεν πρέπει, δηλαδή, εδώ να έχουµε την κοινή λογική; Πρέπει να είµαστε έτσι
στο ένα, αλλιώς στο άλλο; Δηλαδή, στην περιοχή της Λάρυµνας,
της Καστοριάς, της Εύβοιας, που είναι η δική µου περιοχή -τα
Ψαχνά- δεν καταλαβαίνουν ότι προφανώς ορυχείο σηµαίνει και
ενός βαθµού καταστροφή; Αλλά από την άλλη πλευρά σηµαίνει
υποχρέωση αναδάσωσης, αναδόµησης της καταστροφής –που
µέχρι τώρα δεν την έκανε το δηµόσιο για τη «ΛΑΡΚΟ», για να τα
λέµε όπως είναι- αλλά και πολλές θέσεις εργασίας.
Και τώρα πάµε στην Κυβέρνηση. Εσείς έχετε την ευθύνη για
το ότι ξεσηκώθηκε ο κόσµος.
Αν αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς -0,2%, 0,04%, αποκατάσταση, όχι κυάνιο- εσείς έχετε την ευθύνη. Και ως πολιτικοί οφείλετε να πάτε πάνω. Και αν αισθάνεστε
ότι είστε εν δικαίω, να πάτε να εξηγήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ο φόβος που υπάρχει στην περιοχή είναι ανεδαφικός.
Ο φόβος, όµως, δεν είναι ανεδαφικός. Ο φόβος είναι πολύς και
σε πολλά σηµεία είναι σωστός. Διότι ποτέ το δηµόσιο δεν απέδειξε ότι µπορεί να προασπίσει αυτά που νοµοθετούµε εµείς εδώ
µέσα. Ποτέ το δηµόσιο δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι αυτά που
περνάµε εδώ, εφαρµόζονται στην πράξη. Πώς, λοιπόν, θα προχωρήσει αυτή η χώρα; Με δεισιδαιµονίες, µε φοβίες και µε τσαµπουκάδες; Τίποτα από τα τρία δεν µπορεί να βοηθήσει τη χώρα.
Δηλητηριάζει την κοινωνία.
Εγώ θα ξεπεράσω τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις. Ως επιστήµονας ενός άλλου χώρου, του χώρου της υγείας, πρέπει να
σας πω ότι για κάθε δύσκολη εξίσωση της επιστήµης υπάρχουν
πάντα αντικρουόµενες απόψεις. Υπάρχουν, όµως, κάποια πράγµατα. Εµείς εδώ δεν είµαστε ούτε επιστηµονικό συµβούλιο ούτε
µεταλλειολόγοι. Προτείνω, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να έρθει το
θέµα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να έρθουν οι επιστήµονες,
οι µεν και οι δε, να µας εξηγήσουν. Και όχι µόνο να εξηγήσουν
σε εµάς, που παίρνουµε τις αποφάσεις, που κάνουµε συµπολίτευση ή αντιπολίτευση, αλλά κυρίως, για να ακουστεί στους κατοίκους. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να προτείνω.
Το δεύτερο που έχω να προτείνω: Δεν γίνονται µεγάλες επενδύσεις, χωρίς κοινωνική συναίνεση. Δεν είναι δυνατόν να έχουν
όλοι τρελαθεί επάνω: κάτοικοι, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστηµονικοί φορείς, πολιτιστικοί φορείς, µητροπόλεις. Δεν είναι δυνατόν
να είναι όλοι τρελοί. Είναι αδύνατον. Οφείλετε, λοιπόν, να εξηγήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους, οφείλουµε εµείς να κάνουµε
ό,τι µπορούµε για να εκµεταλλευτούµε αυτό που υπάρχει και
οφείλουµε, εκµεταλλευόµενοι τον ορυκτό πλούτο της χώρας, να
µην καταστρέψουµε όλα τα άλλα. Γιατί δεν πρέπει να κάνουµε
ένα και να αγνοούµε όλα τα άλλα, τα οποία µπορεί το Υπουργείο
σας να τα αγνοεί, όπως είναι, για παράδειγµα, η τουριστική προοπτική, ιδιαίτερα της Χαλκιδικής. Δεν είστε υποχρεωµένοι να τα
ξέρετε όλα. Οφείλετε, όµως, να κάνετε και διαβούλευση ενδοκυβερνητική.
Εδώ δεν βλέπω τίποτε από όλα αυτά. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Βλέπω µόνο υπογραφές και βλέπω και σκληρές αντιδράσεις στις αντιρρήσεις. Κάνετε λάθος. Υπάρχουν µέθοδοι
επιφανειακής εξόρυξης –και το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα
αυτό- και υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις στο Κιλκίς, λόγω των
πολύ βαθιών ορυχείων. Και τη λέξη «κυάνιο» –σας το λέω και ως
Βουλευτής, αλλά και ως γιατρός- πρέπει να τη βγάλετε οριστικά,
ολωσδιόλου, χωρίς διαζευκτικό και τιµωρίες. Κυάνιο και ζωή δεν
συζητιώνται. Την πιθανότητα στο εκατοµµύριο να γίνει κάτι δεν
πρέπει ούτε να τη συζητάµε εδώ µέσα.
Εγώ αυτά προτείνω, κύριε Υπουργέ. Θα ήταν στα θετικά σας
να φέρνατε την κουβέντα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να ενηµερωθεί το Σώµα και οι πολίτες για την ουσία των πραγµάτων.
Και είµαι βέβαιος ότι αυτό µπορεί να πάει σε µία ισορροπία. Και
από την άλλη πλευρά, να µην δηµιουργούµε ούτε δεισιδαιµονίες
ούτε να φοβίζουµε τον κόσµο, αν κάτι δεν είναι σωστό. Σε αυτήν
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την επένδυση –δεν θέλω να µπω στα οικονοµικά- το κράτος θα
δώσει πολύ σκληρές εξετάσεις. Αν πετύχει αυτό το πράγµα, ενδεχοµένως να πάµε και στον άλλο πλούτο. Αν δεν πετύχει –και
την ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση, δεν την έχει κανένα κόµµα της
αντιπολίτευσης, καµµία τοπική αυτοδιοίκηση- τότε να ξέρετε ότι
είναι ένα ντόµινο αποτυχίας. Και ξέρετε τι φέρνει στο τέλος: την
αποτυχία ενός µεγάλου σχεδίου, το οποίο ενδεχοµένως υπάρχει
και το οποίο φτάνει ακόµα και σε πετρελαϊκά αποθέµατα.
Άρα, λοιπόν, να ενηµερωθούµε, για να προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου, για έξι λεπτά.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέµα που έχει µεγάλη σηµασία και
πολύ ενδιαφέρον. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχει και λίγο συµβολικό χαρακτήρα. Και δεν αναφέροµαι στο γεγονός ότι µας
ακούνε στο εξωτερικό όταν µιλάµε, οπότε δίνουµε ένα στίγµα για
τις επενδύσεις, γιατί σαφώς τους επερωτώντες Βουλευτές δεν
τους ενδιαφέρει αυτό και είναι ξεκάθαρο απ’ αυτά που έχει πει ο
κ. Τσίπρας, προσπαθώντας να αποτρέψει επενδύσεις να έρθουν
στη χώρα.
Έχει, όµως και ένα συµβολικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι
δείχνει λίγο και το νέο πολιτικό ύφος και ήθος όταν συζητάµε
κάτι τόσο σηµαντικό. Το λέω αυτό επειδή είµαι καινούργια Βουλευτής και επειδή και ανάµεσα στους επερωτώντες Βουλευτές
είναι καινούργιοι Βουλευτές. Δεν απολογούµαστε για το παρελθόν, ούτε για τις επιλογές που έκανε ο καθένας στο παρελθόν.
Αυτό, όµως, που µε ενοχλεί είναι ότι έχετε προσπαθήσει να ζωγραφίσετε ένα κάδρο. Είναι ένα κάδρο στο οποίο όσοι το στηρίζουµε αυτό στη δικιά µου την Κοινοβουλευτική Οµάδα είµαστε
νεοφιλελεύθερα τέρατα, τα οποία συµµετέχουµε σε µια διεθνή
συνωµοσία -γιατί το κάδρο έχει και πινελιές των Ανεξάρτητων Ελλήνων µέσα- και θέλουµε να δούµε µια οικολογική καταστροφή
όπου χαρωπές Ελληνοπούλες µε κόκκινα µαγουλάκια έχουν τα
καλαθάκια τους και κυνηγάνε µέλισσες και µαζεύουν ρίγανη και
ακούγονται µεγάφωνα µε φωνές φοβερές που τις τροµοκρατούν
και υπάρχουν συρµατοπλέγµατα κ.λπ..
Με προσβάλλει, επίσης και σαν γονιό, γιατί δεν θα συναινούσαµε οι γονείς της δικής µου Κοινοβουλευτικής Οµάδας ποτέ
στο να γίνει κάτι το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα και την υγεία των παιδιών µας.
Φεύγω, λοιπόν, απ’ αυτό το κάδρο µε τη σκέψη ότι ενδεχοµένως ένα πιο σύγχρονο πολιτικό ύφος θα ήταν καλύτερο και προσπαθώ να αναλύσω το θέµα, επειδή οι επερωτώντες Βουλευτές
είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχοµένως µε όρους που θα τους καταλάβετε καλύτερα, γιατί το θέµα έχει διάφορες συνιστώσες, έχει
περιβαλλοντική συνιστώσα, έχει αναπτυξιακή και κοινωνική συνιστώσα και έχει βεβαίως και οικονοµική συνιστώσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Συνισταµένη.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα φτάσω και στη συνισταµένη. Αυτή ψάχνουµε εξάλλου. Μακάρι να ήταν και κοινή σε
ορισµένα πράγµατα.
Ξεκινάω µε την περιβαλλοντική συνιστώσα και παραδέχοµαι
ότι δεν είµαι επιστήµονας αυτού του είδους. Οικονοµολόγος
είµαι, νοµικός είµαι, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγµατα. Το θέµα
είναι το εξής: Ποιανού την άποψη τελικά θα δεχτεί κανείς; Υπάρχουν πολλές απόψεις και νοµίζω ότι παραδεχόµαστε όλοι ότι
όλες οι απόψεις και οι επιστηµονικές ακόµα δεν είναι αθώες,
έχουν και πολιτικά κίνητρα. Εγώ, λοιπόν, επιλέγω να δεχτώ την
άποψη, η οποία έχει προκύψει από τις υπηρεσίες, από το κράτος,
µετά από θεσµοθετηµένες διαδικασίες, µε δηµοκρατικά εκλεγµένους πολιτικούς προϊσταµένους. Αυτήν την άποψη δέχοµαι.
Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ ποια άποψη δέχεστε; Το λέω αυτό µε όλο το
σεβασµό στο τι έχει πει το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων του
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το θέµα είναι ποιον δεχόµαστε. Εγώ δέχοµαι
το κράτος. Και οι διαδικασίες όποιος έχει περάσει από αυτές
ξέρει ότι είναι και επώδυνες και ακολουθούν και ευρωπαϊκές νόρµες.
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Πάµε, λοιπόν, στην αναπτυξιακή συνιστώσα, η οποία επηρεάζεται βεβαίως και από την πολιτική ιδεολογία και φιλοσοφία του
καθενός. Εδώ είναι η επιλογή κατεύθυνσης. Δεν νοµίζω ότι δεν
θέλουµε ανάπτυξη. Εγώ δεν κατηγορώ τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει
ανάπτυξη, προς Θεού. Το θέµα είναι ποιο µοντέλο ακολουθεί κανείς.
Εµείς, λοιπόν, στο δικό µας αναπτυξιακό µοντέλο εφόσον οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι αποδεκτές -γι’ αυτό την έβαλα
πρώτη αυτήν τη συνιστώσα- θέλουµε να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό πλούτο της χώρας και πιστεύουµε ότι και οι επενδύσεις και
η προσέλκυσή τους είναι ένας θεµιτός και µεγάλος πολιτικός µας
στόχος. Εσείς; Το αντίστοιχο τοπικό αναπτυξιακό µοντέλο είναι
η µελισσοκοµία και η αλιεία. Καλώς.
Πάµε και στην κοινωνική συνιστώσα, την ποιότητα ζωής των
κατοίκων. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση σε τέτοια θέµατα -δεν
είµαστε στην ουτοπία- να συµφωνούν όλοι σε µια τοπική κοινωνία, αλλά..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Συνεχίστε.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζω, ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζοµαι την άδειά σας, όµως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με χαµόγελο σας το λέω.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θεσµικές στρεβλώσεις,
οι οποίες επιτρέπουν σε µια µειοψηφία, η οποία φωνασκεί επίσης
χωρίς αγνά κίνητρα, δεν σηµαίνει ότι έχουν δίκιο. Η ποιότητα,
λοιπόν, ζωής πρέπει να εξασφαλίσει πρώτα την επιβίωση και
αυτό θέλει εργασία. Ειπώθηκε ότι η ανεργία σ’ αυτές τις περιφέρειες είναι πάνω από τον εθνικό µέσο όρο.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην οικονοµική συνιστώσα, η οποία δείχνει
την απόλυτη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ενδιαφέρει η οικονοµική
συνιστώσα; Εγώ δέχοµαι ότι έχουµε το οικονοµικό µοντέλο, το
οποίο θέλει εκσυγχρονισµό. Φυσικά να συζητήσουµε για τον Μεταλλευτικό Κώδικα. Υπάρχει πρόταση για τον Μεταλλευτικό Κώδικα από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Και να σας πω και κάτι άλλο; Διότι µπαίνει και η διαπραγµάτευση. Είναι το µοντέλο τι θα ζητήσεις από τον επενδυτή και µετά
θα βρεθείς σε ένα δωµάτιο µε τον επενδυτή και θα πρέπει να συζητήσεις και να διαπραγµατευτείς και την τιµή. Το λέω επειδή
αναφέρθηκε σ’ αυτό ο κ. Παπαδηµούλης. Αν είχατε το θάρρος
και είχατε αναλάβει την εξουσία και βρισκόσασταν σε ένα δωµάτιο µε τον επενδυτή, πείτε µου, κύριε Παπαδηµούλη, ποια είναι
η τιµή του ΣΥΡΙΖΑ; Ποια είναι η τιµή της Κασσάνδρας, κύριε Παπαδηµούλη; Είναι 1 δισεκατοµµύριο, είναι 2 δισεκατοµµύρια,
είναι 3 δισεκατοµµύρια; Ποιο είναι το ποσοστό που θα ικανοποιούσε το ΣΥΡΙΖΑ για την Κασσάνδρα; Διότι κατηγορήσατε τον
Υπουργό ότι δεν απαντάει. Απαντήστε κι εσείς.
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεχθεί έντονη
κριτική –φτάσαµε και στη συνισταµένη- για το γεγονός ότι οι συνιστώσες του κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Να, λοιπόν, που εδώ τη βρήκαµε τη συνισταµένη. Είναι η συνισταµένη
της απόρριψης. Και δεν είναι µόνο εδώ η συνισταµένη της απόρριψης, γιατί τελικά εγώ έχω να σας πω και το εξής: Ενδεχοµένως
το ζητούµενο να είναι η απόρριψη, γιατί οι συνιστώσες, απ’ ό,τι
βλέπω είτε είναι περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές, οικονοµικές,
όλες έρχονται σαν επιχειρηµατολογία εκ των υστέρων για να δικαιολογήσουν την απόρριψη. Και η απόρριψη έχει κι άλλον ένα
στόχο. Ο στόχος της είναι ο ίδιος. Είναι να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι έχετε εναλλακτική πολιτική πρόταση πάνω σε ένα ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µου επιτρέπετε, να κλείσω,
κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι το µόνο που υπάρχει εκτός από την
απόρριψη, είναι η προτροπή στους κατοίκους να τρέφονται µε
µέλι και ψάρια!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Νίκη Φούντα
έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, ο ορυκτός πλούτος είναι από τους λίγους εναποµείναντες τύπους πλούτου που έχουµε στη χώρα µας και κανονικά
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κάτι τέτοιο θα έπρεπε να σηµαίνει ότι θα προσπαθούµε να τον
προστατεύσουµε, να τον διαφυλάξουµε και σαφώς να τον αξιοποιήσουµε.
Είµαστε µπροστά λοιπόν σε ένα σταυροδρόµι προκλήσεων,
προκλήσεων που έχουν να κάνουν µε οτιδήποτε έχει ένα βασικό
συστατικό στην θεώρηση των πραγµάτων, την αναζήτηση των
ισορροπιών.
Υπάρχουν ισορροπίες όµως µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης; Προφανώς και ναι. Πριν
το ερώτηµα γίνει ειδικότερο, υπάρχουν ισορροπίες µεταξύ του
τι θέλουµε να διατηρήσουµε και του τι ανάπτυξη σαφώς θέλουµε;
Να ξεκινήσω µε την ανάγκη αποκατάστασης του δηµοσίου διαλόγου, ένας διάλογος που εσείς είπατε ότι έγινε, αλλά δυστυχώς
οι τοπικοί φορείς και όλοι οι άνθρωποι στη Χαλκιδική λένε ότι δεν
υπήρξε. Είναι περισσότερο επίκαιρη και επιβεβληµένη από ποτέ
αυτή η ανάγκη. Στην περίπτωση των µεταλλείων χρυσού στην
Χαλκιδική, στο Κιλκίς και στη Θράκη ο κοινωνικός διάλογος δεν
υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε για ένα θέµα που είχε πολύ µεγάλες
κοινωνικές προεκτάσεις και που, αν µη τι άλλο, αποτελεί ένα µείζον πολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτηµα.
Μία µικρή αναδροµή στο χρόνο δίνει απαντήσεις και στην
ουσία του προβλήµατος. Τοποθετήθηκαν και οι εισηγητές αυτής
της ερώτησης. Το 2003 µεταβιβάστηκε σε µία µόλις ηµέρα το
ενεργητικό των µεταλλείων στο ελληνικό δηµόσιο προς 11 εκατοµµύρια ευρώ µε τα γνωστά, µε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, και άρα η σύµβαση παραχώρησης διαµορφώνεται σε δύο
προβληµατικούς άξονες.
Πρώτον, δεν υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, της µετέπειτα εποχής της επένδυσης και αµνηστεύεται προκαταβολικά
από οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση για τη λειτουργία των
µεταλλείων η εταιρεία.
Από τα παραπάνω προκύπτει και είναι προφανής η έλλειψη
διαµόρφωσης µίας κοινωνικής δικαιοσύνης που θα έβαζε στη συζήτηση για τις αποφάσεις και τους πολίτες της Χαλκιδικής, επιβάλλοντας ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και θα
ενέτασσε µε όρους διαφάνειας στο κάδρο, την αναγκαιότητα του
έργου για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
Όσον αφορά τώρα καθαρά το επενδυτικό σχέδιο, γιατί δεν
αναφέρθηκε από κανέναν, να πω ότι περιλαµβάνει το υφιστάµενο
µεταλλείο, τη δηµιουργία µεταλλείου, υπόγειο µεταλλείο στην
Ολυµπιάδα, στοά µεταφοράς µεταλλεύµατος, µεταλλουργεία
χρυσού και χαλκού, εργοστάσιο παραγωγής θειϊκού οξέος και
διάφορα άλλα. Συνοπτικά οι φάσεις των έργων έχουν να κάνουν
µε την αποψίλωση δασικής έκτασης δυόµισι χιλιάδων στρεµµάτων µε κρατήρα επιφανειακής εξόρυξης, φράγµατα, κτηριακές
βοηθητικές εγκαταστάσεις, όρυξη εννιά γεωτρήσεων, ουσιαστικά µε ένα πολύ µεγάλο όγκο δραστηριότητας.
Να επισηµάνουµε µόνο πως στο νέο project συµπεριλαµβάνονται και το κοίτασµα χαλκού, χρυσού στις Σκουριές, που σήµερα
εκτιµάται ότι αξίζει περίπου 12 δισεκατοµµύρια δολάρια, δύο
προϋπάρχοντα ορυχεία µαζί µε τις εγκαταστάσεις τους, τριακόσια δέκα σπίτια στο Στρατώνι, καθώς και τα δικαιώµατα έρευνας
και επέκτασης της εξορυκτικής δραστηριότητας µε το άνοιγµα
και των άλλων µεταλλείων.
Αυτά, για να περιγραφεί το σκηνικό της πρότασης και η έκτασή
της και να τονιστεί ότι είναι µια πρόταση που ξεφεύγει από τον
τοπικό χαρακτήρα και διαµορφώνει ένα πλαίσιο εθνικού σχεδίου
δράσης σε µια εποχή που η ενεργειακή πολιτική οφείλει να µπει
σε πρώτο πλάνο και να διαµορφώσει τους όρους της οικονοµίας
µας.
Στο παραπάνω σκηνικό έχει ήδη ακουστεί ότι υπάρχει και η
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που εκκρεµεί µε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να παρεµβαίνει και να εγκρίνει εργασίες υλοτοµίας στο δάσος των Σκουριών.
Να πούµε κυρίως -τονίστηκαν από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας- για τα οφέλη του κράτους και
των πολιτών όσον αφορά τη φορολογία και τις θέσεις εργασίας.
Θα είµαι επιγραµµατική σε αυτά. Εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν περίπου χίλιες πεντακόσιες άµεσες θέσεις εργασίας,
καθώς επίσης και διπλάσιος αριθµός έµµεσων. Η νέα διαµορφω-
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µένη κατάσταση θα δώσει όντως οικονοµική ανάσα στην τοπική
κοινωνία, δεδοµένου και του µεγάλου ποσοστού ανεργίας της
περιοχής. Παράλληλα το ελληνικό δηµόσιο θα έχει τη δυνατότητα φορολόγησης των εισοδηµάτων και είσπραξης των φόρων.
Στον αντίποδα, όµως, αυτών των οικονοµικών δεδοµένων
υπάρχει η γνώµη ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, επιστηµονικών φορέων, συλλόγων και κινηµάτων πολιτών που τεκµηριώνουν τους
κινδύνους και αντιδρούν σε αυτήν την επένδυση, που, όπως φαίνεται, αποφέρει κέρδη µόνο για την εταιρεία.
Όσον αφορά τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε ανεξάρτητους επιστηµονικούς φορείς παρουσιάζει σωρεία προβληµάτων. Θα ήθελα να δω αυτά που παρουσιάσατε,
κύριε Υπουργέ, στην εισήγησή σας, στην τεκµηρίωση ότι δεν
υπάρχει. Να πω ότι και εγώ έχω µιλήσει µε επιστήµονες εκεί, που
αναφέρουν ότι η µέθοδος ακαριαίας τήξης, που προτείνετε, δεν
έχει εφαρµοστεί ποτέ σε βιοµηχανική κλίµακα παραγωγής χρυσού και δεν δίνει χρυσό, αλλά µείγµατα χρυσού µε χαλκό, µόλυβδο και σίδηρο, τα οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα µπορούν να
διαχωριστούν χωρίς τη χρήση κυανίου, όπως αναφέρθηκε από
τον κ. Παπαδηµούλη.
Να πω µόνο ότι για τη µεταλλευτική δραστηριότητα σαφώς και
η θέση µας είναι ότι µπορεί να είναι αειφορική. Το θέµα είναι το
πώς κάνεις κάτι, µε ποιους τρόπους και µε ποιες χρήσεις και
προτεραιότητες προχωράς για να µπορείς να φτάσεις στο επιθυµητό αποτέλεσµα.
Για τον τουρισµό ακούστηκαν κάποια πράγµατα. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι ένα πλήγµα για τον τουρισµό αυτό που συµβαίνει. Σαφώς και οι επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν µετά θα
πρέπει να επουλώσουν τις όποιες πληγές.
Για τον αγροτικό τοµέα έγινε εκτενής ανάλυση, όπως και για
τους υδάτινους πόρους -που σαφώς δεν µπορούν να παραβλεφθούν- και για την ατµόσφαιρα.
Να µείνω µόνο λίγο στο έδαφος. Το έδαφος θεωρείται µη ανανεώσιµος φυσικός πόρος και σχεδόν σε όλες τις χώρες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν µεταλλεία χρυσού, τα εδάφη που
γειτνιάζουν ή βρίσκονται ακόµα και σε µεγάλη απόσταση από
αυτά, παραµένουν ρυπασµένα µε βαρέα µέταλλα και µε όλες
αυτές τις συνέπειες που υπάρχουν για τη δηµόσια υγεία.
Για τα οικοσυστήµατα, είναι σαφές, βλέποντας το χάρτη όλης
αυτής της έκτασης, ότι υπάρχει και ζώνη Α προστασίας. Πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς είναι να εξαιρεθεί αυτή η
έκταση και να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε ώστε να ισχύσει
αυτό το Case by case Study, που λένε οι επιστήµονες, να ιδωθεί
σηµειακά, όπου το πρόβληµα είναι οξύτερο και όλο το υπόλοιπο
να µπει σ’ ένα συνολικό πλαίσιο δράσης.
Δεν θα σας κουράσω άλλο ούτε µε τα µεταλλευτικά απόβλητα.
Όλοι ξέρουµε τι συµβαίνει. Και όλα αυτά τα προβλήµατα δεν
αναφέρθηκαν για να κινδυνολογήσουµε, αλλά για να µπορέσουµε να τα επισηµάνουµε και να τα ανατρέψουµε.
Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν από όλα αυτά είναι: οι πέντε
χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα διαρκέσουν είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια αντισταθµίζουν µέρος των παραπάνω µειονεκτηµάτων; Μπορούµε να εξασφαλίσουµε άρση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ατυχηµάτων; Δεχόµαστε να
εξορυχθεί χρυσάφι που θα φεύγει έξω χωρίς να αφήνει περαιτέρω κέρδη στον τόπο από δικαιώµατα εξόρυξης, παρά µόνο
όσα θα προκύπτουν από τη φορολογία της επιχείρησης και των
εργαζοµένων της; Και το πιο σηµαντικό, δεχόµαστε αυτού του
τύπου την ανάπτυξη;
Η Δηµοκρατική Αριστερά µπορεί να τάσσεται υπέρ -και µόνοεπενδύσεων που εξακριβώνεται ότι σέβονται το περιβάλλον και
προτάσσουν την κοινωνική συνοχή και τις ωφέλειες που µπορεί
να υπάρχουν σε κοινωνικό επίπεδο.
Πιστεύουµε στην ανάπτυξη που έχει να κάνει µε το φυσικό
ορυκτό πλούτο και έχουµε να κάνουµε κάποιες προτάσεις για να
µπορεί να γίνει βιώσιµο αυτό το έργο σε επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Προτείνουµε να γίνει επανεξέταση των ΜΠΕ, των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επικαιροποίησή τους. Επίσης,
προτείνουµε να γίνει πραγµατική και ουσιαστική διαβούλευση
γιατί, όπως είπε και ο κ. Μαρκόπουλος πριν, αν όντως δεν υπάρ-
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χουν προβλήµατα, είναι θέµα της πολιτείας να καταστήσει σαφές
στην τοπική κοινωνία ότι είναι µόνο γι’ αυτόν το λόγο, ότι κάποιοι
άλλοι τα δηµιουργούν. Τέλος, προτείνουµε να γίνει επιστηµονική
τεκµηρίωση κάθε βήµατος και, επίσης, να γίνει ένας ορισµός
ενός συνολικού ελεγκτικού µηχανισµού που, επιτέλους, θα υπάρχει και θα είναι εκεί και ουσιαστικά θα ελέγχει.
Θα θέλαµε, πραγµατικά, να οριστεί µία επιτροπή µόνο για τον
ορυκτό πλούτο, που θα έχει να κάνει και µε τις εξορύξεις που γίνονται στον Πατραϊκό κόλπο και στο Κατάκολο, αλλά και σ’ αυτά
τα ορυχεία που προαναφέρθηκαν.
Τέλος, θα θέλαµε να ζητήσουµε την αναθεώρηση της σύµβασης, αν µπορεί να γίνει µε όρους κοινωνικής ευαισθητοποίησης
και συνοχής µε όλα αυτά που προαναφέρθηκαν για τα ανταποδοτικά τέλη της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ως προς το ταµείο
αυτό των εποµένων γενιών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ενηµερώνουµε
ότι σε λίγο θα επισκεφθεί την Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο Πρόεδρος του Λιβάνου.
Το λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής για έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Θα ξεκινήσω υπενθυµίζοντας ότι
από τη δεκαετία του 1990 το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έκανε ερωτήσεις στη Βουλή για τα ζητήµατα που σήµερα συζητούµε, στις 30-10-2009, στις 21-2-2010, στις 13-4-2010, στις 2410-2010. Έχουµε ασχοληθεί µε το θέµα και έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένες προτάσεις.
Θέλω να κάνω µία πρώτη γενική παρατήρηση. Η πολιτική της
σηµερινής συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και της ΔΗΜΑΡ σε ό,τι αφορά τον ορυκτό πλούτο, όπως και τη
διαδικασία εκποίησης του ορυκτού πλούτου, είναι η συνέχεια της
ακολουθούµενης πολιτικής και από τη Νέα Δηµοκρατία και από
το ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Είναι µία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων, πολιτική η οποία συναποφασίζεται από
όλες τις µέχρι σήµερα κυβερνήσεις.
Αυτό που σήµερα επιδιώκεται είναι να µην παραµείνει τίποτα
από αυτό που λέµε δηµόσια περιουσία, αυτό που πραγµατικά
είναι περιουσία του λαού και δεν έχει δικαίωµα καµµία κυβέρνηση, καµµία πλειοψηφία να την ξεπουλήσει.
Η λογική σας είναι η ενέργεια, οι επικοινωνίες, τα λιµάνια, τα
αεροδρόµια, ο ορυκτός πλούτος και πολλά άλλα, όλα να περάσουν στην ιδιωτικοποίηση, όλα να ξεπουληθούν, όλα για τα
κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, όλα για τη διασφάλιση αυτών των
κερδών. Αυτή είναι η λογική σας. Δεν είναι το µνηµόνιο που τα
επιβάλλει.
Δεν πρόκειται, κυρία κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε της Νέας
Δηµοκρατίας, για ανθρωπόµορφα τέρατα. Απλά είναι η ταξική
πολιτική σας, η σκληρή, αντιλαϊκή πολιτική, την οποία εφαρµόζετε σε όλα τα επίπεδα.
Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι µιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για εθνικό συµφέρον και για όφελος της
χώρας. Αλήθεια, ποιο είναι το όφελος, πέρα από όλα τ’ άλλα που
θα πούµε παρακάτω; Τι όφελος έχει η χώρα από αυτήν τη συγκεκριµένη συµφωνία µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.»;
Δισεκατοµµύρια είναι τα έσοδα της εταιρείας, µερικά εκατοµµύρια ευρώ στον αριθµό των δακτύλων των δύο χεριών για τη
χώρα.
Θέλουµε να σας πούµε ότι υπάρχει συσσωρευµένη εµπειρία
στην περιοχή της Μακεδονίας -και όχι µόνο- από τις δραστηριότητες του κεφαλαίου. Και αυτό γιατί; Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται, έχουν αποκλειστικό σκοπό το
κέρδος και έχει αποδειχθεί ότι είναι καταστροφικές αυτές οι πολιτικές και για το περιβάλλον και για τη ζωή των ανθρώπων ευρύτερα, αλλά και των εργαζοµένων σ’ αυτούς τους χώρους.
Το κεφάλαιο, η εκµετάλλευση το κέρδος λειτουργούν αµείλικτα και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, προηγουµένως,
να ακυρωθεί αυτή η αντίληψη.
Αλήθεια, τι έχετε να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, για τις δραστηριότητες κατά καιρούς στα ορυχεία του Μποδοσάκη, για την
«TVX», για την Κορώνεια, για την «ΠΕΣΙΝΕ», για τον Ασωπό, για
την Πτολεµαΐδα και άλλες περιοχές; Δεν θα µας απαντήσετε
εσείς διαχρονικά, γιατί δεν έχετε προσωπική ευθύνη. Εννοώ τις
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πολιτικές που εφαρµόστηκαν απ’ όλες τις κυβερνήσεις.
Τι έχουν αποδείξει; Ότι δεν µπορεί η εργατική τάξη, ο εργαζόµενος λαός, τα λαϊκά στρώµατα να έχουν καµµία αισιοδοξία από
όλα όσα υποστήριξε και ο κύριος Υπουργός σήµερα, ότι θα πάρουν µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης και αντιµετώπισης
των προβληµάτων των εργαζοµένων. Τα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα, η καταστροφή δηλαδή του περιβάλλοντος είναι – το
γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα- σωρευτικό και µη αναστρέψιµο.
Γιατί οι κάτοικοι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας υφίστανται όλες αυτές τις επιθέσεις του καρκίνου; Ο καρκίνος στη
Δυτική Μακεδονία συνεχώς αυξάνεται. Είναι τυχαίο; Όχι.
Τρίτη παρατήρηση: Αναφέρονται πολλά ονόµατα. Μαντέµ Λάκκου, Μαύρες Πέτρες, Ολυµπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι, Καρακλάδι, Πέραµα στον Έβρο, Κρούσια στο Κιλκίς. Είναι ονόµατα
περιοχών που βρίσκονται στο στόχαστρο των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Αλλά είναι και περιοχές σκληρών αγώνων και ταξικών αναµετρήσεων για δεκαετίες. Οι παλαιότεροι θυµόµαστε
τον αγώνα στο Μαντέµ Λάκκου. Δεν απαντήσατε όµως, κύριε
Υπουργέ, τι θα γίνει µε τον απαρχαιωµένο Μεταλλευτικό Κώδικα.
Είναι ένας κώδικας που διευκολύνει τους επιχειρηµατικούς οµίλους και είναι βλαπτικός για τη χώρα.
Τέταρτη παρατήρηση: Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές ότι
ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε καµµιά περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε επιχειρηµατικούς
οµίλους. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα πρέπει να γίνεται µε όρους, προϋποθέσεις και αρχές, ώστε να καταλήγει σε
όφελος του λαού και αυτό βεβαίως µπορεί να γίνει µόνο µε έναν
κεντρικό σχεδιασµό, µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και όχι µε
την όποια ανάπτυξη που θα γίνεται µε στόχο την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.
Μια τέτοια ανάπτυξη θα έχει στο κέντρο της προσοχής τούς
εργαζοµένους και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Θα αξιοποιεί πολύµορφα τον ορυκτό πλούτο προς το συµφέρον των εργαζοµένων, προς το συµφέρον της ανάπτυξης, προς το συµφέρον της
βιοµηχανικής παραγωγής και της χώρας. Θα δηµιουργεί θέσεις
εργασίας µε µόνιµη σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα. Θα συµβάλλει στην ανάπτυξη όλων των κλάδων και της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας και της αλιείας και της µεταλλευτικής δραστηριότητας και της µεταποίησης και του τουρισµού.
Υπάρχουν όµως ορισµένες αναγκαίες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση για µία τέτοια ανάπτυξη είναι η εναντίωση στο συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο που προωθούν από κοινού, η εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και η συγκυβέρνηση, όπως και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Προϋπόθεση επίσης είναι η αλλαγή στο συσχετισµό δυνάµεων, συσχετισµός σε βάρος της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και των κοµµάτων που κινούνται στην λογική του
ευρωµονόδροµου. Προϋποθέσεις είναι να αναπτυχθεί η πάλη για
ριζικές αλλαγές, µε στόχο τη λαϊκή εξουσία και οικονοµία, µε κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και εργατικό λαϊκό έλεγχο.
Τέλος το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας λέει όχι στο λεγόµενο
επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» που
παραδίδει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής στο µεγάλο κεφάλαιο και δεν αποφέρει στην περιοχή παρά υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων, ώστε να θησαυρίζουν
µονοπωλιακοί όµιλοι και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα.
Τέλος δεν είναι φωνασκίες οι αγώνες των εργαζοµένων και οι
κινητοποιήσεις στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, δεν είναι κινητοποιήσεις σε περιοχές µεµονωµένων γραφικών οικολόγων.
Είναι και η περιφερειακή διοίκηση και οι δήµοι και εργατικά κέντρα και µαζικά ο λαός που αντιτίθενται σε αυτήν την περιοχή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μηταράκης έχει το λόγο για δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε όλοι σήµερα
ότι η ανεργία είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει
η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους. Υποχρέ-
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ωση και ευθύνη δική µας είναι η κατά προτεραιότητα δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες να είναι βιώσιµες.
Τονίζω το εξής: Αυτό θα γίνεται πάντα µε απόλυτο σεβασµό
στην εργατική νοµοθεσία και πάντα µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ µίλησαν σήµερα για την ανάγκη
αξιοποίησης του πλούτου µε όρους, όµως και προϋποθέσεις, τις
οποίες ποτέ δεν διευκρίνισαν. Μίλησαν γενικά και αόριστα για
όρους και προϋποθέσεις.
Για την Κυβέρνηση υπάρχουν συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις που είναι οι νόµοι του κράτους και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το περιβάλλον. Εδώ, πρέπει να
είµαστε ξεκάθαροι και µεταξύ µας και απέναντι στον ελληνικό
λαό που σήµερα µας παρακολουθεί.
Υπάρχουν δύο µοντέλα που επιτρέπουν την ανάπτυξη µιας οικονοµίας: Το ένα είναι αυτό που στηρίζεται στον υπέρµετρο δανεισµό µε στόχο την κατανάλωση. Δανειζόµασταν για να ξοδέψουµε.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ µαζί µε
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τού Λιβάνου, Στρατηγό ΜΙΣΕΛ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας διακόψω σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
παρακολουθεί τη συνεδρίαση από τα έδρανα στα αριστερά, η
αυτού εξοχότης, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας του Λιβάνου ο
Στρατηγός Μισέλ Σουλεϊµάν µε δεκαµελή αντιπροσωπεία.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Όρθιοι χειροκροτούν οι Βουλευτές απ’ όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο θα λάβει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μεϊµαράκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ):
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, λόγω όµως, της επίσκεψης του
κυρίου Προέδρου του Λιβάνου, θα µου επιτρέψετε να τον καλωσορίσω κι εγώ.
Κύριε Πρόεδρε, είναι µεγάλη τιµή και χαρά που σας καλωσορίζω στην Αίθουσα των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας.
Όπως γνωρίζετε, εδώ βρίσκεται ο ναός της δηµοκρατίας.
Μέσα σε αυτήν την Αίθουσα αναπτύσσονται οι απόψεις µας, πολλές φορές µε ένταση. Πάντα όµως καταφέρνουµε ως Έλληνες
Βουλευτές, µε το µεσογειακό ταπεραµέντο µας, να βρίσκουµε
τις λύσεις και να καταθέτουµε τις απόψεις µας, οι οποίες είναι
προς το συµφέρον της χώρας.
Με αυτές τις σκέψεις και πάλι, κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω.
Να σας πω ότι σε αυτήν τη θέση κάθεται το Προεδρείο. Αυτήν
τη στιγµή είναι Προεδρεύων ο κύριος Αντιπρόεδρος. Στα έδρανα
που κάθεστε κάθονται οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί. Η Κυβέρνηση και οι επιτελείς της κάθονται από την άλλη πτέρυγα. Οι
εκλεκτοί συνάδελφοι λαµβάνουν το λόγο µε την εγγραφή στους
καταλόγους, µε την κάρτα στο κοµπιούτερ και εκφράζουν τις
απόψεις τους µέσα από ένα ελεύθερο Βήµα, ίσως το µοναδικό
τόσο ελεύθερο Βήµα στην Ελλάδα.
Με αυτές τις σκέψεις θέλουµε να σας ευχηθούµε να πετύχετε
στο ρόλο σας, το σταθεροποιητικό στην περιοχή.
Να σας πούµε από το Βήµα της Βουλής των Ελλήνων ότι το
πρόβληµα τής Συρίας, κατά τη γνώµη όλων µας, δεν λύνεται
στρατιωτικά, αλλά λύνεται πολιτικά, µε διάλογο, για να µπορέσει
να κυριαρχήσει η ειρήνη στην περιοχή µας, που οι Έλληνες τόσο
πολύ θέλουν και που πιστεύω ότι κι εσείς θα συµβάλλετε προς
την κατεύθυνση αυτή.
Και πάλι, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήλθατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): 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 µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί
από το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες τής Βουλής)
Ενηµερώνουµε τα παιδιά ότι έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Αυτήν τη στιγµή συζητείται η επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μηταράκης, για δέκα
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζοντας την οµιλία
µου, επιτρέψετε µου να εκφράσω και τη χαρά τής Κυβέρνησης
για την τιµή που µας κάνει να επισκέπτεται τη χώρα µας η αυτού
εξοχότης, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας τού Λιβάνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλεγα πριν από τη διακοπή, ότι
υπάρχουν δύο τρόποι για να αναπτυχθεί η οικονοµία: Ο ένας
είναι µε υπέρµετρο δανεισµό που έχει στόχο την κατανάλωση και
µαζί µ’ αυτή το αλόγιστο γιγάντωµα του δηµοσίου, χωρίς προγραµµατισµό και χωρίς σχεδιασµό. Και κάτι τέτοιο βέβαια ήταν
ψευδεπίγραφη ανάπτυξη. Στην πραγµατικότητα είναι µία απλή
µεγέθυνση. Είναι το µοντέλο του κρατισµού που µας έφερε ως
εδώ. Είναι το µοντέλο του κρατισµού που χρεοκοπεί κι εσείς δίνετε µάχη οπισθοφυλακής για να το αναβιώσετε.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο δρόµος των επενδύσεων, της
παραγωγής. Είναι δεδοµένο ότι τα επόµενα χρόνια ο δηµόσιος
τοµέας δεν θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, το ξέρουµε
όλοι. Δεν έχει τους πόρους. Ό,τι άλλο λέτε δεν είναι η αλήθεια
προς τον ελληνικό λαό. Η λύση είναι η παραγωγή νέου πλούτου,
όπως είπε και ο κ. Μαρκόπουλος. Σηµειώνω δε, ότι δεν υπάρχουν
εργαζόµενοι χωρίς εργοδότες ούτε επενδύσεις χωρίς επενδυτές
και αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα, η προσέλκυση επενδύσεων.
Ως χώρα δεν ήµασταν ποτέ φιλικοί στην επιχειρηµατικότητα.
Διώξαµε επενδύσεις, προσφέραµε σε άλλες όµορες χώρες θέσεις εργασίας που έπρεπε και µπορούσαν να γίνουν εδώ στην
Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό, όπως έχουµε πει πολλές φορές, οι ευθύνες της Αριστεράς ήταν µεγάλες και παραµένουν µεγάλες,
διότι συστηµατικά έβαλλε και µεγάλος µέρος της βάλλει ακόµη
και σήµερα, παρά τη µεγάλη ανεργία, κατά των επενδύσεων,
κατά της επιχειρηµατικότητας.
Προσπαθείτε είτε µε απαράδεκτες δηλώσεις είτε µε διαρκή
εµπόδια να εµποδίσετε την κάθε επένδυση που προσπαθούµε να
γίνει σε αυτόν τον τόπο. Έχω ήδη απαντήσει σε οκτώ ερωτήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ, τους ελάχιστους αυτούς µήνες, εναντίον επενδύσεων. Κάθε ερώτηση εναντίον µίας άλλης επένδυσης. Σας ρωτώ
και σας έχω ρωτήσει πολλές φορές: Πείτε µου, επιτέλους, µία
επένδυση που σας αρέσει. Πείτε µου, επιτέλους, µία επένδυση
που θέλετε, για να υπάρξουν θέσεις εργασίας για να δουλέψουν
στον τόπο µας τα νέα παιδιά. Δεν θέλετε ούτε το ένα µοντέλο,
το δανεισµό, δεν θέλετε ούτε το άλλο µοντέλο, τις επενδύσεις.
Τελικά, τι θέλετε; Πώς θα πάει αυτή η χώρα µπροστά; Σαν να
προτιµάτε να παραµείνει ψηλά η ανεργία για µικροκοµµατικά
οφέλη. Βέβαια η Κυβέρνηση δεν θα σας κάνει τη χάρη.
Δουλεύουµε σκληρά. Εντείνουµε τις προσπάθειές µας για την
προσέλκυση επενδύσεων και στα θέµατα της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αυτής της χώρας, αλλά και ειδικά
στα θύµατα του ορυκτού και φυσικού µας πλούτου. Και δεν κάνουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση κάτι το πολύ διαφορετικό από
ό,τι έκαναν οι πρόγονοί µας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αξιοποίησαν µε όραµα και στρατηγική τον ορυκτό πλούτο που διέθεταν, µε πολύ σηµαντικά οφέλη τότε. Με τους Αθηναίους να
χρησιµοποιούν το ασήµι του Λαυρίου, για να δηµιουργήσουν
αµυντική αποτροπή και βεβαίως έναν απαράµιλλο πολιτισµό. Με
τους Μακεδόνες να πράττουν το ίδιο µε το χρυσό του Παγγαίου.
Είναι πρωτεύον το θέµα του περιβάλλοντος, συµφωνώ απόλυτα. Έχουµε απόλυτη ευθύνη για την προστασία του φυσικού
µας πλούτου. Ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Παπαγεωργίου,
απάντησε πάρα πολύ συγκεκριµένα. Και σήµερα, που η επιστήµη
και η περιβαλλοντική τεχνολογία έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από την εποχή του Θεµιστοκλή και του Φιλίππου, εµείς
θα κάνουµε πίσω;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απαντήσαµε στις ερωτήσεις σας συγκεκριµένα. Ρωτήσατε για
τις κρατικές ενισχύσεις. Απάντησε ο κύριος Υφυπουργός. Μιλήσατε για τα «royalties». Απάντησε ο κύριος Υφυπουργός. Μιλήσατε για το περιβάλλον. Απάντησε συγκεκριµένα για την περιβαλλοντική µελέτη.
Φυσικά χρειάζεται να υπάρχει αρχικός έλεγχος. Και η Ελλάδα
αυτήν τη στιγµή πληροί τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα του περιβάλλοντος. Χρειάζεται και διαρκής έλεγχος, όπως πολύ σωστά επεσήµανε η κ.
Χριστοφιλοπούλου και είµαι σίγουρος ότι ο αρµόδιος Υφυπουργός θα δώσει συγκεκριµένη απάντηση.
Η αξιοποίηση λοιπόν του ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνει µε
στρατηγικό τρόπο και σ’ αυτήν την κατεύθυνση προχωράει η Κυβέρνηση. Θα αναφέρω τα οφέλη στην ελληνική οικονοµία από
αυτές τις επενδύσεις, παίρνοντας ένα συγκεκριµένο παράδειγµα,
τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο Πέραµα που τώρα συζητείται η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται για επένδυση, η οποία µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική
επένδυση.
Αυτή η µία συγκεκριµένη επένδυση λοιπόν θα δηµιουργήσει
µέχρι τριακόσιες δέκα θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική
περίοδο, διακόσιες πλήρεις θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και τετρακόσιες έµµεσες θέσεις εργασίας
µε την ανάπτυξη παράλληλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
στην περιοχή.
Θα πληρωθούν άµεσοι φόροι, τους οποίους θα εισπράξει το
κράτος κατά τη λειτουργία του έργου, οι οποίοι µε τους υπολογισµούς που είχαν γίνει τότε στη διυπουργική επιτροπή είχαν
υπολογιστεί στα 135 εκατοµµύρια και είναι και άλλα 100 εκατοµµύρια περίπου από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Και όλα αυτά
πριν από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός
µηχανισµού «royalties», για να έχει περαιτέρω έσοδα το δηµόσιο
από την αξιοποίηση τού φυσικού του πλούτου.
Βέβαια µπορείτε να πείτε εσείς ότι αυτό το τίµηµα δεν είναι
επαρκές. Είναι ένα σηµείο που πολύ καλά ανέλυσε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. Σας προέτρεψε
µάλιστα, αν αυτό δεν είναι το σωστό τίµηµα, να µας πείτε εσείς
ποιο θεωρείτε ότι είναι το σωστό τίµηµα, ποια πρέπει να είναι η
σωστή φορολογική πολιτική, γιατί το θέµα είναι, ότι σε όλο τον
αντιπολιτευτικό σας λόγο, γενικά και αόριστα µιλάτε πάντα, για
όρους και προϋποθέσεις.
Αυτήν τη στιγµή όµως η χώρα δεν χρειάζεται γενικολογίες.
Χρειάζεται συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην
εξάλειψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την εξάλειψη της
ανεργίας.
Υπολογίζουµε λοιπόν ότι και οι παραγωγικοί τοµείς της ευρύτερης περιοχής θα δουν θετική επίδραση από το µεγάλο έργο,
240 εκατοµµύρια δολάρια.
Μπορείτε να πείτε ότι από µόνο του ως έργο δεν θα σώσει την
Ελλάδα. Μπορείτε να πείτε ότι τα µεγέθη αυτά που σας ανέφερα,
τα φορολογικά έσοδα εκατοντάδων εκατοµµυρίων, οι εκατοντάδες θέσεις εργασίας από µόνες τους δεν αρκούν, για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της ανεργίας και θα συµφωνήσω µαζί
σας.
Γι’ αυτό, ο στόχος µας πρέπει να είναι να ενισχύσουµε όλες
τις επενδύσεις, µε την προϋπόθεση πάντα ότι εκπληρώνουν τους
περιβαλλοντικούς όρους. Για αυτούς τους περιβαλλοντικούς
όρους µιλήσαµε σήµερα. Αν αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι εκπληρώνουν τις αυστηρότατες ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, είναι
υποχρέωση όλων µας να στηρίξουµε το έργο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα τους τελευταίους
µήνες πετύχαµε πολλά. Τα πετύχαµε µε µια µνηµειώδη προσπάθεια του ελληνικού λαού. Όµως χρειάζεται το επόµενο βήµα. Το
επόµενο βήµα είναι η ανάπτυξη της οικονοµίας. Είναι η επανεκκίνηση, η οποία θα γίνει από τον ιδιωτικό τοµέα, θα γίνει µε την
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει να δείξουµε ως
χώρα ότι έχουµε το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο για να προσελκύσουµε αυτές τις επενδύσεις. Όχι ως τριτοκοσµική χώρα, όπως
κάποιοι της Αντιπολίτευσης λένε, αλλά ως χώρα της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης. Πρέπει λοιπόν και εµείς να θέσουµε τους ίδιους αυστηρούς κανόνες, να θέσουµε αυτούς τους συγκεκριµένους όρους
και προϋποθέσεις, όχι γενικά και αόριστα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, θα µπορούσα να πάρω το λόγο επί προσωπικού θέµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε Γλέζο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όλα όσα άκουσα από τον Υπουργό µε
αφήνουν κατάπληκτο, «κεχηνότα και ενεό». Είπε ότι ποτέ δεν
άκουσε συγκεκριµένες προτάσεις, ενώ προσωπικά, ο ίδιος έχω
κάνει προτάσεις τις οποίες τις αναγνώρισε ο Υπουργός Οικονοµικών. Γιατί λέει τώρα ότι δεν κάναµε προτάσεις; Εάν θέλει ιδιαιτέρως, ας ζητήσει µια συνάντηση, να του πω ολόκληρο πίνακα
προτάσεων, που δεν εδράζεται, βέβαια, ούτε στα δάνεια ούτε
στην επένδυση των ξένων, παρά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά µας. Ας µη λέει όµως ότι δεν κάνουµε προτάσεις! Ε, όχι και δεν κάνουµε προτάσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παπαδηµούλης
έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Παπαγεωργίου θα ξαναέρθει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, θα δευτερολογήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ωραία.
Υπάρχει µία µέθοδος για να απαντάει η Κυβέρνηση και το
κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του
ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. Ό,τι και αν ρωτάµε,
ελέγχοντας κυβερνητικές πράξεις και παραλείψεις, η απάντηση
είναι «εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είστε κακοί άνθρωποι» και η απάντηση
τής Κυβέρνησης είναι «εσείς του ΣΥΡΙΖΑ θέλετε το κακό της
χώρας».
Δεν θα ξεφύγετε έτσι από τα συγκεκριµένα. Σας έχουµε βουτήξει από το λαιµό –µε τη µεταφορική έννοια του όρου- και σας
ρωτάµε για το εξής: Εδώ και χρόνια, η Κοµισιόν αποφάσισε ότι
ο τρόπος µε τον οποίο µεταβιβάστηκε την ίδια ηµέρα µε απευθείας ανάθεση από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –Δεκέµβριος του
2003- στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» συµφερόντων
Μπόµπολα, η συγκεκριµένη επένδυση µε όλα τα δικαιώµατα,
ήταν µία σκανδαλώδης κρατική ενίσχυση. Αγωνιστήκατε να µην
πάρει τα λεφτά το δηµόσιο, που η Κοµισιόν οριστικά και τελεσίδικα είπε ότι πρέπει να πάρει πίσω το δηµόσιο από τον ιδιώτη.
Τον Ιούνιο του 2012, κύριε Παπαγεωργίου, αναγκαστήκατε –
ξεφωνηµένοι πια από τα πράγµατα- να ζητήσετε από τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων να ζητήσει πίσω 21,6 εκατοµµύρια ευρώ. Ο
κ. Μηταράκης µόλις, όσο λείπατε, είπε ότι απαντήσατε στο ερώτηµά µου, αν τα πήρατε. Απαντήσατε; Τα πήρατε; Ή τα παίρνετε
µόνο από το µισθωτό, το συνταξιούχο και τον άνεργο; Αν δεν τα
πήρατε, ποιος φταίει γι’ αυτό; Υπάρχουν ευθύνες πολιτικές, ενδεχοµένως και ποινικές. Δεν φταίει κανείς; Περιµένω απάντηση,
παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Δεύτερον, όταν µία επένδυση, µε τα δικαιώµατά της και έτσι
όπως θωρακίστηκε από τα σκανδαλώδη προνόµια που συνόδευσαν αυτήν τη µεταβίβαση δικαιωµάτων, φτάνει λίγα χρόνια µετά
να κοστίζει διακόσιες φορές απ’ ό,τι το δηµόσιο την έδωσε στην
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» -11 εκατοµµύρια ευρώ το
Δεκέµβριο του 2003 και 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ τώρα, κατά
την εκτίµηση των ίδιων, δηλαδή τη χρηµατιστηριακή εκτίµηση,
διακόσιες φορές επάνω- σηµαίνει ότι τους πριµοδοτήσατε µε
µπόνους διαπλοκής.
Χθες, η εφηµερίδα «NEW YORK TIMES» –ελπίζω να µην τους
καταγγείλει η Άννα Μισέλ Ασηµακοπούλου και αυτούς ως µίσθαρνο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ- λέει ότι η ανάκαµψη στην Ελλάδα
εµποδίζεται από τους Έλληνες «ολιγάρχες». Ένας από τους «ολιγάρχες» είναι ο βασικός µέτοχος που πήρε το Δεκέµβριο του
2003, µε τους όρους που είπα, την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».
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Αυτά εµποδίζουν, κύριε Μηταράκη, την ανάπτυξη, µια ανάπτυξη επ’ ωφελεία του τόπου και του λαού. Μιλάτε εσείς για ανάπτυξη που υλοποιείτε χέρι-χέρι µε το ΠΑΣΟΚ και εσχάτως µε τη
ΔΗΜΑΡ µία πολιτική που προγραµµατίζει ύφεση και υλοποιεί
ύφεση της τάξης του 25%; Μιλάτε εσείς που έχετε τινάξει την
ανεργία, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, στο 26% και σύµφωνα
µε το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ στο 30%;
Εµείς θέλουµε ανάπτυξη και γι’ αυτό είµαστε εναντίον της διαπλοκής, της γραφειοκρατίας, της πολυνοµίας, αλλά θέλουµε από
τον πλούτο να ωφελείται ο τόπος. Θέλουµε µία ανάπτυξη ισόρροπη και βιώσιµη.
Όσον αφορά το Μεταλλευτικό Κώδικα, δεν σχολιάστηκε αυτή
η σκανδαλώδης ρύθµιση των κυβερνήσεών σας, που παραµένει
να έχει µηδέν έσοδα, ως «royalties» το δηµόσιο, από την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Τι µας είπε ο Υπουργός αντ’
αυτού; Σε ένα νόµο του 2012 ψηφίστηκε η δυνατότητα να υπάρχουν τέλη από τη µεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά η υπουργική απόφαση που θα ορίζει πόσα θα είναι τα τέλη, ακόµη δεν
έχει βγει!
Πού είναι οι απαντήσεις λοιπόν; Οι απαντήσεις για πράξεις και
παραλείψεις είναι –και λυπάµαι που το λέω, κύριε Παπαγεωργίου- ότι µιλήσατε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και όχι ως εκπρόσωπος του δηµοσίου συµφέροντος. Τι παραπάνω θα έλεγε
εάν ερχόταν εδώ ο Καναδός ή ο Έλληνας συνεταίρος του;
Όσον αφορά τώρα την τρικοµµατική συγκυβέρνηση, θα έλεγα
ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι το µόνο κόµµα που σας υποστήριξε
100%. Η ΔΗΜΑΡ είπε «ναι µεν, αλλά» διότι η ΔΗΜΑΡ Κεντρικής
Μακεδονίας, κυρία Φούντα, είναι οµόφωνα εναντίον αυτής της
επένδυσης. Εσείς ως κόµµα εδώ, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, τι
λέτε;
Η δε απούσα κ. Χριστοφιλοπούλου έθεσε διάφορες ενστάσεις
και είπε δέκα «αν» -είπε «αν αυτό», «αν το άλλο»- θυµίζοντας το
γνωστό ανέκδοτο που έλεγε «εάν η γιαγιά µου είχε καρούλια, θα
ήταν τρόλεϊ». Δυστυχώς αυτήν τη στιγµή, δεν είναι κανένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά λυπάµαι, γιατί πρέπει να απευθυνθώ
και σε αυτό το κόµµα. Χέρι-χέρι µε τη Νέα Δηµοκρατία την υλοποιήσατε αυτήν την πολιτική!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Σκανδαλίδης εδώ είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Χέρι-χέρι µε τη Νέα Δηµοκρατία! Δεκέµβριο του 2003 υλοποιήθηκε η µεταβίβαση, την πενταετία Καραµανλή έστρωσε το έδαφος, εξαφανίστηκε η αρνητική
εισήγηση του Συµβουλίου της Επικρατείας και παρακάµφθηκαν
οι γνώµες των επιστηµόνων.
Και µη µου λέτε, κυρία Ασηµακοπούλου, για τις κρατικές υπηρεσίες. Οι κρατικές υπηρεσίες έβγαλαν και τις σκανδαλώδεις
γνωµατεύσεις για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Και µ’ αυτές τις
κρατικές εκτιµήσεις, που έχουν οδηγήσει τώρα στο εδώλιο διάφορους, οργανώθηκε αυτό το σκάνδαλο της µεταβίβασης, το λεγόµενο «ιερό». Υπάρχουν λοιπόν θέµατα.
Και µέσα σ’ αυτό το κλίµα, στις 4 Δεκεµβρίου, πριν από λίγες
µέρες δηλαδή, µια φωτογραφία –την οποία και θα σας καταθέσουµε- δείχνει ότι «τρώνε» το δάσος και ανοίγουν ένα δρόµο οι
ιδιώτες, που δεν προβλέπεται από καµµία εγκριτική απόφαση.
Όταν τους τα έχετε δώσει όλα, παίρνουν κι άλλα από τη σηµαία.
Και το θέµα είναι το εξής: Οι ίδιοι λογαριάζουν ότι θα έχουν ένα
κέρδος σ’ αυτήν την επένδυση 25% του τζίρου. Θα έχουν 25%
του τζίρου καθαρό κέρδος!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θέλετε τη δική µας εκτίµηση που λέει ότι αυτή η επένδυση
είναι λάθος, γιατί µε τους όρους που γίνεται, θα ζηµιώσει την τοπική οικονοµία, το περιβάλλον και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία. Γιατί όµως, όταν πουλήσατε 11 εκατοµµύρια ευρώ
και τώρα κάνει 2,5 δισεκατοµµύρια, δεν διεκδικείτε µια αναθεώρηση της σύµβασης σε όλους τους τοµείς, όπως στην απασχόληση, στην υγεία, στο περιβάλλον; Γιατί δεν διεκδικείτε συµµετοχή στα κέρδη και στην τεχνολογία;
Μας είπατε –και κλείνω µ’ αυτό- για την ακαριαία τήξη. Σας το
είπαν και κόµµατα της συγκυβέρνησης και όχι µόνο ο κακός ΣΥΡΙΖΑ που έχει κακούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν φωνασκίες
κ.λπ.. Ακαριαία τήξη!
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ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Τις µέλισσες ξεχάσατε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, και τις µέλισσες!
Ακαριαία τήξη σε βιοµηχανική κλίµακα. Μπορείτε να µας πείτε
µία χώρα στην οποία να έχει εφαρµοστεί; Μπορείτε να µας πείτε
ένα ορυχείο στο οποίο να έχει εφαρµοστεί και να βγάζει καθαρό
χρυσό; Πουθενά! Όπου κι αν έχει εφαρµοστεί, αυτό που βγαίνει
είναι ένα µείγµα που έχει κι άλλα µέταλλα.
Και µετά έρχεται το κυάνιο. Και όχι ότι «µετά ήρθαν οι µέλισσες», κυρία Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου. Μετά έρχεται το κυάνιο!
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας αρέσει το όνοµά µου;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, το λέω ολόκληρο από
σεβασµό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και επειδή είστε νέα Βουλευτής, σας παρακαλώ να σέβεστε και εσείς µια παράταξη που
την τίµησε µε το 27% ο ελληνικός λαός και όχι να υβρίζετε, δείχνοντας και ένα έλλειµµα σοβαρότητας και ήθους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει για είκοσι λεπτά ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά ειρωνεία ένα
θέµα καραµπινάτης διαπλοκής να συζητείται σήµερα στη Βουλή,
την ώρα που η εθνική µας διαπλοκή περνά µαύρες µέρες, έχει
βάλει µαύρες πλερέζες και χύνει µαύρα δάκρυα. Οι προπαγανδιστές και υπερασπιστές του µνηµονίου, επιχειρηµατίες, τραπεζίτες,
µεγαλοεργολάβοι
και
καναλάρχες,
σήµερα
συνειδητοποιούν ότι ίσως αυτή η µεγάλη παγίδα στην οποία έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους για να στηθεί, η παγίδα του µνηµονίου, ίσως να αφορά και τους ίδιους.
Αργά ανακάλυψαν βέβαια ότι η χώρα βρίσκεται υπό επιτροπεία. Αργά ανακάλυψαν ότι υπάρχει και µνηµόνιο και ότι αυτοί
που υποστήριξαν µε πάθος και λύσσα αυτές τις πολιτικές και σε
βάρος της κοινωνίας ορισµένες φορές, δεν θα τύχουν, ενδεχοµένως, ευνοϊκής µεταχείρισης, δεν θα τους φερθούν τα νέα
αφεντικά µε τον ίδιο τρόπο που είχαν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να τους φέρεται το πολιτικό προσωπικό και οι κυβερνήσεις
στην Ελλάδα.
Τρία χρόνια τώρα έκαναν τη βρώµικη δουλειά. Αποθέωσαν την
τρόικα και το θανατηφόρο φάρµακό της, συκοφάντησαν κάθε
κοινωνική κατηγορία, ξεχωριστά -δεν υπήρξε επαγγελµατική και
κοινωνική κατηγορία που να µη συκοφαντηθεί και πολεµηθεί
αγρίως από τα µέσα ενηµέρωσης που ήλεγχαν και ελέγχουν- και
ισοπέδωσαν τα πάντα και τους πάντες, όποιον αντιστάθηκε σ’
αυτό το έγκληµα, και τώρα συνειδητοποιούν ότι έρχεται και η
σειρά τους.
Οι καρχαρίες, αφού κατασπάραξαν ολόκληρη την κοινωνία,
τώρα απειλούν και τους ίδιους. Βέβαια δεν τους απειλούν όπως
απείλησαν και όπως διέλυσαν την κοινωνία. Αλλά τους απειλούν
να τους πάρουν τη δύναµη που είχαν µέχρι σήµερα. Και τώρα
άρχισαν οι κορώνες και τα δάκρυα. Είναι, λένε, ζήτηµα εθνικής
ευθύνης, εθνικής ανάγκης να κρατηθούν οι επιχειρήσεις τους,
διότι εκεί εργάζονται χιλιάδες εργαζόµενοι. Σύµφωνοι. Αλλά
αυτήν την εθνική ανάγκη την ανακάλυψαν τώρα, που τους ζώνουνε τα φίδια; Όταν υµνούσαν στις εφηµερίδες και στα κανάλια
τους την πολιτική της βαρβαρότητας, που οδήγησε εκατοντάδες
επιχειρήσεις στη χώρα µας -µικρές, µεσαίες και µεγαλύτερες- σε
λουκέτο και οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους στην
ανεργία, η εθνική ανάγκη δεν ήταν να προστατευθούν οι θέσεις
εργασίας. Η εθνική ανάγκη ήταν το µνηµόνιο για να σωθεί η
χώρα.
Τώρα θυµήθηκαν κάποιοι άλλοι ότι κινδυνεύουν, λέει, οι τράπεζες µε αφελληνισµό, ότι θα αφελληνιστούν οι τράπεζες. Όταν
εµείς µιλάγαµε αρχικά για εθνικό δηµόσιο πυλώνα και αργότερα,
όταν είδαν αυτές τις εξελίξεις τις τροµακτικές, ότι διαλύονται τα
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πάντα, την εθνικοποίηση των τραπεζών, µας χλευάζανε. Όχι µόνο
εσείς. Και αυτοί. Έλεγαν ότι θέλουµε να κάνουµε την Ελλάδα,
Αλβανία. Νοµίζανε ότι τα λεφτά του EFSF θα είναι σαν τα θαλασσοδάνεια που συνήθιζαν να παίρνουν και να δίνουν στο πολιτικό
σύστηµα της διαπλοκής. Και τώρα διαµαρτύρονται. Αλλά είναι
αργά. Είναι αργά για δάκρυα και για µαύρες πλερέζες.
Και να ξέρετε κάτι: Τουλάχιστον για τους εργαζοµένους, τη
νέα γενιά, τους µικροµεσαίους, τους άνεργους, πάντα υπήρχε
κάποιος –και πάντα θα υπάρχει κάποιος- να τους συµπαρασταθεί
και να τους υποστηρίξει. Για τους τραπεζίτες και τους µεγαλοεργολάβους δεν θα υπάρξει κανείς. Και δεν θα µπορέσετε ούτε
εσείς να τους σώσετε, όπως και αυτοί πλέον δεν µπορούν να σώσουν εσάς, κύριοι της τρικοµµατικής συγκυβέρνησης.
Έρχοµαι στο θέµα µας.
Τρία χρόνια τώρα µία τοπική κοινωνία είναι ανάστατη. Ολόκληρη η Χαλκιδική είναι στο πόδι. Έχω επισκεφθεί δύο φορές τη
Χαλκιδική, την τοπική κοινωνία, έχω µιλήσει στην Ιερισσό, τότε που
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά ένα κόµ- µα
που είχε χαµηλά ποσοστά και στις δηµοσκοπήσεις και στις κάλπες. Και ήµασταν οι πρώτοι –όχι οι µόνοι, υπήρξαν κι άλλες δυνάµεις- που βρεθήκαµε εκεί. Και είχαµε τύχει µιας υποδοχής
παλλαϊκής, θα έλεγε κανείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω, όταν πήγα να µιλήσω στην Ιερισσό, που χτύπησαν οι καµπάνες και ήρθε ο παπάς
της εκκλησίας στην πρώτη σειρά. Όχι γιατί ασπαζόταν ενδεχοµένως τις δικές µας απόψεις, την ιδεολογία µας, αλλά γιατί βρήκε σ’
εµάς κάποιους ανθρώπους που, µέσα στο γενικότερο αποκλεισµό,
το εµπάργκο, που είχαν επιβάλει σε αυτήν την τοπική κοινωνία πολιτικές δυνάµεις, οι κυρίαρχες τότε και τα µέσα ενηµέρωσης,
βρήκε µια πολιτική δύναµη που ήθελε να ακούσει κατ’ αρχάς, να
εξετάσει το πρόβληµά τους. Μια τοπική κοινωνία ανάστατη και κανένα µέσο ενηµέρωσης δεν είχε ενδιαφερθεί να µάθει, γιατί αυτοί
οι άνθρωποι κινητοποιούνται, ποια είναι τα αιτήµατά τους, γιατί
αντιδρούν. Και αυτό συνεχίστηκε για τρία χρόνια.
Πριν από δεκαπέντε ηµέρες, χιλιάδες –«αόρατοι» κατά τα
άλλα- άνθρωποι πραγµατοποίησαν µία «αόρατη» πορεία διαµαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Καµµία δηµοσιοποίηση. Μόνο ένα
µέσο, µία µόλις ενηµερωτική εκποµπή αναφέρθηκε στο πρόβληµα. Σαν συνεννοηµένα από καιρό όλα τα µεγάλα και συστηµικά µέσα εξαφάνισαν µία κοινωνική αντίδραση, µία διαµαρτυρία.
Δίκαιη ή άδικη, να το εξετάσουµε.
Όµως αυτά τα τρία χρόνια υπήρξε µία πορεία αντίστασης και
αξιοπρέπειας. Δέκα χρόνια τώρα αυτοί οι πολίτες δεν έχουν
φωνή και δικαιώµατα, διότι σ’ αυτόν τον τόπο δικαιώµατα έχουν
µόνο τα «αρπακτικά», γιατί αυτά έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν νόµους και να κάνουν νόµο τα δικά τους συµφέροντα. Γιατί
για τα «αρπακτικά» µόνο υπάρχει κράτος. Όχι µόνο δηµόσιο
υπάρχει, αλλά το δηµόσιο για τα «αρπακτικά» είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό και γρήγορο, δεν είναι αποτελεσµατικό για τον πολίτη και για τις ανάγκες του. Γι’ αυτά τα συµφέροντα το δηµόσιο
είναι και αποτελεσµατικό και γρήγορο.
Οι αποφάσεις που πάρθηκαν µέσα σε τρεις µέρες, «καθαρίσαµε»; Τριακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες στρέµµατα πουλήθηκαν
έναντι 11 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν ήσασταν εσείς τότε κυβέρνηση, αλλά έχει σηµασία να τα γνωρίζουµε, να τα θυµόµαστε
αυτά.
Αξία µεταλλευµάτων: σύµφωνα µε τις µελέτες των επιστηµονικών φορέων της χώρας µας πολλές απ’ αυτές τις έχετε ήδη
κλείσει, τις έχετε συρρικνώσει, τις έχετε ακυρώσει, όπως το
ΙΓΜΕ, αλλά και άλλες µελέτες αξιόλογων επιστηµόνων από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µιλάνε για αξία µεταλλευµάτων 15,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και γι’ αυτά τα µεταλλεύµατα των 15,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ αξίας δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιώτες να τα αξιοποιήσουν αρχικά έναντι 11 εκατοµµυρίων. Αυτό είναι αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου;
Δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός. Άκουσα την οµιλία του από
το κανάλι τής Βουλής όπου αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια και
στο πώς οι αρχαίες κοινωνίες αξιοποιούσαν τον ορυκτό πλούτο.
Αλλά φαντάζοµαι ότι στην αρχαία εποχή ο ορυκτός πλούτος
αξιοποιούνταν για το δηµόσιο συµφέρον, όχι προκειµένου κάποιοι αεριτζήδες να παίζουν παιχνίδια στο Χρηµατιστήριο και να
µην αφήνουν ούτε ένα ευρώ στην τοπική οικονοµία, στην τοπική
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κοινωνία και σε µια οικονοµία που σήµερα σπαράσσεται µε εκατοµµύρια, δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη.
Από την εποχή της καναδικής «TVX» έως την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» των γνωστών συµφερόντων και από εκεί
στην «ELDORADO», οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί το ελληνικό
κράτος, νόµοι και υπουργικές αποφάσεις, όλο αυτό το σύστηµα
διαπλοκής προώθησαν και ταυτόχρονα συγκάλυψαν ένα τεράστιο οικονοµικό σκάνδαλο και φτάσαµε στο απόλυτο σηµείο παραλογισµού, φτάσαµε στον πάτο.
Φτάσαµε στο σηµείο να έχουµε επενδύσεις και ανάπτυξη, που
βρίσκουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αντίθετο, εκτός βεβαίως από ορισµένους, ένα µικρό αριθµό εργαζοµένων, για τους
οποίους πρέπει επίσης να ενδιαφερθούµε και πρέπει έγνοια µας
να είναι, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά
σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Αλλά λύση δεν είναι ο κοινωνικός αυτοµατισµός και η σύγκρουση ανάµεσα στα συµφέροντα του συνόλου της κοινωνίας
και στο συµφέρον µιας οµάδας εργαζοµένων. Το ζήτηµα είναι να
βρούµε λύσεις. Εδώ θέλω, ειλικρινά, να απευθύνω το ερώτηµα
προς την πλευρά της Κυβέρνησης, διότι δεν είναι ένα ερώτηµα
που αφορά µόνο τη Χαλκιδική, το Κιλκίς ή τον Έβρο.
Μιλάτε για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Ξέρετε υπάρχουν λογιών, λογιών µοντέλα ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα. Υπάρχει
το µοντέλο της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης που προωθείται στη Βόρεια Ευρώπη, υπάρχει το µοντέλο της
Νορβηγίας, το οποίο είναι ένα πραγµατικά πρότυπο παράδειγµα,
όπου αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι, ο φυσικός πλούτος της
χώρας, ο ορυκτός πλούτος, µε συµπράξεις βεβαίως µε τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά τη µερίδα του λέοντος την παίρνει το δηµόσιο,
ένα ισχυρό δηµόσιο «fund».
Είναι ένα ισχυρό δηµόσιο «fund», το οποίο όχι µόνο εκµεταλλεύεται το µεγαλύτερο µέρος της υπεραξίας του παραγόµενου
πλούτου, αλλά και το επενδύει στις µελλοντικές γενιές, στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό σήµερα η Νορβηγία έχει το ισχυρότερο, αποτελεσµατικότερο και πιο βιώσιµο προοπτικά ασφαλιστικό σύστηµα σ’ όλο τον κόσµο, ενώ σ’ όλο τον κόσµο έχουµε
ασφαλιστικά συστήµατα όπου οι αναλογιστικές µελέτες κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτό είναι ένα µοντέλο ανάπτυξης και
επενδύσεων το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο για όλους
µας, χωρίς δογµατισµούς.
Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχουν και άλλα µοντέλα ανάπτυξης και επενδύσεων, τα µοντέλα της λεηλασίας. Αυτά θέλετε
να ακολουθήσουµε; Υπάρχει το µοντέλο της Νιγηρίας όπου
έχουν πάει οι µεγάλες πολυεθνικές του πετρελαίου, η «SHELL»,
η «BP» και τους έχουν διαλύσει, τους έχουν λεηλατήσει δίνοντάς
τους «χάντρες και καθρεφτάκια» ως αντάλλαγµα. Αυτό θέλετε
να ακολουθήσουµε στην Ελλάδα; Αυτό είναι το πρότυπο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το µοντέλο της λεηλασίας;
Λέτε να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό πλούτο και το χρυσό. Με
ποιο Μεταλλευτικό Κώδικα; Έχουµε Μεταλλευτικό Κώδικα; Σας
έχει απασχολήσει ποτέ αυτό; Φορολογικά έσοδα για το κράτος
µηδέν ευρώ, µελλοντικά έσοδα για το κράτος µηδέν ευρώ. Αυτό
είναι αξιοποίηση;
Επανέρχοµαι στη συγκεκριµένη σκανδαλώδη περίπτωση: Το
ελληνικό δηµόσιο έφτασε στο σηµείο να προσφύγει κατά του
εαυτού του. Μιλάω για την Κοµισιόν. Για την Ευρώπη δεν µας
λέτε τόσο καιρό, ότι εµείς δήθεν είµαστε αντιευρωπαϊστές και
ότι εσείς θέλετε να σεβαστείτε τους θεσµούς της Ευρώπης; Η
Κοµισιόν, αντιλαµβανόµενη τα παίγνια Κυβέρνησης-ιδιωτών, µε
απόφασή της επέβαλε να επιστραφούν στο ελληνικό δηµόσιο 15
εκατοµµύρια ευρώ από τους ιδιώτες. Τι έκανε το ελληνικό δηµόσιο; Προσέφυγε εναντίον της απόφασης, µην τυχόν και πληρώσουν οι ιδιώτες στο ελληνικό δηµόσιο. Προσέφυγε το ελληνικό
δηµόσιο εναντίον του εαυτού του.
Σ’ αυτό το σηµείο είχε φτάσει η ασυδοσία των προηγούµενων
κυβερνήσεων της διαπλοκής στο θέµα του χρυσού της Χαλκιδικής. Βεβαίως µπορεί να άλλαξαν οι ιδιοκτήτες, αλλά παρέµεινε
η ουσία ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν έχει να κερδίσει τίποτα,
παρά µόνο περιβαλλοντικό κόστος απ’ αυτήν την επένδυση.
Τώρα στο όνοµα ενός δογµατισµού, ενός φονταµενταλισµού
ανάπτυξης που σας διακατέχει, χωρίς διάλογο µε την τοπική κοι-
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νωνία, χωρίς διαβούλευση µε τους επιστηµονικούς φορείς για το
τι συµφέρει και τι δεν συµφέρει όχι µόνο περιβαλλοντικά αλλά
και δηµοσιονοµικά, θέλετε να προχωρήσει µία διαδικασία µε τα
ΜΑΤ και µε την καταστολή. Τα ΜΑΤ στην υπηρεσία µιας επιχείρησης, όχι για να προστατεύουν τους πολίτες, αλλά για να προστατεύουν µία επιχείρηση και τα συµφέροντά της. Πλαστικές
σφαίρες, αγριότητα σ’ όσους προσπαθούν και αγωνίζονται για
το περιβάλλον και για τις ζωές τους, για τα παιδιά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, έτσι φαντάζεστε ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξη σ’ αυτόν τον τόπο, µε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι και µε τα ΜΑΤ και την καταστολή; Αυτό
είναι το όραµά σας; Το όραµά σας είναι όλη η Ελλάδα να γίνει
µία ειδική οικονοµική ζώνη µε απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος, µε τεράστια κέρδη σε ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις –
µικρή σηµασία έχει αυτό- αλλά κανένα δηµόσιο όφελος και µε
καταστολή σε όσους αντιστέκονται;
Εγώ θέλω να κάνω µία υπόθεση εργασίας. Ας πούµε λοιπόν
ότι έχουν δίκιο οι επενδυτές και έχουν άδικο οι κάτοικοι, η τοπική
κοινωνία. Πώς φαντάζεστε ότι µπορεί να προχωρήσει µία τέτοια
υπόθεση, µία επένδυση; Χωρίς διάλογο, χωρίς εµπιστοσύνη,
χωρίς σοβαρές επιστηµονικές µελέτες, χωρίς µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Μπορεί να προχωρήσει µε σύσσωµη την
επιστηµονική κοινότητα να διαφωνεί και να εκφράζει επιφυλάξεις
και την τοπική κοινωνία «στα κάγκελα»;
Οι επενδυτές, οι σηµερινοί ιδιοκτήτες έρχονται από µία ευνοµούµενη χώρα, από τον Καναδά. Αλήθεια, έτσι θα προχωρούσε
µία επένδυση στον Καναδά, χωρίς διαβούλευση, µε µηδενικό
κέρδος για την τοπική οικονοµία και το δηµόσιο συµφέρον, µε
καταστολή των αντιδράσεων και µε «σιγή ασυρµάτου» στα µέσα
ενηµέρωσης; Έτσι προχωρούν οι επενδύσεις στον Καναδά;
Μας κάνετε κριτική γιατί λέτε ότι είµαστε υπερευαίσθητοι οικολογούντες, ότι µας ενδιαφέρει το φυσικό περιβάλλον και δεν
µας ενδιαφέρει η εργασία. Το ακούσαµε και αυτό. Κάνετε τεράστιο λάθος όµως, αν πιστεύετε ότι το περιβάλλον και η προστασία του είναι δευτερεύοντα ζητήµατα.
Ξέρετε, αυτήν τη γη, τον αέρα που αναπνέουµε, δεν τα κληρονοµήσαµε από τις προηγούµενες γενιές, τα δανειζόµαστε από
τις επόµενες και οφείλουµε να τα παραδώσουµε, όπως τα πήραµε. Αυτή η χώρα έχει περάσει και άλλες δυσκολίες και άλλες
µεγάλες οικονοµικές κρίσεις και άλλες δύσκολες περιόδους για
το λαό της. Αυτός ο λαός έχει περάσει πολλά. Δεν έχασε όµως
ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά της: το φυσικό της
κάλλος, το µοναδικό στον κόσµο φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι
ένα συντριπτικό πλεονέκτηµα γι’ αυτήν τη χώρα. Πώς θα την παραδώσουµε στις επόµενες γενιές αν αφήσουµε πίσω µας ανεπίστρεπτες καταστροφές;
Ακούω ότι το κύριο επιχείρηµα είναι η περίφηµες χίλιες θέσεις
εργασίας που δίνει στους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλώ,
όµως, κύριε Υπουργέ, να σκεφτείτε και να µου πείτε αν έχετε υπ’
όψιν σας, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν στη γεωργία, στη µελισσουργία, στον τουρισµό, στην κτηνοτροφία, στην
αλιεία, ιδίως όταν µιλάµε για µια περιοχή που τα σηµαντικότερα
συγκριτικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα είναι ο τουρισµός.
Πείτε µας µεσοµακροπρόθεσµα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες
λιγότεροι τουρίστες θα έρθουν στη Χαλκιδική µε αυτήν την τροµακτική περιβαλλοντική καταστροφή.
Και αν θέλετε να συγκρίνετε την αλήθεια των λόγων µας δείτε
το τελευταίο ντοκιµαντέρ που προέβαλε η δηµόσια τηλεόραση
για την καταστροφή από την εξόρυξη χρυσού στη γειτονική
χώρα, τη Ρουµανία.
Ποια είναι η πρότασή µας; Η πρότασή µας είναι κατ’ αρχάς η
διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, µε τους κατοίκους, µε τους
επιστηµονικούς φορείς. Η πρότασή µας είναι ούτως ή άλλως η
επανεξέταση αυτής της σύµβασης. Δεν µπορεί να προχωράνε
επενδύσεις, ακόµα και αν συµφωνήσουµε ότι βρίσκουµε τρόπους
να µην υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή και περιβαλλοντικό
κόστος, δίχως να αφήνουν κέρδος στο δηµόσιο ταµείο. Βεβαίως,
δεν µπορούν να προχωράνε µεγαλόπνοα σχέδια µε την κοινωνία
απέναντι.
Αυτό λοιπόν, που µπορεί να είναι λύση, είναι να αποφασίσουν
οι ίδιοι οι πολίτες, η ίδια η τοπική κοινωνία. Κάντε λοιπόν, ένα δη-
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µοψήφισµα στη Χαλκιδική, στην τοπική κοινωνία για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν ή δεν θέλουν µια τέτοια επένδυση.
Στη γειτονική Ιταλία έγινε πριν από λίγες µέρες δηµοψήφισµα για
την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και βγήκε αποτέλεσµα. Εµείς θα
παίρνουµε αποφάσεις που αφορούν στις επόµενες γενιές, στο
φυσικό περιβάλλον, στο µέλλον του τόπου, διότι κάποιοι που κυβερνούν είναι δογµατικά προσηλωµένοι σε απόψεις και αδιαφορούν για την άποψη των τοπικών κοινωνιών;
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε δυο λεπτά ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε την ανοχή του
Προεδρείου.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ζήτησα την ανοχή του Προεδρείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία µου στο Βήµα για δυο σηµαντικά θέµατα που αφορούν
στην πολιτική επικαιρότητα.
Το ένα θέµα είναι το φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο κατά
την άποψή µας δεν είναι φορολογικό νοµοσχέδιο, είναι δηµοσιονοµικό νοµοσχέδιο και ξεγυµνώνει όλους όσοι, όλα αυτά τα χρόνια, µας είπαν ότι το µνηµόνιο είναι αναγκαίο, γιατί προχωρεί
µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για διαρθρωτικές αλλαγές και για µεταρρυθµίσεις εκσυγχρονιστικές που δεν έγιναν
ποτέ. Πού είναι;
Και µόνο που έπεσε στο τραπέζι η σκέψη 45% σε όσους έχουν
εισόδηµα πάνω από 26.000 ευρώ, αποδεικνύει, ξεγυµνώνει ποιος
είναι ο στόχος αυτού του νοµοσχεδίου. Δεν είναι να αποκατασταθούν αδικίες, δεν είναι να δηµιουργηθούν δεδοµένα τα οποία
θα βοηθήσουν από εδώ και πέρα τη χώρα να έχει ένα πιο δίκαιο
φορολογικό σύστηµα. Αν ήταν έτσι, θα φέρνατε περιουσιολόγιο.
Ήταν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, του
εξαφανισµένου Πρωθυπουργού, όπως θα τον χαρακτήριζα. Έχει
να παρευρεθεί στο Κοινοβούλιο και να απαντήσει, δεν ξέρω πόσο
καιρό. Μαθαίνω ότι ακόµη και αυτή η πρόταση για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση για τις εξελίξεις για το δηµόσιο χρέος,
δεν θέλει να γίνει, όταν θα είναι επίκαιρο να γίνει.
Στη Γερµανία η κ. Μέρκελ πηγαίνει κάθε λίγο –και πριν από τις
κρίσιµες αποφάσεις- και ενηµερώνει τους Βουλευτές. Εσείς εδώ,
κεκλεισµένων των θυρών. Έχετε αγνοήσει το δικαίωµα των Βουλευτών σε διαβούλευση, σε συζήτηση. Σήµερα, ένα ακόµη κρούσµα. Για µία ακόµη φορά δεν ήρθαν οι Υπουργοί να απαντήσουν
σε επίκαιρες ερωτήσεις. Έχετε απαξιώσει το ίδιο το Κοινοβούλιο.
Επανέρχοµαι: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του µνηµονίου, της τρόικας, αλλά και της Κυβέρνησης που το στηρίζει,
είναι η διάλυση της µεσαίας τάξης, των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η διάλυση των ελεύθερων επαγγελµατιών. Έτσι πολλαπλασιάζονται τα λουκέτα και οι απολύσεις και προστατεύονται
τα µεγάλα εισοδήµατα, αυτοί που φοροδιαφεύγουν, αυτοί που
έχουν καταθέσεις στις τράπεζες του εξωτερικού.
Μην αποκαλείτε λοιπόν αυτό το νοµοσχέδιο «µεταρρύθµιση».
Απορρύθµιση είναι. Στη φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση οδηγεί. Μην αποκαλείτε την προοπτική της διάλυσης του δηµοσίου
–έστω αυτού του στρεβλού, που παρέχει όµως κάποιες δηµόσιες
υπηρεσίες- «µεταρρύθµιση». Και µη µας λέτε ότι η διαθεσιµότητα, που οδηγεί στις απολύσεις, είναι κινητικότητα.
Άκουγα µέχρι προχθές τον κ. Μανιτάκη να προσπαθεί να παρουσιάσει ως κινητικότητα τις απολύσεις. Με τον κυνισµό του
τραπεζίτη όµως που τον διακρίνει, ο κ. Στουρνάρας προχθές,
µας είπε από τηλεοράσεως ότι δεν είναι κινητικότητα οι εφεδρείες και οι µετακινήσεις αυτές, είναι απολύσεις. Υπάρχουν
απολύσεις, είπε ο Υπουργός των Οικονοµικών κι έδωσε έτσι τη
χαριστική βολή στον Υπουργό κ. Μανιτάκη, σκιά του παλαιού του
εαυτού, σκιά του δηµοκράτη και επιστήµονα κ. Μανιτάκη, ο
οποίος έλεγε: «Ως πολίτη, ως δηµοκράτη και ως επιστήµονα µε
αφήνει έκπληκτο η υπόθεση ότι θα υπάρξει κυβέρνηση που θα
απολύσει δηµοσίους υπαλλήλους.».
Να, λοιπόν, που αυτή η Κυβέρνηση υπάρχει και που ο ίδιος
είναι Υπουργός της!
Σας λέµε λοιπόν για άλλη µια φορά το εξής: Το µόνο προσωπικό που έχει µπει για τα καλά σε διαθεσιµότητα και όπου να ‘ναι
θα απολυθεί από τη δράση και την κινητοποίηση του λαού µας,
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είναι το πολιτικό προσωπικό της Κυβέρνησης σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Και σας προειδοποιούµε: Μην οδηγείτε το λαό, τη χώρα, τον
τόπο σε µία τεχνητή όξυνση, σε µία τεχνητή ένταση, σε έναν τεχνητό διχασµό.
Προχθές είχαµε µία πρωτοφανή για τα µεταπολιτευτικά χρονικά, µισαλλόδοξη, µετεµφυλιακή ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου του κυβερνώντος κόµµατος. Είχαµε µια χυδαία και επικίνδυνη απόπειρα κάποιων νοσηρών εγκεφάλων που συνεπικουρούν τον Πρωθυπουργό, να αλλάξουν την ατζέντα της
συζήτησης, µεταφέροντας τη χώρα στο 1949. Αλήθεια, πού µπορεί να οδηγήσει αυτός ο κατήφορος;
Προσβάλλετε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες
πολίτες που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ και χιλιάδες άλλους που έρχονται σήµερα σε αυτό, αναγνωρίζοντάς τον ως τη µοναδική προοπτική να σταµατήσει ο κατήφορος του τόπου. Αποκαλείτε τους
Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δοσίλογους, κουκουλοφόρους. Πρωτάκουστο! Συγχαρητήρια, κύριοι της Κυβέρνησης! Παρακαλώ να µεταφέρετε τα συγχαρητήριά µου και στον
Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά, για τις επιλογές του και κυρίως
για τους συνεργάτες που έχει δίπλα του. Δεν µπορώ να πιστέψω
ότι έχει χάσει τον έλεγχο του Γραφείου Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας, του κόµµατός του. Προφανώς ήταν εν γνώσει του αυτή
η χυδαία ανακοίνωση.
Προσπάθησαν κάποιοι χθες να τα µαζέψουν, διαρρέοντας ότι
υπήρξε µια έντονη αντίδραση σε µια ανακοίνωση µιας νεολαίας
κόµµατος -προσέξτε, σε µια νεολαία απαντήσατε- η οποία τι
λάθος έκανε; Χαρακτήρισε το Δεκέµβρη του 2008 εξέγερση. Και
δεν αντέξατε, µας πήγατε στο 1949, επειδή µια νεολαία κόµµατος χαρακτήρισε το ’08 εξέγερση.
Θυµηθείτε, λοιπόν, τι έλεγε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας το 2008, το 2009. «Τον περασµένο Δεκέµβρη
είχαµε µια εξέγερση νέων ανθρώπων που εκδήλωναν την οργή
τους για όλα αυτά για τα οποία δεν συµφωνούν και τους κάνουν
να υποφέρουν. Θεωρώ ότι είναι παρήγορο πως η νεολαία του
τόπου µας εξεγείρεται για πράγµατα τα οποία δεν µας πηγαίνουν,
δεν µας αρέσουν.» Αυτά έλεγε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Την επόµενη φορά που θα τον συναντήσω, κύριοι της Κυβέρνησης, θα του µεταφέρω ότι σύµφωνα µε την άποψη των συνεργατών του κυρίου Πρωθυπουργού είναι και αυτός πεµπτοφαλαγγίτης και κουκουλοφόρος που εκφέρει αυτές τις απόψεις.
Είναι ντροπή για τη δηµοκρατία µας!
Προσέξτε, όµως, δεν θα σας ακολουθήσουµε. Σ’ αυτόν τον κατήφορο της τεχνητής έντασης δεν θα τσιµπήσουµε στο δόλωµα,
ούτε οι πολίτες θα πέσουν σ’ αυτήν την παγίδα. Δεν θα καταφέρετε να διχάσετε τους Έλληνες προκειµένου να κρύψετε τη γύµνια των επιλογών και των επιχειρηµάτων σας. Ξαναβάλτε, λοιπόν, στο συρτάρι τη στρατηγική της έντασης και του διχασµού.
Δεν πρόκειται να ξεγελάσετε κανέναν, το µόνο που θα καταφέρετε είναι να παραδοθείτε στη χλεύη του λαού µας. Διότι δεν σας
σώζει πια ούτε η διαπλοκή, ούτε οι ξένες πλάτες, ούτε οι χυδαίες
προβοκάτσιες, ούτε οι ακροδεξιές εφεδρείες και κορώνες. Και
δεν σας σώζει και κανένα εκλογικό πυροτέχνηµα, κανένας νέος
εκλογικός νόµος, διότι τώρα τελευταία ανακαλύψατε και αγαπήσατε την απλή αναλογική µετά από σαράντα χρόνια που την
χλευάζατε. Ούτε αυτό θα σας σώσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
Οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν ήδη αποφασίσει. Τέλος ο
φόβος, τέλος η εξαθλίωση, τέλος η τροµοκρατία! Η χώρα και ο
λαός µας έχει µέλλον, έχει αξιοπρέπεια, έχει προοπτική και θα
τη διεκδικήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Περνάµε στις δευτερολογίες των επερωτώντων Βουλευτών. Θυµίζω ότι για την
πρώτη Βουλευτή, την κ. Ιγγλέζη, ο χρόνος είναι πέντε λεπτά. Για
τους υπόλοιπους είναι τρία λεπτά. Για την κ. Κωνσταντοπούλου,
η οποία δεν πρωτολόγησε, είναι πέντε λεπτά.
Ορίστε, κυρία Ιγγλέζη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήρθατε εδώ µάλλον να µας επαναλάβετε τις
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ίδιες ανακρίβειες της «ELDORADO». Τις ακούµε, όµως, αυτές τις
ανακρίβειες καθηµερινά τόσο από την εταιρεία όσο και από τον
άτυπο εκπρόσωπό της στη Χαλκιδική, που δεν είναι άλλος από
τον Δήµαρχο Αριστοτέλη, τον κ. Πάχτα.
Μιλήσατε για νέες τεχνολογίες. Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι
νέες τεχνολογίες; Μήπως είναι οι ανοιχτές εξορύξεις; Υπάρχουν
εδώ και δεκαετίες σ’ όλη τη Λατινική Αµερική και όπου υπάρχουν
εξορύξεις χρυσού. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το καινούργιο. Το
µόνο που έχουν αφήσει είναι ρηµαγµένους τόπους, κρανίου
τόπο.
Είπατε ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί κυάνιο. Σας διαψεύδει, κύριε
Υπουργέ, η ίδια η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Θα χρησιµοποιηθούν ογδόντα τέσσερις τόνοι κυανιούχου
νατρίου το χρόνο, κύριε Υπουργέ. Αν, λοιπόν, θέλατε να διασφαλίσετε τη µη χρησιµοποίηση κυανίου, θα µπορούσατε να είχατε
απαγόρευση τη χρήση του στην Ελλάδα, όπως έχουν κάνει
τόσες και τόσες χώρες στην Ευρώπη. Δεν το κάνατε ποτέ.
Είπατε ότι προσπάθησε να γίνει διαβούλευση, αλλά δεν έγινε
γιατί προπηλακίστηκαν οι άνθρωποι του Υπουργείου. Κανείς δεν
προπηλακίστηκε, κύριε Υπουργέ, στην Ιερρισό, γιατί κανείς από
το Υπουργείο δεν ήρθε ποτέ. Είχαν φροντίσει τα γνωστά παπαγαλάκια να τους απειλήσουν και να τους πουν ότι αν έρθετε θα
σας προπηλακίσουν οι κάτοικοι. Και ξέρουµε ποιοι είναι αυτοί.
Είναι οι ίδιοι που κάποιο βράδυ στην Ιερισσό διέδωσαν ψέµατα
ότι καίγεται το δηµαρχείο και διµοιρίες ΜΑΤ εισέβαλαν µέσα στο
χωριό και έριξαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες στα παιδιά,
στους γέροντες, σε γυναίκες και σε όλους τους κατοίκους της
Ιερισσού.
Κύριε Υπουργέ, µην προκαταβάλετε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει βγει ακόµη η απόφαση. Η απόφαση για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την
προσφυγή των κατοίκων έναντι στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει εκδοθεί. Η µόνη απόφαση που βγήκε είναι η
απόφαση µιας τριµελούς επιτροπής, της επιτροπής αναστολών,
διότι οι κάτοικοι ζήτησαν και αναστολή.
Θα ήθελα να πω και κάτι στην κ. Ασηµακοπούλου. Κυρία Ασηµακοπούλου, κανείς από τους κατοίκους της Χαλκιδικής δεν
θέλει να κλείσει το υπάρχον µεταλλείο. Κανείς δεν είπε ότι θα
κλείσουµε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε
ποτέ. Αυτό που δεν θέλουµε είναι αυτή η θηριώδης επέκταση.
Και για να σας δώσω να καταλάβετε ποιο είναι το µέγεθος, θα
σας πω ότι από την εποχή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου
µέχρι σήµερα από τη συγκεκριµένη περιοχή έχουν εξορυχτεί
τριάντα εκατοµµύρια τόνοι µεταλλευµάτων. Στα επόµενα δέκα
µε δεκαπέντε χρόνια θα εξορυχτούν εκατόν εβδοµήντα εκατοµµύρια τόνοι µόνο από τις Σκουριές, χώρια η Ολυµπιάδα και οι
Μαύρες Πέτρες. Αυτό φοβούνται οι κάτοικοι. Ακριβώς αυτό πιστεύουν ότι θα καταστρέψει -και είναι πεπεισµένοι γι’ αυτό- την
περιοχή τους.
Μιλάτε για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και µάλιστα το
προκρίνετε αυτό ως το σηµαντικότερο όφελος για την οικονοµία.
Σε ποια στοιχειωδώς έγκριτη οικονοµική ανάλυση δεν συνυπολογίζονται οι ζηµιές για την αξιολόγηση µιας απόφασης; Σας διέφυγε µήπως η υπάρχουσα, για να µη µιλήσω για δυνητική
οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής; Δεν γνωρίζετε ότι στη
Χαλκιδική οι άνθρωποι ασχολούνται µε τον τουρισµό, τη γεωργία, τη µελισσοκοµεία, την αλιεία, τη δασοκοµία, την κτηνοτροφία, τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων;
Το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων θα πληγεί άµεσα ή έµµεσα από τις εξορυκτικές και µεταλλευτικές δραστηριότητες. Συνυπολογίστε, λοιπόν, την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας
που συνεπάγεται η δηµιουργία µερικών εκατοντάδων, πριν µιλήσετε για οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Δείτε τι έσοδα επιφέρουν στην τοπική κοινωνία και στο ελληνικό δηµόσιο το τουριστικό προϊόν της Χαλκιδικής και οι ελιές της.
Μας διαβεβαιώνετε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι θα τηρηθούν
απαρέγκλιτα. Η εµπειρία µας, όµως, στη Χαλκιδική είναι πικρή.
Τον Απρίλιο του 2010 επιτροπή κατοίκων επισκέφθηκε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΚΑ και κατήγγειλε σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» που
µάλιστα εγκυµονούσαν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ακόµα
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και για τη ζωή των κατοίκων. Η τότε Ειδικής Γραµµατέας κ. Καραβασίλη δεσµεύτηκε ότι θα ελέγξει τις καταγγελίες και αν ευσταθούν, θα προβεί στις προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις
και πρόστιµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, το Μάιο του 2010 κλιµάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Λίγους
µήνες µετά η κ. Καραβασίλη δηµοσίευσε στο προσωπικό της
µπλογκ ένα non paper όπου διαπιστώνει τις καταγγελθείσες παραβάσεις και κάνει συστάσεις στην εταιρεία για αποφυγή παρόµοιων ατοπηµάτων στο µέλλον. Για εφαρµογή κυρώσεων και
προστίµων ούτε κουβέντα!
Μιλάτε για την εφαρµογή των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούσε
στην επέκταση του µεταλλείου των Μαύρων Πετρών κάτω από
το δοµηµένο οικισµό της Στρατονίκης, προέβλεπε ότι η εξόρυξη
θα γινόταν κατά 70% µε µετροπόντικα και κατά 30% µε φουρνέλα. Το µετροπόντικα δεν τον είδαµε ποτέ. Τα φουρνέλα, όµως,
τραντάζουν καθηµερινά τα σπίτια της Στρατονίκης, που έχουν
γεµίσει ρωγµές.
Όποια δραστηριότητα, λοιπόν, εµπεριέχει κινδύνους για την
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, δεν γίνεται να πραγµατοποιηθεί
χωρίς τη συναίνεση ή έστω την ανοχή των τοπικών κοινωνιών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι και θα είναι στο πλευρό των κατοίκων
ενάντια στις επιταγές της τρόικας και των µνηµονίων που επιβάλλουν το ξεπούληµα του δηµοσίου πλούτου, που θυσιάζουν ανθρώπους και περιβάλλον, που ακυρώνουν την προοπτική µιας
αειφόρου ανάπτυξης στο βωµό των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Εάν ο δικός σας κόσµος, κύριε Υπουργέ, στρέφεται γύρω από
τα κέρδη των τραπεζιτών και των εταιρειών, ο δικός µας κόσµος
έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ακούστε, λοιπόν, τους κατοίκους της Χαλκιδικής που τραγουδούν, «δικά µας είναι τα νερά, δικά µας είναι τα βουνά» και απαντήστε τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου για τρία λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε κάποια πράγµατα στην πρωτολογία σας για το πώς είναι αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα.
Την Ελλάδα που εσείς παρουσιάσατε την έχετε δηµιουργήσει
εσείς και η πολιτικές σας και αυτήν τη στιγµή είναι απόλυτα λογικό ο κόσµος και η ελληνική κοινωνία πλέον να µη σας εµπιστεύεται.
Γιατί µετά από χίλιες πεντακόσιες µεταλλευτικές δραστηριότητες που έγιναν στην Ελλάδα και δεν συντελέστηκαν σωστά τα
προηγούµενα χρόνια -όπως δήλωνε η κ. Καραβασίλη πριν από
µισό χρόνο µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου- οι οποίες όλες συνοδεύτηκαν
από περιβαλλοντικά εγκλήµατα και πουθενά δεν έγινε αποκατάσταση, σήµερα έρχεστε να µας πείτε ότι οι σηµερινές διαδικασίες θα γίνουν νόµιµα και καθ’ όλα σωστά;
Επίσης να υπενθυµίσω στους κυρίους συναδέλφους από τα
κόµµατα της συγκυβέρνησης, που µίλησαν πριν, ότι οι τοπικές
τους οργανώσεις έχουν ταχθεί κατά αυτών των επενδύσεων. Τι
έχετε να απαντήσετε, λοιπόν, σε αυτούς του κατοίκους;
Κι επειδή, κύριε Υπουργέ, δεν είµαστε εδώ για φιλολογικές συζητήσεις, όπως κάνατε στην πρωτολογία σας, είστε σήµερα εδώ
για να δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις στις ανησυχίες των κατοίκων.
Σας ξαναρωτώ, λοιπόν, τα ερωτήµατα που έθεσα και στην
πρωτολογία µου.
Τις γεολογικές µελέτες για την περιοχή του Κιλκίς, η οποία κινδυνεύει από ερηµοποίηση, πότε έχετε σκοπό να τις κάνετε, για
να δούµε αν η προώθηση µεταλλευτικής δραστηριότητας πρέπει
να γίνει στη συγκεκριµένη περιοχή;
Όσον αφορά το ουράνιο, που προκύπτει από µελέτες ότι
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αδιαµφισβήτητα υπάρχει, για το µόνο που µας έχετε διαβεβαιώσει µέσω του ΙΓΜΕ είναι ότι οι ποσότητες αυτές δεν είναι εκµεταλλεύσιµες. Για τα τεράστια υγειονοµικά και περιβαλλοντικά
προβλήµατα όµως που δηµιουργεί η ύπαρξή του µέχρι να βγει
στην επιφάνεια, τι έχετε να πείτε;
Τους κατοίκους της περιοχής τούς ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα
η υγεία τους και µετά το οικονοµικό όφελος της κάθε εταιρείας
σε µία ενδεχόµενη εξόρυξη και ουρανίου. Λέω «και ουρανίου»,
διότι στην απάντηση που δώσατε στην ερώτηση των τριών Βουλευτών του Κιλκίς αναφέρετε: «Τα γνωστά βεβαιωµένα αποθέµατα ως έχουν πλησιάζουν, αλλά δεν επαρκούν για µία µακρού
χρόνου ζωής βιώσιµη επένδυση. Βρισκόµαστε σε πρώιµο στάδιο
µεταλλευτικής έρευνας και η εκµίσθωση δίνει την ευκαιρία στην
έρευνα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί για να υπάρξει η πιθανότητα να βρεθούν ικανά εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα και τότε
και µόνο τότε θα είναι δυνατή η σύνταξη επενδυτικού σχεδίου οικονοµικοτεχνικής και αναπτυξιακής µελέτης». Κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ολοκληρωµένη µελέτη δεν υπάρχει, η προχειρότητα
δηλαδή σε όλο της το µεγαλείο.
Επίσης δεν απαντήσατε αν δεσµεύεστε ότι η αρνητική γνωµοδότηση όλων των θεσµικών φορέων της περιοχής είναι αποτρεπτική έως απαγορευτική για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου, για
τη συνέχεια του έργου.
Τέλος, τα δώδεκα χωριά που βρίσκονται εκεί, έχετε προβλέψει
τι θα γίνουν αυτά και οι κάτοικοί τους;
Για να κλείσω µ’ αυτό, κύριε Υπουργέ, διευκρινίστε µας, σας
παρακαλώ, αν είναι στις προθέσεις σας να στήσετε µία τεράστια
ειδική οικονοµική ζώνη στη βόρεια Ελλάδα, ένα απέραντο µεταλλείο κι ένα φορολογικό παράδεισο για τις µεταλλευτικές εταιρείες. Ο κόσµος της περιοχής δικαιούται να το γνωρίζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θα κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες
διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Αϊχάν Καρα Γιουσούφ έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα απευθυνθώ στον καθένα υπεύθυνο χωρίς να πω κάποια
ονόµατα, αλλά αρέσει σαν ιδέα σε πολλούς ότι οι εταιρείες χρυσού θα είναι µέρος της λύσης της ανεργίας που µαστίζει τη χώρα
µας και πόσω µάλλον την περιοχή µας, που έχει φτάσει πάνω
από το 30%.
Έρχοµαι από την περιοχή Σαπών. Ήµουν πρόεδρος δηµοτικού
συµβουλίου του Δήµου Μαρωνείας-Σαπών και είχαµε µία συνάντηση µε στελέχη της εταιρείας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» -στην
ουσία «ELDORADO GOLD»- και µας εγγυήθηκαν θέσεις εκατόν
εξήντα, από τις οποίες οι ογδόντα θα είναι επιστηµονικό και τεχνικό, τεχνολογικό προσωπικό, το οποίο θα το φέρουν από τον
Καναδά, όχι από την περιοχή. Θα προσλάβουν ογδόντα άτοµα
για να σκουπίζουν και να καθαρίζουν τη σκόνη που θα βγει από
τη δραστηριότητα αυτή. Δεν είναι η λύση στο πρόβληµα της
ανεργίας η επένδυση αυτή.
Θα σας θυµίσω, αν γνωρίζετε την περιοχή µας, ότι στα µέσα
της δεκαετίας του 1970, το 1975-1978, απαλλοτριώθηκαν τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα για να δηµιουργηθεί η βιοµηχανική περιοχή της Κοµοτηνής στο Νοµό Ροδόπης, απ’ όπου κατάγοµαι
και ζω και θα συνεχίζω να ζω. Επαναλαµβάνω ότι απαλλοτριώθηκαν τέσσερις χιλιάδες γόνιµης έκτασης για να γίνει βιοµηχανική περιοχή, για να δουλεύουν πεντακόσια εργοστάσια, να
απασχολούν χιλιάδες ντόπιους και µη ανθρώπους εργαζοµένους. Τώρα ζήτηµα είναι αν δουλεύουν τέσσερα εργοστάσια.
Τόσα χρόνια γιατί δεν πάρθηκαν κάποια µέτρα, έτσι ώστε να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρατηθούν εκείνα τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις και υποχρεώθηκαν να φύγουν στο εξωτερικό; Και τώρα περιµένουµε µία τέτοια επένδυση καταστροφική, όπως είναι τα χρυσωρυχεία
-βλέπουµε τι γίνεται στη Χαλκιδική- να µας καταστρέψει και τη
Θράκη, το Νοµό Ροδόπης και τον Έβρο, τον όµορο νοµό.
Νοµίζετε ότι θα είναι η σωτηρία της χώρας µας από την οικονοµική κρίση; Εγώ πιστεύω –το πιστεύουν νοµίζω και πολλοί- ότι
είναι µέρος του σχεδίου για να δηµιουργηθεί µία ελεύθερη οικονοµική ζώνη, όχι µόνο στη Θράκη αλλά σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.
Πρέπει να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους και να το σκεφτούν σαν Έλληνες πολίτες και όχι ως εντολοδόχοι κάποιων οικονοµικών συµφερόντων του εξωτερικού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Καρά Γιουσούφ.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριακάκης για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, το δηµόσιο συµφέρον ειπώθηκαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν έχετε πειστεί. Εγώ θα
συµπληρώσω µόνο ότι η Ρουµανία, σύµφωνα µε την «ROSIA
MONTANA GOLD CORPORATION», που κάνει παρόµοια επένδυση εκεί, θα πάρει 4 δισεκατοµµύρια δολάρια από αυτήν την
επένδυση, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης –royalties- που θα εισπράττει βάσει των νόµων, κατ’ αναλογία µε το µετάλλευµα που θα εξορύσσεται. Στην Ελλάδα ούτε
ένα σεντ δεν θα πέσει στο δηµόσιο.
Όσον αφορά τη µέθοδο της ακαριαίας τήξης, επίσης ειπώθηκαν πολλά. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Για παράδειγµα, η
µέθοδος ακαριαίας τήξης που προτείνεται, πρώτον, δεν έχει
εφαρµοστεί ποτέ σε βιοµηχανική κλίµακα για παραγωγή καθαρού χρυσού και, δεύτερον, δεν δίνει καθαρό χρυσό, άλλα µείγµατα µε χαλκό, µόλυβδο και σίδηρο για τα οποία δεν αναφέρεται
η µέθοδος διαχωρισµού, όπου πιθανότατα, όπως αναφέρει και
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει µετά να εφαρµοστεί τελικά η µέθοδο της κυάνωσης.
Για το κυάνιο δεν χρειάζεται να πούµε τίποτα. Έχει ήδη προκαλέσει σε παρόµοιες περιπτώσεις ατυχήµατα και θα αναφερθώ
στα µεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήµατα που έχουν συµβεί το
2000 από διαρροή κυανίου στο Δούναβη, που για διακόσια µίλια
κατά µήκος του ποταµού εξαφάνισε κάθε ίχνος ζωής. Χαρακτηρίστηκε ως η δεύτερη περιβαλλοντική καταστροφή µετά το
Τσερνοµπίλ στον ευρωπαϊκό χώρο.
Διαρροή υδροκυανίου µετά από έντονη βροχόπτωση το 2006
στον αέρα, το έδαφος, το νερό στο µεταλλείο χρυσού της Λαντάκ της Τουρκίας δηλητηρίασε χιλιάδες ανθρώπους, ζώα της περιοχής.
Θα µου πείτε ότι αυτά συµβαίνουν σε χώρες ίσως ακόµη όχι
ανεπτυγµένες. Όµως, πρόσφατα στη Φινλανδία, την οποία τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ διαφήµιζαν για την περιβαλλοντικώς προηγµένη
τεχνολογία της, θέλοντας να πείσουν τους ντόπιους ιθαγενείς
εδώ ότι τα µεταλλεία χρυσού είναι κάτι περισσότερο από θείο
δώρο, τώρα µετά την τροµακτική καταστροφή της 11ης Νοέµβρη,
ψελλίζουν δικαιολογίες του συρµού και σφυρίζουν αδιάφορα
γιατί η Φινλανδία βιώνει τη µεγαλύτερη χηµική καταστροφή στην
ιστορία της, που παρατηρήθηκε ύστερα από σηµαντική διαρροή
νερού έξι χιλιάδων κυβικών µέτρων ανά ώρα µε υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου και ουρανίου σε τέτοιες επενδύσεις χρυσού.
Για την υγεία, κύριε Υπουργέ, δεν ακούσαµε ούτε µια απάντηση. Προφανώς επιβεβαιώνετε και εσείς όλες αυτές τις επιπτώσεις που τόσοι καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης στις επίσηµες µελέτες -τις οποίες αγνοείτε και θα
καταθέσω στα Πρακτικά- επισηµαίνουν ότι δεν µπορεί αυτή η
επένδυση να είναι συµβατή µε την υγεία. Η χρυσοθηρία βλάπτει
σοβαρά την υγεία, όπως καταλήγουν.
Θα µου πείτε, εδώ για την υγεία δεν απαντά ο Υπουργός
Υγείας και τρόµαξε, βγάζοντας ανακοίνωση τύπου το γραφείο
του Υπουργείου του σήµερα, από τη χθεσινή ανακοίνωση του διευθυντού του Eυρωπαϊκού Kέντρου για τον ‘Eλεγχο των Λοιµώξεων κ. Μαρξ Σπρένγκερ, που διαπίστωσε τα αυτονόητα, µετά
από αυτοψία σε κάποια νοσοκοµεία της Αθήνας, ότι κινδυ-
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νεύουµε από διασπορά λοιµώξεων, από επιδηµία, γιατί δεν υπάρχουν γάντια αποστειρωµένα, οινόπνευµα, βαµβάκι. Και ο Υπουργός Υγείας απόρησε πώς µπορεί να συµβαίνει αυτό. Θα µου
πείτε, θα ασχοληθείτε εσείς µε την υγεία από τις επιπτώσεις του
ουρανίου ή του κυανίου ή των βαρέων µετάλλων;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Μπάρκας για δύο λεπτά, όπως αναλογούν στον έκτο επερωτώντα Βουλευτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ακούσαµε στις
απαντήσεις σας να µιλάτε για ανάπτυξη, αλλά δεν αναφερθήκατε
καθόλου στην αστυνοµική βία. Προφανώς είναι κάτι το οποίο σας
βολεύει. Έχετε την Αστυνοµία, η οποία φυλά ιδιωτική περιουσία
και χτυπάτε τους κατοίκους –σκληρή καταστολή εναντίον των κατοίκων- οι οποίοι διεκδικούν να προστατεύουν το περιβάλλον.
Για την ανάπτυξη θέλω να πω τα εξής. Όταν εσείς µιλάτε για
ανάπτυξη, εννοείτε ανάπτυξη από ποιους και για ποιους; Η δική
µας απάντηση στην ανάπτυξη θα είναι πάντα ο άνθρωπος και όχι
το κέρδος. Για εσάς προφανώς είναι το κέρδος. Ανάπτυξη έχει
και η Γκάνα, η οποία τρέχει µε πάνω από 5%. Παρ’ όλα αυτά,
λόγω της οικολογικής καταστροφής, δεν υπάρχουν δέντρα για
να στοιβάξουν υπαίθρια σχολεία, που σηµαίνει ότι πλουτίζουν οι
λίγοι και οι υπόλοιποι µένουν στο περιθώριο. Αν για εσάς αυτό
είναι ανάπτυξη, για εµάς είναι καταστροφή.
Έχω στα χέρια µου ένα εξώδικο της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και
διάφορους άλλους, που λέει ότι αυτό που γίνεται στις Σκουριές
είναι παράβαση καθήκοντος και ότι δεν µπορεί η Ελληνική Αστυνοµία να φυλά ιδιωτικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά εσείς συνεχίζετε
και τους στέλνετε εκεί. Τραυµατισµοί ανθρώπων, καπνογόνα και
χηµικά µέσα σε αµάξια, µέσα σε σπίτια. Τραµπουκισµοί σε Βουλευτές, οι οποίοι πηγαίνουν και υπερασπίζονται τον αγώνα των
κατοίκων. Προφανώς αυτή η ιστορία σάς βολεύει και είναι το
προπύργιό σας, για να µπορέσετε να δουλεύετε υπέρ του κεφαλαίου.
Και όσον αφορά, κυρία Ασηµακοπούλου, για τα µέλια και τα
ψάρια στα οποία αναφερθήκατε, µου θυµίσατε έναν αρχιεπίσκοπο, ο οποίος µιλώντας σε αριστερούς κρατούµενους τους
έλεγε ότι «εσείς τρώτε ωραίας και σιδηρούχας φακάς, ενώ εµείς
τρώµε παλιόψαρα που ζουν µέσα στο βούρκο». Αφήστε, λοιπόν,
αυτές τις αστειότητες. Δεν σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των µελισσουργών; Μιλάτε για πρωτογενή τοµέα και παρ’ όλα αυτά δίνετε µια ολόκληρη έκταση στον Μπόµπολα για να µπορέσει να
καταστρέψει και να βγάλει λίγες οκάδες χρυσού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ακούσαµε και
εσάς, όπως έχουµε ακούσει και άλλους επιτελείς της Κυβέρνησης να µιλούν µε επιµονή για τη συνέχεια του κράτους. Και στη
συγκεκριµένη περίπτωση, η επιµονή σας είναι για τη συνέχιση
ισχύος επιζήµιων συµβάσεων που βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. Επιµένετε στη συνέχεια του κράτους, δηλαδή στην εγκυρότητα συµβάσεων, οι οποίες έχουν στηλιτευτεί δηµόσια σε
ανώτατο επίπεδο, από το Συµβούλιο της Επικρατείας µέχρι την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και επιµένει και η σηµερινή σας Κυβέρνηση να συνεχίζει να
εφαρµόζει µια σύµβαση για την οποία πρέπει να δούµε σε ποιο
χρόνο και σε ποια πρόσωπα κυβερνητικά ανάγεται, σε ποιες συνθήκες συνήφθη και τι σηµαίνει.
Διότι, ξέρετε, εγώ διαβάζοντας τη σύµβαση αυτή, δεν µπορώ
παρά να σας εκφράσω την τεράστια απορία µου που δεν ορρωδείτε να επιµένετε ότι η σύµβαση αυτή είναι έγκυρη και ότι πρέπει να εφαρµοστεί.
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Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ποιος ήταν ο υπογράψας
τη σύµβαση αυτή. Ήταν ο κ. Πάχτας, ως Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών το έτος 2003. Επίσης, γνωρίζετε ότι στην
πρωτοβουλία του κ. Πάχτα ανήκει όλη η δροµολόγηση αυτής της
υπόθεσης από το έτος 1993, όταν ήταν Υφυπουργός Βιοµηχανίας µε Υπουργό τον κ. Σηµίτη.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι και σήµερα ο κ. Πάχτας υπερασπίζεται
αυτήν τη σύµβαση που ο ίδιος υπέγραψε από άλλη θέση, µε την
ιδιότητα του Δηµάρχου Αριστοτέλη.
Γνωρίζετε, ακόµη -διότι δεν µπορεί να µην έχετε διαβάσει- ότι
η σύµβαση αυτή υπεγράφη στις 12 Δεκεµβρίου 2003 µε πρόσκληση συµβολαιογράφου, η οποία πήγε στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η σύµβαση αυτή υπεγράφη, ταυτοχρόνως, µε τη σύµβαση εξώδικου συµβιβασµού µε την εταιρεία
«TVX». Παρατηρείται το πρωτότυπο –πραγµατικά- και προκλητικό
–αδιαµφισβήτητα- την ίδια µέρα που υπογράφεται εξώδικος συµβιβασµός -ανάλογος µε αυτόν της «SIEMENS»- όπου το ελληνικό
δηµόσιο, ενώ είναι ζηµιωθέν πληρώνει την «TVX», τελικώς να εκχωρούνται τα χρυσωρυχεία Κασσάνδρας –και εκχωρείται όλη
αυτή η δηµόσια περιουσία- αυθηµερόν στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Και διαβάζοντας κανείς τη σελίδα 147 του οικείου ΦΕΚ, βλέπει ότι είναι µια εταιρεία, η οποία -άκουσον
-άκουσον- ιδρύθηκε τρεις µόλις µέρες νωρίτερα, κύριε Υπουργέ.
Στις 9 Δεκεµβρίου 2003 ιδρύεται η εταιρεία αυτή. Την ίδια
µέρα εγκρίνεται από το Νοµάρχη Αθηνών η σύστασή της. Τρεις
µέρες µετά εκχωρούνται στην εταιρεία αντί πινακίου φακής
αυτές οι τεράστιες εκτάσεις και κοιτάσµατα.
Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 και λέει ότι αυτή είναι
µια επιζήµια σύµβαση για το ελληνικό δηµόσιο και ότι είναι µια
σύµβαση, η οποία, όχι απλώς βλάπτει το δηµόσιο συµφέρον,
αλλά και ωφελεί παρανόµως τον ιδιώτη. Λέει ακόµη, ότι είναι
άκυρη η απαλλαγή από τους φόρους ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. Κι έρχεται η κυβέρνηση Παπανδρέου τότε να προσφύγει κατά της απόφασης που προστατεύει το δηµόσιο
συµφέρον.
Έρχεται και ο κ. Παπακωνσταντίνου ως µετέπειτα Υπουργός
Ανάπτυξης –διότι Υπουργός Ανάπτυξης που υπέγραψε το νόµο
ήταν ο κ. Τσοχατζόπουλος- να υπερασπιστεί τη σύµβαση αυτή
και την ισχύ της.
Προφανώς, κύριε Υπουργέ –θα το εκτιµούσα βεβαίως, αν µας
ακούγατε όταν σας απευθύναµε το λόγο, αλλά µάλλον, είναι πιο
σηµαντικό να µιλήσετε αυτή τη στιγµή µε τον κ. Μπούρα- είναι
σηµαντικά τα θέµατα αυτά. Δεν απαντήσατε, τι έχετε κάνει µε
τους φόρους, τους οποίους σας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισπράξετε. Όπως επίσης, δεν απαντήσατε, τι έχετε
κάνει µε τα δεκαπεντέµισι περίπου εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία
υποχρεώνει την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» να σας επιστρέψει.
Σήµερα, καλείτε τον Έλληνα πολίτη, καλείτε τους απλούς ανθρώπους να γονατίσουν κι άλλο και να ισοπεδωθούν. Έχετε
κάνει τις ζωές αυτών των ανθρώπων χαλκοµανία πραγµατικά.
Την ίδια ώρα, επιφυλάσσετε σε κάποιους άλλους ακραία προνοµιακή µεταχείριση.
Εισπράξατε τους φόρους; Πήρατε πίσω το τίµηµα; Προστατεύσατε το δηµόσιο συµφέρον;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ την ανοχή σας για µισό λεπτό.
Λειτουργείτε σαν τιµητές και επιτιµάτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ειρωνεύεστε τους κατοίκους που αντιδρούν για τη ζωή
τους και διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες ζωής.
Την ίδια ώρα προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, η
οποία µάλλον για εσάς έχει την ίδια έννοια µε τη σωτηρία. Μας
αναπτύσσετε και µας σώζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
έχουµε δει τα θαυµατουργά σας αποτελέσµατα! Πώς το κάνετε
όµως αυτό; Χαρίζοντας διαρκώς δηµόσιο χρήµα σ’ αυτούς που
είναι οι εκλεκτοί σας.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν είναι συνιστώσες. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Η δηµόσια περιουσία δεν
είναι το τσιφλίκι σας, δεν είναι το τσιφλίκι κανενός. Το φυσικό περιβάλλον και ο ορυκτός πλούτος δεν είναι προνοµιακό πεδίο το
οποίο εσείς µπορείτε να διαθέτετε µ’ αυτόν τον τρόπο. Αναλά-
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βετε τις ευθύνες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των επερωτώντων Βουλευτών.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κατ’ αρχάς θα ήθελα να
πω προς το σεβαστό αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
ότι ήρθε σε λάθος χρόνο, σε λάθος νοµοσχέδιο ίσως, να µιλήσει
για λάθος θέµατα. Εγώ δεν θα απαντήσω, θα απαντήσουν άλλοι
πιο αρµόδιοι σε αυτά που ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Εµείς να µείνουµε στο θέµα το οποίο συζητούµε
σήµερα.
Θα ξεκινήσω από κάτι που πιστεύω ότι µάλλον εν τη ρύµη του
λόγου του είπε ο κ. Παπαδηµούλης. Εδώ εκφράζεται η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, κανένας άλλος. Και µόνο για το δηµόσιο συµφέρον. Νοµίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, κύριε
Παπαδηµούλη.
Να πω κατ’ αρχάς για τη χρήση του κυανίου στις Σκουριές.
Υπάρχει νοµική υποχρέωση από την περιβαλλοντική άδεια να µην
υπάρξει χρήση κυανίου.
Δεύτερον, για το άλλο θέµα που µιλήσαµε, το θέµα του ποσού
το οποίο είναι υποχρεωµένη η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
να αποδώσει, αυτό είναι σε ρύθµιση µε τη ΔΟΥ µεγάλων επιχειρήσεων και ήδη έχει ξεκινήσει η επιστροφή του στο δηµόσιο ταµείο. Έχουν κάνει κάποια ρύθµιση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µπορείτε να µας την
πείτε συγκεκριµένα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι έχει κατατεθεί;
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Αυτή τη στιγµή δεν την έχω
υπ’ όψιν µου, αλλά ευχαρίστως να τη ζητήσω από τη ΔΟΥ µεγάλων επιχειρήσεων, να σας τη δώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχει ξεκινήσει η πληρωµή
του ποσού. Αυτό σας το διαβεβαιώ. Αυτό µε διαβεβαίωσαν και
σας διαβεβαιώ και εγώ. Ευχαρίστως να σας το προσκοµίσω.
Η ΚΥΑ στην οποία αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου, η έκδοσή της θα γίνει εντός των επόµενων εβδοµάδων.
Ως προς τους µηχανισµούς παρακολούθησης των εργασιών,
τις συνθήκες λειτουργίας των µεταλλείων, στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής µελέτης του έργου προβλέπεται ότι η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της τήρησης των τεθέντων
όρων θα γίνεται συστηµατικά από την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας και επικουρικά από την επιτροπή του
άρθρου 3 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών η οποία θα συσταθεί µε απόφασή µας για το σκοπό αυτό,
όταν ξεκινήσουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες.
Επί περιβαλλοντικών θεµάτων εκτός από τους θεσµοθετηµένους φορείς που ήδη σας ανέφερα, δηλαδή τους επιθεωρητές
βορείου Ελλάδος κ.λπ., στην ΑΕΠΟ προβλέπεται, και έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή συνεχούς ελέγχου µε συµµετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και επιστηµονικών φορέων.
Λέγεται Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών
Όρων.
Σε αυτήν την επιτροπή, εάν το επιθυµείτε, υπάρχει η δυνατότητα να κληθείτε να συµµετάσχετε µε εκπρόσωπο από την
πλευρά σας ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Οι πιο πρόσφατοι έλεγχοι τόσο στις Σκουριές όσο και στην
Ολυµπιάδα πραγµατοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεµβρίου και στις 15
Νοεµβρίου 2012 από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και στις 14 Σεπτεµβρίου και στις 6 Νοεµβρίου 2012 από
τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος.
Καταθέτω και τα δύο σχετικά έγγραφα για να τα δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσο για το αν υπάρχουν µηδενικά οφέλη για το δηµόσιο, θα
πρέπει κατ’ αρχάς να σας πω ότι είµαστε σε µία συζήτηση ήδη
µε την εταιρεία. Απλώς δεν είµαστε έτοιµοι να ανακοινώσουµε
κάτι σχετικά µε τη σύµβαση.
Από την άλλη µεριά, όµως, το όφελος, πέραν σαφώς των θέσεων εργασίας, είναι η άµεση φορολογία των κερδών, η άµεση
φορολογία και φυσικά, τα ασφαλιστικά όλων αυτών των εργαζοµένων εκεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα γίνεται πληρωµή ειδικών τελών επί της παραγωγής των ειδικών µεταλλείων µε την
ΚΥΑ που σας ανέφερα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Σαφώς βελτιώνει το ΑΕΠ της χώρας και το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών, πέραν της εισαγωγής ξένων κεφαλαίων για
την υπόθεση αυτή.
Εδώ θα πρέπει, επίσης, να σας πω ότι προχωρούµε –µεταξύ
άλλων- στην αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου. Είναι, όµως,
πάρα πολλά και δεν έχω το χρόνο να σας τα αναφέρω.
Ένα από αυτά είναι η εξορυκτική νοµοθεσία. Αυτό σηµαίνει ότι
υπάρχει επιτροπή η οποία εργάζεται και ολοκληρώνει το έργο
της. Πιστεύω ότι µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτής της επιτροπής που αφορά το θεσµικό
πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας µε παρεµβάσεις, σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις που υπάρχουν παγκοσµίως και ειδικά στην Ευρώπη.
Η νοµοθεσία που θα αφορά την εκµετάλλευση των λατοµείων
αδρανών υλικών –δεν είναι µόνο για τα µεταλλεία- µαρµάρων και
βιοµηχανικών ορυκτών θα εκσυγχρονιστεί και θα κωδικοποιηθεί
σε ένα ενιαίο κείµενο που θα ενσωµατώνει πλέον αυτό που λέµε
«βιώσιµη ανάπτυξη» και τις βέλτιστες τεχνικές για αυτού του είδους τις εξορύξεις.
Παράλληλα, µε το ίδιο ενιαίο κείµενο θα συµπεριληφθούν και
όποιες άλλες διατάξεις εκσυγχρονισµού, φυσικά, µετά από τη
διαβούλευση που θα γίνει για τη µεταλλευτική νοµοθεσία και
ταυτόχρονα, όποιες άλλες του παλαιού κώδικα θα καταργηθούν
αυτοµάτως.
Τώρα, όσον αφορά το Κιλκίς, το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει τον
πρώτο διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό για έρευνα και εκµετάλλευση
στην περιοχή. Δεν υπάρχει, όµως, ακόµη διαδικασία έκδοσης
ΑΕΠΟ για το συγκεκριµένο δηµόσιο µεταλλευτικό χώρο στο Κιλκίς, διότι σεβόµενοι τη διαχρονικότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια της ελληνικής πολιτείας ακόµη και το σχέδιο σύµβασης δεν
θα υπογραφεί, αν προηγουµένως δεν έρθει στη Βουλή των Ελλήνων.
Σύµφωνα δε µε δική µας πρόταση έχουµε µία σύµβαση που
πραγµατικά υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, γιατί προβλέπει µίσθωµα από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή από το στάδιο
των ερευνών, δεσµευτικούς όρους, όπως στοιχεία της προσφοράς του πλειοδότη και των συµπερασµάτων βάσει της δηµόσιας
διαβούλευσης, απαγόρευση της χρήσης κυανίου στην οποιαδήποτε επεξεργασία του µεταλλεύµατος και περιορισµό στη συνολική έκταση επέµβασης, υποχρέωση για την προστασία του
περιβάλλοντος πέραν της υφιστάµενης νοµοθεσίας, απόλυτη
προστασία των εξαιρεθέντων υπέρ του δηµοσίου ορυκτών. Τι σηµαίνει αυτό; Με συµβατικό όρο, αν υπάρξει κατά τη λειτουργία
του µεταλλείου διαπίστωση ορυκτού εξηρηµένου υπέρ του δηµοσίου –αναφέρθηκε το ουράνιο- αυτόµατα εξαιρείται από τη
σύµβαση το τµήµα της περιοχής που θα εντοπιστεί το ορυκτό
αυτό. Επίσης, η σύµβαση προβλέπει την υποχρέωση του αναδόχου για την εφαρµογή των περιβαλλοντικά βέλτιστων τεχνικών
µεθόδων που διατίθενται σήµερα στη διεθνή αγορά. Αυτά είναι
ήδη στο προσχέδιο της σύµβασης που, όπως είπα, θα έρθει στη
Βουλή.
Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά το Κιλκίς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι αρκετές και
οι ερωτήσεις των συναδέλφων.
Θεσµικά καθιερώνεται πλέον η υποχρέωση του όποιου επενδυτή σε ένα ορυχείο ή µεταλλείο ή οτιδήποτε για την εφαρµογή,
όπως είπα, των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών κατά την έρευνα,
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εξόρυξη, απόθεση και διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.
Απαγορεύεται πλέον η εγκατάλειψη, εκφόρτωση ή ανεξέλεγκτη
εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων. Και για όλα αυτά, µε βάση
το νέο κώδικα που σας είπα, θα χάνει την άδεια ή θα υπόκειται
σε πολύ βαριές ποινές ο ανάδοχος για οποιαδήποτε περίπτωση.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα. Έχει γίνει µία παρερµηνεία σχετικά µε την πρόταση του Υπουργείου, όσον αφορά τη
δραστηριότητα στο Κιλκίς. Η εκµίσθωση του χώρου δεν συνεπάγεται άµεση έναρξη εξορυκτικών µεταλλευτικών εργασιών ούτε
το επίπεδο της µελέτης του χώρου είναι ικανό να υποστηρίξει
την ένταξη της δραστηριότητας σε αναπτυξιακή µελέτη. Γι’ αυτό
δεν υπάρχει η µελέτη.
Τα γνωστά βεβαιωµένα αποθέµατα –ως έχουν- πλησιάζουν,
αλλά δεν επαρκούν για µία µακρού χρόνου, όπως είπατε, βιώσιµη επένδυση και το είχα πει και σε απάντηση ερωτήσεως. Άρα
βρισκόµαστε στο στάδιο της µεταλλευτικής έρευνας. Η άδεια θα
είναι για µεταλλευτική έρευνα, ώστε να δούµε αν υπάρχει ανάλογο κοίτασµα που να είναι προς εκµετάλλευση.
Το δε ΙΓΜΕ έχει ανακοινώσει πως δεν υπάρχει πουθενά στην
Ελλάδα, πλην του Παρανεστίου του Νοµού Δράµας, µεταλλοφορία ουρανίου µε αξιόλογο οικονοµικό ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας δώσω άλλα στοιχεία,
κύριε Υπουργέ, να δείτε πού είναι το ουράνιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε πολύ.
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, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης για τρία λεπτά για την τριτολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαγεωργίου, σηµείωσα ότι στο τέλος κινηθήκατε σε
διαφορετικούς τόνους. Αντί να κουνάτε το δάκτυλο και να επιτίθεστε στο ΣΥΡΙΖΑ εσείς και το κόµµα σας, προσπαθήσατε να
απαντήσετε σε κάποια από τα ερωτήµατα. Και επικαλεστήκατε
για όσα δεν απαντήσατε ότι δεν έχετε χρόνο.
Θα σας συµβούλευα την επόµενη φορά, αντί να αφιερώσετε
το χρόνο της αρχικής σας οµιλίας κατά 50%-60% σε κατάρες
κατά του ΣΥΡΙΖΑ και συκοφαντίες για την πολιτική µας, να τον
αφιερώνετε γι’ αυτό που ο Κανονισµός ορίζει, δηλαδή για να
απαντάτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα είχατε άνετο χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όσον αφορά τα συγκεκριµένα –έχω πολύ λίγο χρόνο- είναι φανερό ότι η µεταβίβαση που έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
επί Πάχτα «µυρίζει» σκάνδαλο. Είναι δώρο στη διαπλοκή, σε µία
εταιρεία συµφερόντων Μπόµπολα. Απόδειξη είναι όχι µόνο η παρέµβαση της Κοµισιόν, αλλά ότι λίγα χρόνια µετά αυτή η επένδυση κοστίζει διακόσιες φορές παραπάνω από ό,τι την αγόρασε
η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»!
Ποια είναι η αξιολόγηση της δικής σας Κυβέρνησης; Είναι ένα
θέµα που πρέπει να ψαχτεί; Δεν είπατε τίποτα!
Δεν είπατε τίποτα. Να σας πω γιατί δεν είπατε τίποτα; Διότι η
πενταετία Καραµανλή τήρησε πιστά αυτή τη συµφωνία, γεγονός
που σηµαίνει ότι στο κόλπο δεν ήταν µόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και
εσείς.
Δεύτερον, όσον αφορά τη ρύθµιση, µε το τσιγκέλι σας βγάλαµε ότι άρχισαν, λέει, να εξυπηρετούν την υποχρέωση. Δηλαδή,
αφού πασχίσατε να τους σώσετε να µη δώσουν στο δηµόσιο
αυτά που η Κοµισιόν είπε ότι πρέπει να δώσουν, άρχισαν να δίνουν. Πόσα; Θέλω τη δέσµευσή σας ότι τη Δευτέρα θα καταθέ-
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σετε εδώ τη ρύθµιση µε συγκεκριµένα στοιχεία, όσον αφορά το
πόσα έχουν δώσει και µε τι όρους έχουν συµφωνήσει να αποπληρώσουν. Γιατί έχω υπ’ όψιν µου µία ρύθµιση που έγινε στο ΙΚΑ,
όπου µια εταιρεία συµφερόντων του κ. Σοφοκλή Ξυνή έχει δεσµευθεί να εξοφλήσει τα χρέη του στο ΙΚΑ σε τετρακόσια χρόνια.
Το ακούτε εσείς που σας κλείνουν τα µαγαζιά, όταν χρωστάτε
κάτι; Τετρακόσια χρόνια, αν είναι φίλος του κόµµατος και της Κυβέρνησης.
Ας δούµε, λοιπόν, τι τους δώσατε ως ρύθµιση. Μεταλλευτικός
Κώδικας. Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο αποικιακού χαρακτήρα το
να έχετε ένα Μεταλλευτικό Κώδικα ο οποίος προβλέπει µηδέν δικαιώµατα για το ελληνικό δηµόσιο από την εξόρυξη ορυκτού
πλούτου; Θα το αλλάξετε αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, έχει φανεί ότι δεν έχει πειστεί ούτε η τοπική κοινωνία
ούτε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν έχουν πειστεί, όµως,
ακόµα και τα συγκυβερνώντα κόµµατα, όπως η ΔΗΜΑΡ και το
ΠΑΣΟΚ της τελευταίας περιόδου που πήρε κάποιες αποστάσεις
από τις παλιές αµαρτίες. Θα κάνετε κάτι; Έχετε σκοπό να διαβουλευτείτε µε την τοπική κοινωνία; Έχετε σκοπό να αλλάξετε
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Παπαδηµούλη,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και
σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Από τη στιγµή που πάρα πολλά πράγµατα αποδεδειγµένα µυρίζουν άσχηµα και εκεί οι ίδιοι προβλέπουν ότι πάνε να βγάλουν
του κόσµου τα λεφτά, γιατί δεν αξιοποιείτε και τη δική µας διαπραγµατευτική δύναµη και ισχύ -διότι αφού µας χρησιµοποιείτε
ως µπαµπούλα για κακό σκοπό, χρησιµοποιείστε µας και για
καλό σκοπό- ώστε να διεκδικήσουµε περισσότερα και για το περιβάλλον και για τη δηµόσια υγεία και για την τοπική ανάπτυξη
και για τα έσοδα του δηµοσίου;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, θα ήθελα να
ανακοινώσω στο Σώµα τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 22ας Νοεµβρίου 2012 που αφορούν στη µείωση:
Πρώτον, κατά 20% των δαπανών για την οργάνωση γραφείου
Βουλευτών.
Δεύτερον, κατά 50% της αποζηµίωσης για συµµετοχή στις
αµειβόµενες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τα τµήµατα.
Τρίτον, τη µείωση των δαπανών για τη στέγαση των εξ επαρχίας Βουλευτών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στην
εκλογική τους περιφέρεια µε την κατάργηση διαµονής σε ξενοδοχεία, εφόσον καταβάλλεται µηνιαίως ποσό µεγαλύτερο από το
προβλεπόµενο για µίσθωση κατοικίας.
Τέταρτον, τη µείωση κατά 30% του µισθώµατος των αυτοκινήτων, των οποίων η µίσθωση ξεκίνησε το Νοέµβριο του 2010.
Πέµπτον, τη µείωση κατά 50% των θέσεων των συνεργατών
των Ευρωβουλευτών µετά τις ευρωεκλογές και τη µείωση των
αποδοχών των συνεργατών των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών
κλιµακωτά µέχρι 35%.
Οι προαναφερθείσες µειώσεις ισχύουν από 1/1/2013.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι µε αποφάσεις του Προέδρου, κατ’
εξουσιοδότηση της Ολοµέλειας της Βουλής, µειώνονται κατά
20% οι δαπάνες για τα έξοδα κίνησης, καθώς και για τα ταχυδροµικά τέλη των Βουλευτών, κατά 15% η µηνιαία δαπάνη για
την κινητή τηλεφωνία και κατά 25% η ετήσια δαπάνη για τη σταθερή τηλεφωνία.
Εγκρίνει το Σώµα τις σχετικές αποφάσεις;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς, το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα τις σχετικές αποφάσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών ως προς την ψήφιση των αποφάσεων αυτών.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός -και τελειώνουµε µ’ αυτήν την
αγόρευση- για οκτώ λεπτά, προκειµένου να τριτολογήσει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι τριτολογία, κύριε Πρόεδρε.
Τέσσερα λεπτά, όχι οκτώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφήστε το χρόνο, όπως έγινε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Διαµαρτύρεστε για το
χρόνο, κυρία Κωνσταντοπούλου; Μήπως θέλετε να δείτε τον Κανονισµό, όπως τον κάνατε µε τον Πρόεδρο, πόσο είχε δικαίωµα
και πόσο µίλησε και πόσο µιλήσατε και εσείς και ο κ. Παπαδηµούλης; Θέλετε να σας αναγνώσω τον Κανονισµό; Έλεος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και την ουσία, όχι µόνο τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµπληρώνοντας την πληροφόρηση µέσα από τη σηµερινή
συζήτηση, θα ήθελα να σας πω κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό: Για τη συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», υπάρχει και έχει δοθεί κι έχουµε παραλάβει
εγγυητική επιστολή ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία έχει
αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της
περιοχής από τη δραστηριότητά της, εφόσον διαπιστωθούν προφανώς παραλείψεις ή παρατυπίες. Η εγγυητική επιστολή προβλεπόταν από την εγκριθείσα ΑΕΠΟ.
Ευκαιρίας δοθείσης και µε αυτά που είπαµε προηγουµένως
και µε αφορµή όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις νέες επενδύσεις και το ενδιαφέρον πολλών ξένων εταιρειών για διάφορα
µεταλλεύµατα στην Ελλάδα, για διάφορες περιοχές, παλαιά και
καινούργια, όπως σας είπα το πρώτο που θα ολοκληρωθεί ήδη
το πρώτο τρίµηνο του 2013 είναι σχετικά µε την εξορυκτική νοµοθεσία. Τα αναφέρω γιατί ακριβώς έχουν σχέση όλα αυτά. Γι’
αυτό σας είπα ότι µιλούµε και µε τη συγκεκριµένη εταιρεία, ασχέτως αν η σύµβασή της είναι δέκα χρόνια πίσω.
Γίνεται επανεξέταση και ξεκαθάρισµα του καθεστώτος των περίπου χιλίων πεντακοσίων ιδιωτικών παραχωρήσεων µεταλλείων,
που θα αφορά τα τέλη και τα µισθώµατα. Δηλαδή, συγκεντρώνουµε για πρώτη φορά όλο το αρχείο όλων των αδειών που
έχουν δοθεί όλα τα χρόνια -µιλάµε για δεκαετίες- για οτιδήποτε
µετάλλευµα, λατοµείο ή οτιδήποτε. Αυτό έχει να κάνει και µε τα
τέλη που θα εφαρµοστούν τώρα. Αλλά πλέον, για να εκσυγχρονίσουµε απολύτως και σε σχέση µε το τι συµβαίνει στις άλλες
χώρες –και στη Νορβηγία, την οποία αναφέρατε, αλλά ειδικότερα στην Αυστραλία, η οποία είναι πρωτοπόρος στο συγκεκριµένο ζήτηµα- ώστε να γίνει απόλυτη αξιοποίηση από κάθε άποψη
και απόλυτος εκσυγχρονισµός της δικής µας νοµοθεσίας.
Τρίτον, γεωθερµική ηλεκτροπαραγωγή. Μπαίνει πλέον στο
ενεργειακό µίγµα και γίνεται πάλι η ίδια δουλειά υποδοµής, ώστε
να υπάρχει και το ανάλογο σχέδιο, µε την έννοια πού είναι τα
πεδία, πώς τα εκµεταλλευόµαστε, πότε κ.λπ..
Τέταρτον, εθνική µεταλλευτική πολιτική. Τον περασµένο Φεβρουάριο εξαγγέλθηκε µεν, ουσιαστικά όµως θα εξειδικευθεί
τώρα και θα συνοδευθεί πλέον από πολύ συγκεκριµένες δράσεις,
σύµφωνα και µε τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και µάλιστα, γίνεται ένας εκσυγχρονισµός και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σχετικά µε τις πρώτες ύλες και τα ορυκτά και εµείς
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µετέχουµε σε όλες σχεδόν τις επιτροπές.
Πέµπτον, συµµετοχή στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που λέγεται «Σύµπραξη για την καινοτοµία». Αυτό το συγκεκριµένο έχει τεράστια σηµασία σε σχέση µε τις πρώτες ύλες. Και το
λέω ενηµερωτικά, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλους µας: Είναι
µε αντικείµενο τις µη ενεργειακές πρώτες ύλες και έχει στόχο τη
δηµιουργία δράσεων για τις επόµενες δεκαετίες στους τοµείς
της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης και ανακύκλωσης
των πρώτων υλών, καθώς και της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων υποκατάστατων για τις πρώτες ύλες, κρίσιµης σηµασίας
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε µέχρι το 2020 να έχει γίνει ένα
σηµαντικό βήµα προόδου. Να έχουν βγει οι κώδικες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες οδηγίες και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και εµείς στις ανάλογες κινήσεις. Και µετέχουµε στις
επιτροπές –µπήκαµε τώρα σε αυτές- για να µπορέσουµε να είµαστε παράλληλα, να εκσυγχρονίσουµε. Είναι µεγάλη ευκαιρία,
όπως κάνουµε και όλα τα υπόλοιπα, που σας ανέφερα, να µπορέσουµε να έχουµε την πρώτη πληροφόρηση από τις Βρυξέλλες,
ώστε να κάνουµε ακόµη καλύτερη δουλειά, πολύ πιο γρήγορα
και όχι να περιµένουµε κάποιες δεκαετίες για να εναρµονιστούµε.
Το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι σε σχέση µε την
αξιολόγηση του οικονοµικού και αποθεµατικού δυναµικού των
δηµοσίων µεταλλείων της χώρας. Συγκροτήσαµε επιτροπή για
την αξιολόγηση του οικονοµικού και αποθεµατικού δυναµικού
των δηµοσίων µεταλλείων, των εξηρηµένων δηλαδή υπέρ του δηµοσίου µεταλλευτικών χώρων και των λατοµικών χώρων, ώστε η
άµισθη αυτή επιτροπή που απαρτίζεται από στελέχη του Υπουργείου και του ΙΓΜΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της µέχρι
τέλος του 2013.
Γιατί γίνεται αυτό; Επειδή, όπως είπατε και συµφωνώ απόλυτα
και το πιστεύω ακράδαντα -το είπε και ο κ. Γλέζος- είναι τεράστιος ο ορυκτός πλούτος αυτής της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο,
κάτι που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα, θα αξιοποιήσουµε από την
πλευρά του ελληνικού δηµοσίου πάνω από δέκα χώρους που θα
αποτελέσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο µεταλλευτικό
τοµέα. Έχει ολοκληρωθεί κατ’ αρχάς το έργο της καταγραφής
όλων των στοιχείων στο 50% από τους εκατό και πλέον τέτοιους
χώρους. Είναι –και επιτρέψτε µου να το πω και νοµίζω θα συµφωνήσουµε όλοι- η πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού
κράτους που γίνεται τέτοια δουλειά τεκµηρίωσης για τον ορυκτό
πλούτο.
Τέλος, γίνεται πλέον σε οργανωµένη βάση αξιοποίηση της ψηφιακής βάσης χωρικών δεδοµένων των µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων της Ελλάδος. Δεν µπαίνω σε λεπτοµέρειες γιατί
είναι αρκετά τεχνικό, αλλά καταλαβαίνετε τη σηµασία που έχει
σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα σε συνδυασµό για ένα νέο χάρτη
και λειτουργία στο χώρο των ορυκτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 19/14/19-10-2012 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την
εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θράκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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