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Μεταµόρφωσης, το 102ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο και Λύκειο Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το Γενικό Λύκειο Σπερχειάδος Φθιώτιδας και Ιταλοί επισκέπτες προσκεκληµένοι του Ιταλικού Ινστιτούτου, σελ. 8010, 8012, 8013, 8016, 8020, 8024, 8033
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8008, 8009, 8016, 8017,
8023, 8027, 8031, 8032
5. Αναφορά στις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Οικονοµικών και νοµισµατικών θεµάτων κ. Όλι Ρέν, σελ. 8009,
8010, 8011, 8012
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 7995 - 7997
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β) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
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Μετώπου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά
µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου, σελ.
8018
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 14-2-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΚΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης
14 Φεβρουαρίου 2013, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ και άλλες διατάξεις»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Πέτρο Τατσόπουλο,
Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγίου Νικολάου
Νοµού Λασιθίου διαµαρτύρεται για την κατάργηση δύο τµηµάτων του ΤΕΙ στον Άγιο Νικόλαο, στο πλάισιο του σχεδίου
«ΑΘΗΝΑ».
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων <Μίκης
Θεοδωράκης> του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου αιτείται τη
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία του
σχολείου.
3) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου
διαµαρτύρεται για την εκχώρηση µονοπωλίου σε αλλοδαπές εκδοτικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ποιότητας των
ανταγωνιστικών εκδοτικών προϊόντων.
4) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας αιτείται την
παραµονή του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
του Πανεπιστηµίου «Μακεδονία» στην πόλη της Έδεσσας.
5) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε ανα-

φορά µε την οποία η κ.Έφη Ταµβίσκου, υπεύθυνη δηµοτική σύµβουλος για θέµατα υγείας του Δήµου Έδεσσας επισηµαίνει το
γεγονός της υποβάθµισης της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Έδεσσας.
6) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς
του Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου επισηµαίνει την ανάγκη άµεσης
αποκατάστασης τµήµατος του οδικού δικτύου της περιοχής.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε
απολύσεις υπαλλήλων του ΙΚΑ.
8) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πλατανιά Νοµού Χανίων αιτείται τη ρύθµιση του θέµατος των εµπρόθεσµων βεβαιώσεων
µεταβολών τετραγωνικών µέτρων, οι οποίες δεν ενηµερώθηκαν
στη βάση δεδοµένων της ΔΕΗ για τον υπολογισµό του έκτακτου
ειδικού τέλους.
9) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης, η
Οικολογική Εταιρεία Έβρου, η Οικολογική Οµάδα Ροδόπης και
η Διανοµαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης- Έβρου καταγγέλλουν παράνοµες εργασίες της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.»
στη δυτική πλευρά του λόφου Περάµατος Έβρου.
10) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ.Όλγα Παπαµέτη, Πρόεδρος των Γυναικών Επιχειρηµατιών Χαλκιδικής
διαµαρτύρεται για την εξαίρεση της Κεντρικής Μακεδονίας από
τις επιλέξιµες περιοχές της Δράσης «Ολοκληρωµένη παρέµβαση
για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρηµατικού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
αιτείται τη χορήγηση τρίµηνης παράτασης στις
συµβάσεις των κατ’επάγγελµα αγροτών που προτίθενται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αγρότες του Νοµού Πρέβεζας εκ-
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φράζουν τη διαµαρτυρία τους για την αδικία που έχει τελεσθεί
σε βάρος των αγροτών και ειδικότερα στη σύνταξη αυτών που
γεννήθηκαν το 1948.
13) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Δήµοι Αχαρνών, Διονύσου,
Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου, Παιανίας,
Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερµίου, Σπάτων, Αρτέµιδας και Ωρωπού
του Νοµού Αττικής διαµαρτύρονται για απώλειές τους από πόρους των ΚΑΠ, λόγω µη δηµοσίευσης του πραγµατικού πληθυσµού της απογραφής του 2011.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

24) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Σερρών εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 που αφορούν το πλαίσιο αυτοδίκαιης
και διοικητικής αργίας των εκπαιδευτικών.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για κάθε απόπειρα υποβάθµισης του ρόλου και
της σηµασίας της λειτουργίας τους.

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της Πάτρας µε θέµα την
έξωση πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων από το «Σπίτι του Πολίτη».

26) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκπαιδευτικοί της ενοποιηµένης
ειδικότητας ΠΕ18.01 επισηµαίνουν την ανάγκη τροποποίησης
των αναθέσεων διδασκαλίας µαθηµάτων των ΠΕ18.01 (ενοποιηµένη ειδικότητα) Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.

15) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών
Α.Ε.», το «Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών» και το «Σωµατείο Φορτηγών
Δ.Χ. Αυτοκινήτων» αιτούνται την άµεση παράταση της προθεσµίας πιστοποίησης των Δηµόσιων ΚΤΕΟ.

27) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται την επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής
προνοιακών επιδοµάτων στους δικαιούχους µε αναπηρία.

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρόταση του Επιµελητηρίου Αχαΐας προς την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τη βελτίωση του προγράµµατος ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
17) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων αιτείται την επίλυση θεµάτων
που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των φαρµακείων στα νοσοκοµεία.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται τη στήριξη της πολιτείας για την προστασία
ατόµων µε αναπηρία, καθώς και των γονέων και κηδεµόνων τους,
που εργάζονται στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
19) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΔΟΥΡΟΥ και
κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ.
Ελευθέριος Μαγιάκης καταγγέλλει τον τρόπο ανάθεσης της κατασκευής δύο πεζογεφυρών από το Δηµοτικό Συµβούλιο Αµαρουσίου.
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ αιτείται την επαναφορά της ισχύος του π.δ.
588/1988 που προβλέπει το εξάωρο εργασίας για το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθµών.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος
παραθέτει την έρευνα που εκπόνησε ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Στατιστικής κ. Επαµεινώνδας Πανάς µε θέµα την ενεργειακή
φτώχεια στην Ελλάδα.
22) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ανδριτσάνων Νοµού
Ηλείας αιτείται την παραµονή του παθολόγου ιατρού στο Κέντρο
Υγείας της Ανδρίτσαινας.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μάκης Παπανικολάου αιτείται
να συµπεριληφθούν τα τέκνα καρκινοπαθών στην ειδική κατηγορία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

28) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζοµένων Δωµατίων και
Διαµερισµάτων Νοµών Πιερίας-Πέλλας-Ηµαθίας αιτείται την εξίσωση της οικονοµικής επιβάρυνσής τους µε εκείνη των εταιρειών
νοµικών προσώπων.
29) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τοπική Επιτροπή Καθηγητών
Γερµανικής Γλώσσας του Νοµού Χίου αιτείται την κάλυψη των
κενών εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας στο Νοµό Χίου.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος αιτείται την επανεξέταση της µισθολογικής κατάστασης που επικρατεί στην ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ).
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 61ου Δηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης επισηµαίνει την ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού του σχολείου προκειµένου αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί.
32) Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας
αιτείται την ενεργοποίηση του θεσµού της πρακτικής άσκησης
των γεωπόνων.
33) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου αιτείταιι τη διατήρηση των εγκαταστάσεων του κολυµβητηρίου, του σταδίου και του κλειστού γυµναστηρίου για την ανάπτυξη του αθλητισµού στην πόλη.
34) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων Σοκαρά Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την
απόδοση ευθυνών στους αρµοδίους για την απόσπαση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική µονάδα.
35) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου
Νοµού Μαγνησίας αιτείται την ανάγκη άµεσης αποκατάστασης
του οδικού δικτύου που διατρέχει τον εν λόγω Δήµο.
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36) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νοτίου Πηλίου Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη νοµιµοποίηση των υφιστάµενων κατασκευών στους αιγιαλούς των περιοχών που υπάγονται στον εν λόγω Δήµο.

τέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων
Εφηµερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου-Νήσων εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση κατάργησης του Τµήµατος Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας στο Πύργο Ηλείας και της
συγχώνευσής του µε άλλο Τµήµα που εδρεύει στην Αµαλιάδα.

37) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία µέλη των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων Νοµού Ηρακλείου αιτούνται την άµεση αντιµετώπιση
του προβλήµατος των εκπαιδευτικών κενών στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ίδρυµα Προασπίσεως Ηθικών
και Πνευµατικών Αξιών εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη στοχοποίηση τόσο του περιοδικού <Φωτεινή Γραµµή> που εκδίδει
όσο και της ιστοσελίδας του.

38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών παραθέτει τις θέσεις και προτάσεις της σχετικά µε τη νέα
γενιά επαγγελµατιών αγροτών.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

1. Στην µε αριθµό 2508/03-10-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μιχελάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1008995 ΕΞ
2013/842/17-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4460/28-11-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ αριθµ. 1035/16-01-2013 έγ-

8001

γραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:

8002

3. Στην µε αριθµό 5341/20-12-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μπόλαρη Μαρίας, Αγαθοπούλου Ειρήνης-Ελένης, Βούτση Νικόλαου, Γαϊτάνη Ιωάννας, Γάκη Δηµητρίου, Γεροβασίλη
Όλγας, Διακάκη Μαρίας, Διώτη Ηρούς, Δούρου Ειρήνης (Ρένας),
Δρίτσα Θεόδωρου, Ιγγλέζη Αικατερίνης, Κανελλοπούλου Μαρίας, Καραγιαννίδη Χρήστου, Κατριβάνου Βασιλικής, Κοντονή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χαράλαµπου-Σταύρου, Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Μιχαλάκη Νικόλαου,
Μπάρκα Κωνσταντίνου, Πετράκου Αθανάσιου, Σταθά Ιωάννη,
Σταµπουλή Αφροδίτης, Στρατούλη Δηµήτριου, Τσακαλώτου Ευκλείδη, Τσουκαλά Δηµήτριου, Χατζηλάµπρου Βασιλείου και Κωνσταντοπούλου Ζωής δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 123165/17-01-2013
έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5437/27-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουίκ Τέρενς - Σπένσερ - Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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21/160/ΑΣ 722/17-01-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 5456/28-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδης Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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Δ12Α 1011241 ΕΞ 2013/17-01-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 996/32/12-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη δηµόσια οµολογία στελεχών του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περί «λάθους» στο δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
Κύριε Τσίπρα, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για την ανάπτυξη
της ερώτησής σας;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πριν το χρόνο
που θα µου δώσετε -και ελπίζω ότι θα είστε ανεκτικός- να κάνω
µία αναφορά προς το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω τέσσερα
λεπτά και θα έχετε την ανοχή του Προεδρείου.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Είναι η όγδοη επίκαιρη ερώτηση που καταθέτω –και η τριακοστή και πλέον ερώτηση που έχει κατατεθεί
από Προέδρους Κοινοβουλευτικών Οµάδων- για να συζητηθεί
στην περιβόητη «ώρα του Πρωθυπουργού» και για µία ακόµη
φορά σε επτά µήνες ο Πρωθυπουργός επιλέγει να απουσιάζει.
Είναι προφανές πια, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει κάποια
άλλη αιτία που δεν τον καθιστά ικανό να έρθει να απαντήσει στις
ερωτήσεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Σε
τριάντα ερωτήσεις, λοιπόν, δεν έχει έρθει. Εγώ έχω καταθέσει
οκτώ και δεν έχει έρθει.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό νοµίζετε εσείς ως Προεδρεύων σήµερα
αλλά και το Προεδρείο συνολικά ότι τιµά την κοινοβουλευτική
διαδικασία; Μήπως θα έπρεπε να πάρετε εσείς µία πρωτοβουλία
να καταργηθεί αυτή η «ώρα του Πρωθυπουργού»;
Εγώ κατανοώ πλήρως τις δυσκολίες που έχει ο Πρωθυπουργός να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Και αυτός είναι ο λόγος που απουσιάζει κατά την άποψή µου.
Αλλά αυτό συνιστά παραδοχή απόγνωσης και ήττας. Αυτό, όµως,
είναι δική του δουλειά.
Το Προεδρείο όµως; Και σας υπενθυµίζω ότι για πρώτη φορά
εκλεγήκατε συνολικά και ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Αντιπρόεδροι και µε τις ψήφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν
θέλω να µου δώσετε µια απάντηση ως Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας αλλά έχοντας τη θεσµική ευθύνη, αν θεωρείτε ότι
αυτή η συµπεριφορά τιµά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ακούω ότι κάποιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης έχουν εκκρεµότητες µε την Μεταπολίτευση. Εάν οι εκκρεµότητες αυτές αφορούν και την κοινοβουλευτική διαδικασία και την ίδια την
δηµοκρατία, τότε καλό θα ήταν να ειπωθεί ευθέως. Το να λιποτακτεί ο Πρωθυπουργός από την ανταλλαγή απόψεων, από την
κοινοβουλευτική µάχη, δεν νοµίζω ότι τιµά όχι τον Πρωθυπουργό
–χρεώνεται την ευθύνη- αλλά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς αυτή η συµπεριφορά
δεν αφορά µόνο τον Πρωθυπουργό αλλά και τους Υπουργούς
της Κυβέρνησης. Ενδεχοµένως ο κ. Στουρνάρας να αποτελεί
εξαίρεση, διότι έρχεται εδώ να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό. Αλλά ο κ. Στουρνάρας δεν είναι καν εκλεγµένος. Έχει
διοριστεί σε αυτήν τη θέση από τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει
τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού. Του εύχοµαι ίσως κάποια
στιγµή να τεθεί, αν το επιθυµήσει.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, το να έχουν κατατεθεί εννιακόσιες πενήντα επίκαιρες ερωτήσεις συνολικά µέσα σε επτά µήνες και να
έχουν απαντηθεί µονάχα τετρακόσιες πενήντα εννέα, αυτό είναι
ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν τιµά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ξέρω ότι στην Κυβέρνηση αυτή δεν έχει συγκληθεί ούτε το
Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά αυτό είναι δικός του λογαριασµός,

του Πρωθυπουργού, αν θα το συγκαλεί ή όχι. Το αν θα έρχονται,
όµως, οι Υπουργοί να απαντούν στις επίκαιρες ερωτήσεις που
καταθέτουν όχι µόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά όλα τα
κόµµατα εδώ και Βουλευτές της Συµπολίτευσης είναι θέµα δηµοκρατικής λειτουργίας και θέλω µια απάντηση από εσάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Σε αυτό το δεύτερο έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή θέσατε θέµα
διαδικασίας και θέσατε δύο θέµατα, θα σας απαντήσω ως Προεδρείο.
Ως προς το πρώτο θέµα για τον κύριο Πρωθυπουργό, γνωρίζετε ίσως καλύτερα και από εµένα ότι βάσει του Κανονισµού της
Βουλής ο κύριος Πρωθυπουργός µπορεί να εξουσιοδοτήσει
όποιον Υπουργό εκείνος νοµίζει να απαντήσει στις επίκαιρες
ερωτήσεις Βουλευτών ακόµα και σε Αρχηγούς κοµµάτων. Αυτό
αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό, τι προβλέπει ο Κανονισµός.
Σε ό,τι αφορά το άλλο θέµα, που πραγµατικά είναι µεγάλο
θέµα –εγώ το θεωρώ µεγάλο θέµα και η εµπειρία µου αυτό αποδεικνύει- θα ήθελα µόνο να σας υπενθυµίσω –και νοµίζω ότι ο κ.
Δρίτσας συµµετέχει στην Διάσκεψη των Προέδρων- ότι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές αυτό το θέµα. Και δεν σας κρύβω
ότι το Προεδρείο έχει πάρα πολλές φορές απευθυνθεί στους κυρίους Υπουργούς γι’ αυτό το θέµα, να προσέρχονται οι ίδιοι ή
και ακόµα και οι Υφυπουργοί, που είναι εξουσιοδοτηµένοι γιατί
βάσει πάλι πλέον του Κανονισµού µπορούν να έρχονται οι Υφυπουργοί.
Κοιτάξτε, όµως, ότι υπάρχει ένα πραγµατικό γεγονός, όπως
δηλαδή το ανέλυσα εγώ. Εβδοµαδιαίως πρέπει να συζητηθούν
πενήντα δύο ερωτήσεις και αναφορές, επειδή έχουµε επτακοµµατική Βουλή. Όταν υπήρχε Βουλή µε τέσσερα ή πέντε κόµµατα,
οι ερωτήσεις και οι αναφορές ήταν πολύ λιγότερες. Επαναλαµβάνω, πενήντα δύο επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές, εκ των
οποίων οι περισσότερες αναφέρονται σε συγκεκριµένα Υπουργεία.
Παρακαλέσαµε, λοιπόν, τους κυρίους Υπουργούς και µας παρακάλεσαν και εκείνοι, αν είναι δυνατόν, να ενσωµατώσουµε, παραδείγµατος χάριν, ερωτήσεις προς τον κύριο Υπουργό των
Οικονοµικών σε µια µέρα, δηλαδή σε µια µέρα που είναι δεκατέσσερις επίκαιρες. Διότι σε µια µέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου
γνωρίζετε ότι µπορούν δεκατέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις να συζητηθούν. Παρακαλέσαµε, λοιπόν, να γίνεται µια συνεδρίαση παραδείγµατος χάριν, για το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να
έρχονται οι Βουλευτές. Δυστυχώς, δεν βόλευε πάρα πολλούς
Βουλευτές, διότι η Δευτέρα και η Παρασκευή, όπως ξέρετε για
τους Βουλευτές επαρχιών είναι οι µέρες που θέλουν να πάνε στις
επαρχίες τους και εποµένως, έµενε η Τρίτη και η Πέµπτη. Έτσι,
δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτό το θέµα.
Το αίτηµά σας αυτό πάντως, το οποίο είναι αίτηµα όλων των
Βουλευτών, έχει διαβιβαστεί προς την Κυβέρνηση, ως προς το
φαινόµενο αυτό τουλάχιστον της µη παρουσίας των Υπουργών
ή των Υφυπουργών να απαντούν στους κυρίους Βουλευτάς λόγω
κωλυµάτων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Μαριά, είναι
θέµα διαδικαστικό. Δεν µπορείτε να υπεισέλθετε στη συζήτηση,
γιατί είναι αποκλειστικά διαδικαστικό.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτησή σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ας ελπίσουµε, κύριε Πρόεδρε, ότι η παραδοχή του Προεδρείου, πως αυτή η απουσία Υπουργών και του
ίδιου του Πρωθυπουργού αποτελεί υποτίµηση της ίδιας της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, θα πιάσει τόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε. Για τον
κύριο Πρωθυπουργό δεν είπα αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Δηλαδή, αποτελεί τιµή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Εγώ σας προτείνω τότε να ανοίξει µια
συζήτηση της Διάσκεψης των Προέδρων, αν πρέπει να καταργηθεί ή όχι η «ώρα του Πρωθυπουργού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Δεν µπορεί να υπάρχει «ώρα του Πρωθυπουργού» χωρίς τον Πρωθυπουργό. Πώς να το κάνουµε; Δεν
γίνεται αυτό το πράγµα και να µας εξηγήσετε γιατί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Ας το φέρει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Απλώς, όπως σας είπα,
ο Κανονισµός προβλέπει την παρουσία Υπουργού αντί του Πρωθυπουργού.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Στουρνάρα, έρχοµαι στο θέµα της
επίκαιρης ερώτησης ελπίζοντας στην ανοχή του Προεδρείου,
διότι –όπως είπα και πιο πριν- δεν έχουµε την τιµή πολλές φορές
να βρισκόµαστε σ’ αυτά τα έδρανα και να ανταλλάσσουµε απόψεις.
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν διατηρείτε την ίδια αισιοδοξία
που κατά καιρούς εµφανίζεσθε να έχετε για τα οικονοµικά της
χώρας µετά τις τελευταίες εξελίξεις. Είµαι βέβαιος ότι δεν θα
διατηρείτε την ίδια αισιοδοξία που διατηρούσατε παλαιότερα,
τον πρώτο καιρό του µνηµονίου και ως Γενικός Διευθυντής του
ΙΟΒΕ, όταν διαρκώς κάνατε προβλέψεις ότι ο επόµενος χρόνος
θα είναι χρόνος ανάπτυξης. Αλλά, δυστυχώς, πολλοί επόµενοι
χρόνοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς προσαρµογής µες στο
µνηµόνιο, ήταν και είναι και θα είναι χρόνοι ύφεσης. Και θα είναι
και οι επόµενοι, δυστυχώς.
Σας θυµίζω ότι το 2010 στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ προβλέπατε
για την επόµενη πενταετία ανάπτυξη περίπου 13%. Και όπως θα
έχετε προσέξει αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν επαληθευτεί. Όχι
µόνο δεν έχουν επαληθευτεί, αλλά βρισκόµαστε σε ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο, σε ένα κοινωνικό κραχ, σε µια κοινωνική
κόλαση στην Ελλάδα.
Ξέρετε, ορισµένες φορές οι τεχνοκράτες επιλέγετε να συζητάτε για νούµερα και για µεγέθη, αλλά κάποια µεγέθη δεν είναι
απλά στατιστικές. Όταν σ’ αυτήν τη χώρα έχουµε φτάσει να
έχουµε επίσηµη ανεργία 27% κι όταν σ’ αυτήν τη χώρα βρισκόµαστε σε διαρκή µείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
που πλησιάζει τις 25 µονάδες, αντιλαµβάνεστε ότι αυτά είναι µεγέθη κοινωνικής διάλυσης, που έχουν υποστεί χώρες µονάχα σε
περίοδο πολέµου.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε
για το λάθος του πολλαπλασιαστή είναι µια συζήτηση, η οποία
έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Όµως, ήταν ταυτόχρονα και µια
ευκαιρία για την ελληνική Κυβέρνηση. Τον περασµένο Οκτώβριο
οι αξιωµατούχοι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου πρωτοµίλησαν για λάθος. Αν θέλετε την εκτίµησή µου, υπάρχει συνειδητή
πολιτική επιλογή. Είναι µια συνταγή αποτυχηµένη που εφαρµόζεται από την πλευρά του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και
σε άλλες χώρες χρόνια τώρα και υιοθετήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως, δεν είναι πολλές οι φορές που οι αξιωµατούχοι του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µιλούν για λάθος. Αυτό, κατά τη
δική µας εκτίµηση, ήταν ένα σήµα µιας πρόβλεψης, µιας αποδοχής, µιας παραδοχής ότι το µνηµόνιο δεν βγαίνει. Προεξόφλησαν
µ’ αυτήν την τοποθέτηση την αποτυχία του προγράµµατος για
δικούς τους λόγους. Αλλά αυτό θα έπρεπε από τη δική µας
πλευρά να αξιοποιηθεί, κύριε Υπουργέ. Ήταν µια σηµαντική, µια
µοναδική ευκαιρία για να κάνετε πράξη τις ψεύτικες προεκλογικές δεσµεύσεις περί επαναδιαπραγµάτευσης. Δεν το κάνατε.
Σας θυµίζω ότι δεν αιφνιδιαστήκατε από την παραδοχή του λάθους. Εδώ έχω την έκθεση του Υπουργείου Οικονοµικών της
χώρας µας του Ιουλίου 2011 –δεν ήσασταν εσείς, αλλά προφανώς τη γνωρίζετε- που όχι µόνο προβλέπει, αλλά επισηµαίνει ότι
ο πολλαπλασιαστής δεν θα είναι 0,5. Μιλάει για πάνω από 2 αυτή
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η έκθεση.
Άρα, ήταν γνωστό στην ελληνική Κυβέρνηση ότι το πρόγραµµα
που εφαρµόζεται έχει λάθος πολλαπλασιαστή και υπολογίζει
λάθος την ύφεση.
Εσείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από τον Οκτώβριο που έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα -και η Κυβέρνηση προφανώς και ο κύριος Πρωθυπουργός που δεν έρχεται στη Βουλή- δεν ανοίξατε
καθόλου αυτήν τη συζήτηση. Σα να µην ακούσατε τι συνέβη. Κι
όχι µόνο δεν διεκδικήσατε κάτι διαφορετικό, στην αρχή σιγή
ασυρµάτου και όταν, µετά από την πίεση και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της κοινωνίας, κάποια στιγµή πήγατε στο Eurogroup να θέσετε το θέµα, το θέσατε λίγο ως πολύ -επιτρέψτε
µου αυτήν την εκτίµηση- όπως έθετε, στο ανέκδοτο µε τον λαγό
και το λιοντάρι, ο λαγός καµµιά φορά αστεία απέναντι στο λιοντάρι. Λέµε καµµιά φορά και κάποια αστειότητα για να περνάει η
ώρα.
Δεν ξέρω πραγµατικά τι είδους διαπραγµάτευση κάνατε εκεί
ή πώς το θέσατε, όµως αυτή είναι η εκτίµησή µου.
Το αποτέλεσµα, όµως, είναι ότι την επόµενη µέρα βγήκε ο Όλι
Ρεν και είπε ότι δεν υπάρχει θέµα. Επίσης, σε µια επιστολή που
έστειλε δεν αναφέρθηκε ούτε καν στη λέξη «ύφεση» -δεν υπήρχε
στο λεξιλόγιό του η λέξη «ύφεση»- και ούτε λίγο ούτε πολύ µας
είπε ότι πρέπει να συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε το λάθος, παρά
την παραδοχή.
Αυτό εµάς, κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι µας θυµίζει; Μας θυµίζει
την περίοδο του Μεσαίωνα, όπου όλοι βλέπανε ότι οι επιστήµονες έκαναν προβλέψεις οι οποίες ήταν αληθινές, αλλά επειδή
υπήρχε µια «ανωτέρα δύναµη», έπρεπε η ανθρωπότητα να συνεχίζει να πιστεύει το λάθος και να εφαρµόζει το λάθος.
Και έρχοµαι τώρα και στις δικές σας ευθύνες. Όχι µόνο δεν
θέσατε το θέµα, αλλά είπατε ότι η συζήτηση αυτή είναι µια ακαδηµαϊκή συζήτηση.
Κύριε Υπουργέ, είναι ακαδηµαϊκή συζήτηση το ότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους; Είναι ακαδηµαϊκή συζήτηση το ότι
η πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα έχει
βάλει «λουκέτο»; Είναι ακαδηµαϊκή συζήτηση το ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν να πάρουν τα φάρµακά τους και έχουµε έλλειψη
φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία; Είναι, άραγε, ακαδηµαϊκή
συζήτηση ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες στον τόπο µας που
δεν έχουν να πληρώσουν να πάρουν πετρέλαιο θέρµανσης και
κρυώνουν; Είναι ακαδηµαϊκή συζήτηση ότι έχουµε πάνω από
πέντε χιλιάδες αυτοκτονίες σ’ αυτόν τον τόπο;
Κύριε Υπουργέ, σέβοµαι ότι είστε ακαδηµαϊκός. Όταν, όµως,
ασχολείστε µε την εφαρµοσµένη πολιτική, όλα αυτά δεν είναι
ακαδηµαϊκή συζήτηση. Ξέρω ότι θα φτιάξουν διδακτορικές διατριβές πάνω σ’ αυτά που κάνετε. Επιτρέψτε µου, όµως, να σας
πω ότι αυτή η αναφορά σας ήταν άστοχη. Δεν είναι ένα ακαδηµαϊκό ζήτηµα. Είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα!
Και έρχοµαι στην ουσία. Ο κ. Ρεν είπε ότι οι επιπτώσεις από το
λάθος στους πολλαπλασιαστές είναι οριακές και άνευ σηµασίας.
Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη; Και αυτό είναι το βασικό ερώτηµα της σηµερινής µου ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό που
θα απαντήσετε εσείς. Και σας ρωτώ αν συµφωνείτε ότι είναι άνευ
σηµασίας και ότι οι επιπτώσεις είναι οριακές. Και, βεβαίως, εάν
συµφωνείτε µε αυτό, τι πήγατε να πείτε στο Eurogroup; Τι ακριβώς θέσατε στο Eurogroup;
Τέλος, θέλω να σας πω –θα έχω τη δυνατότητα και στη δευτερολογία µου- το εξής: Το ουσιαστικό, αυτό που αφορά την κοινωνία, που είναι ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει και είναι λάθος, τι
σηµαίνει; Ότι έρχονται στον ορίζοντα νέα µέτρα. Αυτό σηµαίνει.
Και θέλω µια ειλικρινή τοποθέτηση επ’ αυτού, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σας ευχαριστώ πολύ
για την ευκαιρία που µου δίνετε να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό.
Χαίροµαι, κατ’ αρχάς, που µπαίνετε σε κρίσιµα ζητήµατα,
όπως είναι ο πολλαπλασιαστής. Εύχοµαι, όµως, να βλέπετε και
τα υπόλοιπα ζητήµατα του προγράµµατος και όχι µόνο µία παράµετρο.
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Κατ’ αρχάς, µε ρωτήσατε αν είµαι αισιόδοξος. Παραµένω αισιόδοξος και περισσότερο απ’ ό,τι όταν πρωτοήρθα στη θέση
αυτή, διότι τώρα η ελληνική οικονοµία δείχνει σαφή δείγµατα
βελτίωσης. Και παρά τις καταστροφικές προβλέψεις που κάνατε
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού που είχαµε εδώ, ότι δεν
θα πάρουµε τα λεφτά, ότι δεν βγαίνει το πρόγραµµα, και τα
λεφτά τα πήραµε –πήραµε διπλάσια δόση από αυτή που περιµέναµε- και κουρεύτηκε το χρέος κατά 20% του ΑΕΠ και η οικονοµία δείχνει σαφή δείγµατα βελτίωσης, παρά το γεγονός, όπως
λέτε, ότι ακόµα είµαστε στο βάθος της ύφεσης, αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ύφεση είναι λίγο χαµηλότερη απ’ ό,τι
ήταν πριν.
Όµως, φυσικά και δεν είναι ακαδηµαϊκή συζήτηση αυτή που
κάνουµε. Διαστρεβλώσατε αυτά που είπα στο Eurogroup πριν
από µερικές ηµέρες. Είπα, ακριβώς, ότι το θέµα δεν είναι ακαδηµαϊκό, γι’ αυτό και ζήτησα κοινή δήλωση των τριών πυλώνων,
δηλαδή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν πήρα
αυτήν την κοινή δήλωση. Πήρα µόνο ένα γράµµα από τον κ. Όλι
Ρεν και µία τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΔΝΤ. Προφανώς,
έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέµα.
Φυσικά και θεωρώ ότι είναι σηµαντικό το ζήτηµα του πολλαπλασιαστή και φυσικά και θεωρώ ότι το λάθος δεν είναι µόνο δικό
µας γιατί φθάσαµε στην ύφεση σήµερα, γιατί φθάσαµε στα όρια
χρεοκοπίας. Ένα µεγάλο ποσοστό, βέβαια, του λάθους είναι δικό
µας, γιατί αφήσαµε την ελληνική οικονοµία και έφθασε εδώ που
έφθασε. Επίσης, όµως, ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ευθύνης
έχουν και οι εταίροι µας, που αντελήφθησαν πολύ αργά ότι η Ευρωζώνη έχει προβλήµατα αρχιτεκτονικής και δεν είναι µόνο η Ελλάδα το πρόβληµα.
Είπατε ότι όταν ήµουν Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, έκανα
πρόβλεψη το 2010 ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε 13% ανάπτυξη. Όχι. Είπα ότι όταν ανοίξουµε τα κλειστά επαγγέλµατα,
µακροχρόνια το όφελος από το άνοιγµα θα είναι 17% του ΑΕΠ.
Αυτό νοµίζω ότι είναι κάπως διαφορετικό.
Εγώ, βέβαια, έθεσα το θέµα στο Eurogroup, όπως και η Κυβέρνηση και θα σας πω ότι το έθεσα πολύ πιο πριν από την παραδοχή του κ. Μπλανσάρντ, ήδη από το καλοκαίρι, όταν συζητούσαµε µε την τρόικα εδώ. Όµως, δεν µπορώ να παρακολουθήσω το νοητικό άλµα που εσείς κάνετε στο ότι δηλαδή, επειδή
µία παράµετρος που χρησιµοποιεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στις προβλέψεις του είναι λάθος, σηµαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουµε όλο το πρόγραµµα, να βγούµε από το µνηµόνιο, να
ζητήσουµε επαναδιαπραγµάτευση. Με ποια λεφτά; Ποιος θα µας
δώσει άλλα χρήµατα, εάν βγούµε από το µνηµόνιο; Έχετε εσείς
κάποια πρόταση; Σας έχω προκαλέσει εδώ και µήνες. Πείτε µου
ποια είναι η πρότασή σας. Πηγαίνετε σε ξένες χώρες, ζητάτε, µιλάτε. Πρόταση συγκεκριµένη για το τι θα κάνουµε, εάν βγούµε
από το µνηµόνιο, ποιος θα µας δώσει αυτά τα 550 δισεκατοµµύρια που έχουµε πάρει, δεν έχω ακούσει. Δεν έχω πάρει απάντηση.
Ζητάτε, λοιπόν, για µία ακόµη φορά µε τον πιο ανεύθυνο τρόπο να πετάξουµε στον κάλαθο των αχρήστων την προσπάθεια
που ο ελληνικός λαός καταβάλλει από το 2010 µέχρι σήµερα.
Δεν θα επιτρέψουµε εµείς, βέβαια, να δηµιουργηθούν λανθασµένες εντυπώσεις για τη συζήτηση γύρω από την ύφεση. Προφανώς, ο κ. Όλι Ρεν κάνει λάθος, εάν πιστεύει ότι όλη η ύφεση
οφείλεται σε λάθη της Ελλάδος. Του το έχω πει πάρα πολλές
φορές. Η ύφεση έχει πάρα πολλές διαστάσεις.
Θέλω να σας πω ότι το θέµα του λάθους των πολλαπλασιαστών έχει µπει στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης από την ελληνική πλευρά πολύ πριν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος από τον κ.
Μπλανσάρντ. Θυµίζω ότι ο κ. Μπλανσάρντ παραδέχτηκε αυτό το
λάθος στην έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την
παγκόσµια οικονοµία τον Οκτώβριο του 2012.
Βέβαια, η πρόβλεψη για το µέγεθος της ύφεσης, όχι µόνο για
την Ελλάδα, αλλά και για τις άλλες χώρες δεν προσδιορίζεται
µόνο από την επίδραση των δηµοσιονοµικών µέτρων στο ΑΕΠ
αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το µεταφερόµενο
από τον προηγούµενο χρόνο µέγεθος ύφεσης, το περίφηµο
«carry-over», όπως είναι η επίδραση της υφιστάµενης αβεβαιότη-
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τας. Όταν όλοι, για παράδειγµα, τους τελευταίους τέσσερις
µήνες θεωρούσαν ότι η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ, αυτό πιστεύετε ότι δεν έχει σχέση µε την ύφεση; Δεν δηµιουργεί αβεβαιότητα; Όταν ο κόσµος βγάζει τα λεφτά του από τις τράπεζες
και τα πηγαίνει έξω επειδή φοβάται, αυτό το πράγµα δεν προκαλεί ύφεση µέσω της µείωσης της ρευστότητας;
Θυµίζω ότι από την πρώτη µέρα των διαπραγµατεύσεων
έχουµε τονίσει το γεγονός ότι η εντεινόµενη δηµοσιονοµική προσαρµογή προκαλεί µεγαλύτερη ύφεση από τις προβλέψεις που
είχαν κάνει οι εταίροι µας. Πολύ πριν ο κ. Μπλανσάρντ µιλήσει
για τους πολλαπλασιαστές, ήδη από το καλοκαίρι, στη διαπραγµάτευση που κάναµε µε την τρόικα, τους είχα πει ότι ενώ συµφωνώ µε τους στόχους, ότι δηλαδή πρέπει φέτος να έχουµε
µηδενικό πρωτογενές πλεόνασµα ή έλλειµµα, του χρόνου 1,5%,
τον επόµενο χρόνο 3% και τον παραπάνω 4,5%, σε αντίθεση µε
το πρόγραµµα µέχρι τότε που έβλεπε το 4,5% να γίνει το 2014,
ενώ συµφωνώ µε τους αυτούς στόχους, λοιπόν, θεωρώ ότι τα
µέτρα που µας επιβάλλουν είναι πολύ παραπάνω απ’ ό,τι χρειάζεται. Αυτό, µετά από σκληρή διαπραγµάτευση, έγινε δεκτό.
Τι πετύχαµε απ’ αυτήν την παραδοχή τους τότε –προσέξτε, όχι
τον Οκτώβριο- από τον Ιούλιο µήνα; Να σας θυµίσω. Πρώτον, πήραµε µία πολύ ευνοϊκή απόφαση, µη αναµενόµενη, για «κούρεµα» χρέους.
Σας θυµίζω ότι το Δεκέµβριο το ελληνικό δηµόσιο χρέος µειώθηκε κατά σαράντα δισεκατοµµύρια: είκοσι δισεκατοµµύρια
από την επαναγορά χρέους και άλλα είκοσι δισεκατοµµύρια από
µία ριζική µείωση τόκων, η οποία φαίνεται φέτος. Αν δείτε τον Ιανουάριο φέτος στον προϋπολογισµό πια έχουµε πλεόνασµα, όχι
πρωτογενές, συνολικό πλεόνασµα, παρά τη µικρή υστέρηση των
εσόδων.
Δεύτερον, πήραµε διόρθωση του στόχου του πρωτογενούς ελλείµµατος. Διορθώσαµε το στόχο του πρωτογενούς ελλείµµατος.
Τους είπαµε: «Κύριοι, κοιτάξτε να δείτε. Η ύφεση εξελίσσεται βαθύτερα απ’ ό,τι έχετε προβλέψει. Είχατε πει για το 2012 τέσσερα
περίπου και τελικά εξελίσσεται περίπου στο έξι». Συµφωνήσαµε,
λοιπόν, ότι, εάν η ύφεση εξελιχθεί παραπάνω από τον αρχικό
στόχο, τότε το έλλειµµα θα προσαρµοστεί και αυτό παραπάνω
κατά µισή εκατοστιαία µονάδα του ΑΕΠ και έτσι έγινε. Από 1% ο
στόχος του ελλείµµατος πήγε στο 1,5% για το 2012, αν και -απ’
ό,τι φαίνεται- θα είµαστε καλύτερα, όταν βγάλουµε τα τελικά
στοιχεία.
Τρίτον, απαιτήσαµε και πήραµε την περίφηµη ρήτρα θετικής
απόκλισης. Δηλαδή, τι; Ότι, αν πάµε καλύτερα από τους στόχους
φέτος στο πρωτογενές αποτέλεσµα, το 70% της καλυτέρευσης
µπορεί να δοθεί σε κοινωνικά µέτρα ελάφρυνσης των φτωχότερων τάξεων και το 30% µόνο θα πάει για περαιτέρω µείωση χρέους.
Τέταρτον, πήραµε δύο χρόνια παράταση στη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, παρά το γεγονός ότι εδώ πολλές πτέρυγες στη
Βουλή αυτή και πριν από δύο µήνες έλεγαν ότι δεν θα πάρουµε
τίποτα, ούτε καν τη δόση, ούτε καν κάποια παράταση µικρή.
Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιµέναµε από το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο να αναγνωρίσει το σφάλµα του, προκειµένου να προχωρήσουµε σε βασική διόρθωση παραµέτρων του
δικού µας προγράµµατος. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, διαπραγµατεύθηκε σκληρά και σε µόνιµη βάση από την πρώτη ηµέρα. Και διαπραγµατεύθηκε µε πράξεις και µε έργα και όχι µε λεονταρισµούς
και µεγαλοστοµίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
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, σαράντα έξι
µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Κύριε Στουρνάρα, δυστυχώς είπατε
αυτά που περίµενα να πείτε και είστε προβλέψιµος στις απαντήσεις. Βεβαίως, συνεπής σε µία άποψη, αλλά µου θυµίζετε αυτό
το γνωµικό που λέει ότι «οι άνθρωποι οι ισχυρογνώµονες, όταν η
πραγµατικότητα δεν τους επιβεβαιώνει, τόσο το χειρότερο για
την πραγµατικότητα, όχι γι’ αυτούς»!
Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η παρέµβασή σας εδώ επιβεβαιώνει αυτό που λέµε καιρό, ότι είστε «µνηµονιακότερος του µνηµονίου» και ο πιο φανατικός υποστηρικτής αυτής της πολιτικής,
αλλά αυτή η πολιτική έχει αποτύχει. Και το αδιανόητο, αυτό που
εµείς δεν µπορούµε να καταλάβουµε, είναι πώς είναι δυνατόν
αυτό να το παραδέχονται οι πιο κυνικοί τεχνοκράτες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και να µην το παραδέχεστε εσείς.
Πώς είναι δυνατόν να ακούγονται από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο οι φωνές ότι πρέπει να πάµε σε «κούρεµα» γιατί το πρόγραµµα δεν βγαίνει και να µην το λέει η ελληνική Κυβέρνηση;
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να το λένε κάποιοι εκ των δανειστών και
να µην το λέει αυτός που δανείζεται; Αυτό είναι πρωτάκουστο!
Και να λέτε εδώ «είµαι αισιόδοξος», όταν ξέρετε ότι προϋπόθεση
επιτυχίας του προγράµµατος που έχει συµφωνηθεί είναι τα επόµενα επτά-οκτώ χρόνια µέχρι το 2020 να έχουµε ανάπτυξη του
ΑΕΠ πενήντα δισεκατοµµύρια ευρώ; Πού θα τα βρείτε αυτά τα
πενήντα δισεκατοµµύρια ανάπτυξη, όταν παίρνετε µέτρα ύφεσης
και πέφτουµε σε αυτήν την παγίδα της ύφεσης και της λιτότητας
διαρκώς, σε αυτόν τον φαύλο κύκλο; Πού θα τα βρείτε; Λέτε ότι
«έπεσαν λίγο έξω τα δηµοσιονοµικά έσοδα», ότι 9% είναι λίγο.
Δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου που
πήρατε. Αν το αθροίσετε προοπτικά, θα δείτε ότι η απόκλιση δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται εδώ να λέµε θεωρίες και
θεωρητικούρες. Δείτε τα αποτελέσµατα από την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης. Εδώ πρέπει να σας δώσουµε συγχαρητήρια. Βάλατε ένα µέτρο αύξησης 40% στο
πετρέλαιο θέρµανσης, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα
εξοικονοµήσετε περισσότερα χρήµατα για το δηµόσιο Ταµείο και
φυσικά αυτός που δεν έχει να πληρώσει όσους φόρους και να
του βάλεις, δεν πληρώνει, κύριε Υπουργέ. Είναι πάρα πολύ απλό.
Εάν κάποιος δεν έχει µισθό, δεν έχει εισόδηµα, είναι άνεργος,
πώς θα πληρώσει; Δεν θα πάρει, θα κρυώνει! Και αυτή είναι σήµερα η πραγµατικότητα –ξέρετε- στη µέση ελληνική οικογένεια.
Έχει γεµίσει αιθαλοµίχλη η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οι µεγάλες
πόλεις και κινδυνεύει η υγεία µας διότι ο κόσµος για να ζεσταθεί,
ψάχνει να βρει να κάψει ό,τι βρει µπροστά του. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα χειµώνα που µοιάζει µε τους χειµώνες της δεκαετίας του ’50. Δεν τους ζήσαµε εµείς, είµαστε ευτυχώς µικρότεροι.
Κάποιοι µεγαλύτεροι εξ ηµών το θυµούνται.
Έχετε να πείτε κάτι για αυτό; Ήταν σωστή αυτή η επιλογή; Και
όταν τα λέµε και συνοµιλούµε απευθείας µε τους δανειστές, µας
λένε: «Εµείς τους στόχους βάλαµε, ρωτήστε τον κ. Στουρνάρα
για αυτό, ήταν δική του επιλογή.». Προφανώς δεν υιοθετώ αυτήν
την άποψη που µου είπε ο κ. Σόιµπλε, αλλά σας «δίνουν» κιόλας,
ότι εσείς φταίτε. Βεβαίως, όµως, εσείς έχετε υιοθετήσει το πρόγραµµα. Ο κ. Σαµαράς ανέλαβε την ιδιοκτησία του προγράµµατος. Θα αναλάβει και την αποτυχία του προγράµµατος τώρα.
Και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα «πού θα βρούµε τα λεφτά,
πού θα βρείτε τα λεφτά», τα έχουµε ακούσει τόσες φορές. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου µας τα έλεγε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πείτε
µας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ο κ. Παπακωνσταντίνου µας τα έλεγε
αυτά, ο προκάτοχός σας! Αυτά µας έλεγε την ώρα που έκρυβε
τα στικάκια. Αυτά µας έλεγε. Συνεχίζετε και εσείς να µας λέτε τα
ίδια, «πού θα βρούµε τα λεφτά;»;
Εγώ ένα πράγµα θέλω να σας πω. Εµείς έχουµε καταθέσει
προτάσεις, έχουµε κάνει προβλέψεις. Στις προβλέψεις που
έχουµε κάνει, κύριε Υπουργέ, από τότε που ήµασταν ακόµα στο
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4% για το τι θα γίνει µε το µνηµόνιο και ότι η κρίση δεν είναι ελληνική και δεν ευθύνονται οι «τεµπέληδες Έλληνες», αλλά θα
επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη, ότι είναι δοµική η κρίση του ευρώ,
έχουµε διαψευστεί ή έχουµε επιβεβαιωθεί; Έχουµε επιβεβαιωθεί
σε όλα, κύριε Υπουργέ. Εσείς έχετε διαψευστεί επανειληµµένως
µε την υπεραισιοδοξία σας ότι θα είναι µια προσωρινή κατάσταση, ότι θα βγούµε στην ανάπτυξη, ότι θα κινηθούν οι αγορές.
Λέτε ότι δεν έχουµε προτάσεις. Σας ρωτώ: Γιατί δεν διεκδικείτε
«κούρεµα» του χρέους; Είστε ικανοποιηµένος από το PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία; Το λένε οι εταίροι µας και δεν
το διεκδικείτε εσείς; Γιατί δεν λέτε για αναδιάρθρωση του χρέους; Το λέει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εσείς γιατί δεν το
λέτε; Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν διεκδικείτε µε τις άλλες χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση µε
εµάς, γιατί δεν διεκδικείτε από κοινού ευρωπαϊκή Διάσκεψη για
το χρέος και να πάµε σε µια κοινή ευρωπαϊκή λύση;
Γιατί, παραδίδεστε εν τοιαύτη περιπτώσει στη στρατηγική της
κ. Μέρκελ; Αυτό είναι το βασικό σηµείο της ανάλυσής µας. Έχετε
παραδοθεί απολύτως στη στρατηγική της κ. Μέρκελ, η οποία
στρατηγική δεν είναι προς όφελος των εθνικών µας συµφερόντων, δεν είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Μια χώρα
που θα γίνει αποικία χρέους και µια κοινωνία που θα ζει µε την
ανεργία στο 30% και µε µισθούς των 500 ευρώ, δεν µπορεί να
είναι κοινωνία η οποία θα πάει µπροστά.
Έρχοµαι στο θέµα της ανταγωνιστικότητας. Είπε προχθές ο κ.
Μέργος µια αλήθεια, του ξέφυγε µια αλήθεια. Δεν είναι κανένας
τυχαίος ο κ. Μέργος. Δεν υποπτεύοµαι, δεν φαντάζοµαι ότι παίρνετε τυχαίους ανθρώπους για Γενικούς Γραµµατείς στο Υπουργείο σας. Και προφανώς δεν είπε κάτι που του ήρθε από το
µυαλό. Του ξέφυγε και φανέρωσε τις προθέσεις σας. Και αυτό
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κ. Μέργος συνεχίζει να είναι
στη θέση του. Δεν τον απολύσατε, δεν τον πήγατε στο σπίτι του.
Και δεν τον πήγατε στο σπίτι του, διότι όταν θα έρθετε να τα
εφαρµόσετε εσείς, δεν θα θέλατε να σας πάει κανένας στο σπίτι
σας.
Είναι η κρυφή σας ατζέντα, κύριε Υπουργέ. Τη µέρα που λήγουν χιλιάδες συλλογικές συµβάσεις, δώσατε ταυτόχρονα και
ένα σήµα προς τον ΣΕΒ, ότι µετά το 2014 –το επιβεβαίωσε και ο
κ. Όλι Ρεν- θα πέσουν κι άλλο οι µισθοί. Ξέρετε ποια είναι η τραγωδία σε αυτό; Η τραγωδία είναι ότι όσο και να πέσουν οι µισθοί
στη χώρα η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας δεν θα αυξηθεί.
Δυστυχώς, για όλους µας και φυσικά για την άποψή σας, τη
σκληρή νεοφιλελεύθερη άποψη, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας δεν εξαρτάται µόνο από τους µισθούς, διότι
έχουµε άνοδο του κόστους του χρήµατος, άνοδο του ενεργειακού κόστους, γενικά έχουµε άνοδο του κόστους παραγωγής
και εξαιτίας της υποαπασχόλησης του παραγωγικού δυναµικού
και άρα η περαιτέρω µείωση των µισθών θα επιδεινώσει και την
ανταγωνιστικότητα και θα βυθίσει την ελληνική οικονοµία και την
ελληνική κοινωνία σε καθεστώς κοινωνικού κραχ.
Γι’ αυτά έχετε να µας πείτε τίποτα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υλοποιείτε µία πολιτική που κατεδαφίζει την
κοινωνία, δεν θα έχει κανένα οικονοµικό αποτέλεσµα, διότι στις
ανεπτυγµένες οικονοµίες το προσδοκώµενο αποτέλεσµα έρχεται
µόνο µέσα από την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Αυτό
αφορά στους µικρούς µισθούς, στις χαµηλές συντάξεις, στις µικρές επιχειρήσεις.
Η λύση είναι το αντίθετο απ’ αυτό που εσείς κάνετε. Την ώρα
που η Ελλάδα καταστρέφεται, εσείς δεν έχετε κατ’ ελάχιστον την
πρόθεση να αµφισβητήσετε την αποδεδειγµένα αποτυχηµένη
πολιτική του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, δεν έχετε την παραµικρή πρόθεση να διεκδικήσετε.
Άρα, πολύ σύντοµα θα βρεθείτε ενώπιον των ευθυνών σας και
όχι στις συζητήσεις που αποφεύγει ο Πρωθυπουργός εντός της
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Βουλής, αλλά σε αυτές που δεν µπορεί να τις αποφύγει. Είναι οι
συζητήσεις που γίνονται σήµερα σε κάθε σπίτι, σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε εργασιακό χώρο. Βγαίνει ένα κοινό αποτέλεσµα από αυτές τις συζητήσεις, µια κραυγή «Φτάνει, δεν πάει
άλλο»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκατέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µου απευθύνατε ψόγο
ότι είµαι τεχνοκράτης.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Όχι και ψόγο, κύριε Στουρνάρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τώρα,
λοιπόν, θα σας απαντήσω ως πολιτικός.
Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Έχετε στριµωχθεί πάρα πολύ
άσχηµα. Από τους πολλαπλασιαστές φύγατε και πήγατε στην αιθαλοµίχλη, στα πετρέλαια, στους χειµώνες του 1950.
Ας το κουβεντιάσουµε και αυτό. Αν θέλετε να µιλήσουµε για
την ποιότητα των pellets ή για την πρόωρη απελευθέρωσή τους
στην αγορά, πολύ ευχαρίστως. Όλα αυτά δεν έχουν σε τίποτα
να κάνουν µε την κουβέντα που κάνουµε σήµερα.
Πρώτον, «κούρεµα» έγινε. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε,
αλλά έγινε «κούρεµα», σαράντα δισεκατοµµύρια, αναίµακτο. Οι
ίδιοι οι εταίροι µας ωθήθηκαν προς τα εκεί γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Σας θυµίζω ότι, µε τη δική µας διαπραγµάτευση, στην
απόφαση του Συµβουλίου Κορυφής του Δεκεµβρίου λέει ότι
όταν η Ελλάδα αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασµα –που Θεού
θέλοντος θα το αποκτήσουµε φέτος- θα έχουµε και περαιτέρω
«κούρεµα».
Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, θα σας πω έναν αµείλικτο κανόνα, που δυστυχώς ισχύει. Οι ελαστικότητες είχαν το
γνωστό πρόσηµο. Μειώσαµε το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και
τα έσοδα µειώθηκαν. Αυξήσαµε το φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης και τα έσοδα αυξήθηκαν. Αυτός, δυστυχώς, είναι ένας κανόνας αµείλικτος που επαληθεύτηκε.
Επίσης, από την εξίσωση των δύο φόρων µειώσαµε το λαθρεµπόριο καυσίµων κατά τριακόσια εκατοµµύρια και τώρα παλεύουµε να µειώσουµε το λαθρεµπόριο καυσίµων και στα καύσιµα της θάλασσας.
Σαφώς και δεν πιστεύω ότι η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
θα βελτιωθεί µε περαιτέρω µείωση µισθών. Τα λόγια του κ. Μέργου διαστρεβλώθηκαν µε θανάσιµο τρόπο και υφίσταται αυτό
που υφίσταται τώρα και τη βία της νεολαίας σας. Ο άνθρωπος
απλώς παρέθεσε ορισµένα στοιχεία, δεν είπε ότι θα µειωθεί περαιτέρω ο µισθός. Εσείς, όµως, «πατήσατε νάρκη» διότι κάνατε
ερώτηση προς τον Όλι Ρεν µέσω του Ευρωβουλευτή σας του κ.
Χουντή, διαστρεβλώσατε τις απαντήσεις του κ. Ρεν και χθες πήρατε την πληρωµένη απάντηση από τον εκπρόσωπό του. «Πατήσατε νάρκη»! Διαστρεβλώσατε ακόµα και τα λεγόµενα του
ευρωπαίου Επιτρόπου, ο οποίος βγήκε και είπε: «Μα, είπα τέτοιο
πράγµα; Μίλησα για µείωση µισθών στην Ελλάδα; Πώς διαστρεβλώνονται έτσι τα λόγια µου;»
Προφανώς, αισθάνεστε ασφυκτικά συµπιεσµένος ανάµεσα σε
εκείνα τα στελέχη σας που ζητούν πολιτικό ρεαλισµό και σε αυτούς που σας ζητούν ρήξη µε όλους και µε όλα και στην ουσία
επενδύουν στην καταστροφή της χώρας.
Νοµίζω όµως πως αυτήν τη φορά επιλέξατε ένα λάθος θέµα
για τους επικοινωνιακούς σας τακτικισµούς, αποπροσανατολισµού από το βασικό σας πρόβληµα, δηλαδή ότι η πολιτική
«Βαβέλ» που σχεδιάσατε, αρχίζει σήµερα να ραγίζει υπό το βάρος της κακοφωνίας των στελεχών σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιλέξατε ένα θέµα στο οποίο η Κυβέρνηση σας πρόλαβε, όχι
µόνο επειδή εγώ αναφέρθηκα προχθές -όχι στην ακαδηµαϊκή συζήτηση- και ζήτησα να πάρει θέση η τρόικα στο θέµα του λάθους
των πολλαπλασιαστών που έκανε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά επειδή από το καλοκαίρι -όπως σας είπα στην πρωτολογία µου- εµείς ως Κυβέρνηση αναδείξαµε το ζήτηµα της
υπερβολικής δοσολογίας των µέτρων.
Πήραµε αποτέλεσµα. Κι έχω πει ότι θα ήταν βεβαίως πολύ καλύτερο αν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είχε δεχθεί αυτά τα
επιχειρήµατα νωρίτερα. Αυτό θα είχε σαφώς συντελέσει σε καλύτερη κατανοµή των προσπαθειών µας.
Ωστόσο το γεγονός ότι το πρόγραµµα είναι εµπροσθοβαρές
έχει και µια θετική διάσταση που σας την είπα πριν, δηλαδή ότι
θα εξασφαλίσουµε πολύ νωρίτερα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους µας να προχωρήσουν σε περαιτέρω «κούρεµα» του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
Έχετε αντιληφθεί πόσο µειώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Έχετε αντιληφθεί ότι φέτος πηγαίνουµε για µηδενικό
ισοζύγιο; Έχετε αντιληφθεί ότι ένα µεγάλο κοµµάτι οφείλεται στη
µείωση των τόκων από το «κούρεµα» αυτό; «Κούρεµα» έχει γίνει.
Άρα, ουδέν κακόν αµιγές καλού.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Άρα, δεν χρειάζεται άλλο «κούρεµα».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα γίνει
κι άλλο. Αυτό προβλέπεται και είναι µέσα στην απόφαση του Eurogroup του Δεκεµβρίου. Σας καλώ να τη διαβάσετε προσεκτικά.
Είναι στη δεύτερη σελίδα, περίπου στη δεύτερη παράγραφο, αν
θυµάµαι καλά.
Μπορεί αυτήν τη στιγµή που µιλάµε οι συµπολίτες µας να νιώθουν το βάρος των µέτρων που ψηφίστηκαν τον περασµένο Νοέµβριο, όµως πλέον γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τελευταία φορά
που κλήθηκαν να σηκώσουν ένα τέτοιο φορτίο.
Η ελληνική Κυβέρνηση δεν θα πάρει άλλα µέτρα που έχουν να
κάνουν µε µείωση µισθών, µείωση συντάξεων και αύξηση φόρων.
Από εδώ και πέρα το πρόγραµµα εστιάζεται σε αλλαγές που δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονοµία, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επιφέρουν αλλαγή και εκσυγχρονισµό του
κράτους.
Δεν υποσχόµαστε ραγδαία αποκατάσταση της απώλειας του
εισοδήµατος που έχει χαθεί. Θα κάνουµε όµως κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνουν όλες εκείνες οι αλλαγές που θα φέρουν
κυρίως αλλαγή κλίµατος και αποκατάσταση εµπιστοσύνης.
Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας που θα βελτιώσει την αύξηση
του εθνικού προϊόντος και θα µειώσει την ανεργία: Η αποκατάσταση εµπιστοσύνης. Αυτός ο φόβος που όλοι νιώθαµε µέσα
µας, ότι η Ελλάδα ενδεχοµένως βγει από το ευρώ, αυτός ο
φόβος τώρα φεύγει. Αυτή η άρση του κλίµατος αβεβαιότητας
είναι που θα βελτιώσει –και βελτιώνει- την οικονοµία.
Έχετε καταλάβει ότι τα spreads στα ελληνικά οµόλογα έχουν
µειωθεί τους τελευταίους µήνες, δύο χιλιάδες µονάδες βάσης;
Το έχετε δει αυτό;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου): Θα βγούµε στις αγορές δηλαδή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μηδένα
προ του τέλους µακάριζε.
Θεωρούµε ότι οι εκτιµήσεις µας είναι ρεαλιστικές. Γι’ αυτό
εστιάζουµε και στη θετική διάσταση της ρήτρας απόκλισης που
έχουµε κερδίσει. Στην Κυβέρνηση εργαζόµαστε προσανατολισµένοι στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων.
Τα δείγµατα είναι ήδη θετικά. Καταθέσεις επιστρέφουν. Τα
πρώτα µηνύµατα από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ξένοι για
τις ελληνικές αποκρατικοποιήσεις είναι σαφή. Το επιχειρηµατικό
κλίµα γίνεται µέρα µε την ηµέρα καλύτερο. Χθες µίλησα στα στελέχη των ογδόντα µεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών. Φέτος είναι
πολύ αισιόδοξα, ενώ πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν πάρα πολύ απαισιόδοξα.
Σήµερα είµαστε ακόµη µακριά από το επιθυµητό. Η πορεία
µας όµως προς αυτό έχει ξεκινήσει. Κι αυτό είναι σαφές. Μόνο
εσείς προσποιείστε ότι δεν το βλέπετε -γιατί το έχετε µπροστά
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σας- διότι αυτό σας ενοχλεί. Προσπαθείτε να απαξιώσετε την
προσπάθεια τώρα, που αυτή δίνει τους πρώτους καρπούς.
Αναφερθήκατε στα µειωµένα έσοδα του µηνός Ιανουαρίου, σε
σχέση µε τον Ιανουάριο του 2012. Δεν µας είπατε όµως ότι το
Γενάρη ο προϋπολογισµός ήταν πλεονασµατικός, διότι οι δαπάνες µειώθηκαν πολύ παραπάνω από την απώλεια των εσόδων.
Αναφέροµαι στις πρωτογενείς µη επενδυτικές δαπάνες και άρα
στις πρωτογενείς καταναλωτικές δαπάνες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση εφαρµόζει το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής πάντα µε γνώµονα την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας µας και την
παραµονή µας στην Ευρωζώνη.
Εσείς δεν δεσµεύεστε γι’ αυτό. Μας λέτε θεωρίες, αλλά δεν
ακούω συγκεκριµένα µέτρα, διαφορετικά απ’ αυτά που προτείνουµε εµείς.
Δεν ακούω πώς θα είχαµε βρει αυτά τα πεντακόσια πενήντα
δισεκατοµµύρια που έχουµε πάρει µέχρι τώρα και πού θα ήµασταν, αν δεν τα είχαµε πάρει αυτά τα πεντακόσια πενήντα δισεκατοµµύρια. Σε ποιο έτος θα ήµασταν; Θα ήµασταν στο 1945,
στο 1940; Θα ήµασταν πιο πίσω ακόµη;
Βεβαίως δεν θα σταµατήσουµε τώρα, που γυρίσαµε σελίδα µε
τελικό στόχο το χτίσιµο ενός νέου βιώσιµου αναπτυξιακού προτύπου, που θα στηρίζεται στα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της χώρας µας και κυρίως στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ. Ευχαριστώ και για το επίπεδο της συζήτησης και πιστεύω να αναγνωρίσατε ότι το Προεδρείο έδειξε µεγάλη, πρωτοφανή ανοχή ως προς το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 102ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 999/12-2-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Κοντογιάννη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε τη λειτουργία του πολιτικού Αεροδροµίου της Ανδραβίδας.
Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε
απάντησή σας σε ερώτηση που είχα καταθέσει, την υπ’ αριθµόν
2550/4-10-2012, για τη δηµοπράτηση του πολιτικού αεροδροµίου
της Ανδραβίδας, πρώτον, υπολείπονται οι τεχνικές µελέτες και
τα τεύχη δηµοπράτησης για την ανακατασκευή των εστρωµένων
επιφανειών, µετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν σε συνεργασία ΓΕΑ/ΓΕΕΘΑ και ΥΠΑ και, όπως αναφέρετε, δεν έχουν
ακόµα υποβληθεί στην αρµόδια διαχειριστική αρχή.
Δεύτερον, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις ο προϋπολογισµός του συνολικού έργου ανέρχεται σε περίπου 68 εκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς καθίσταται µεγάλο έργο, δηλαδή είναι
πάνω από 50 εκατοµµύρια ευρώ, κατά την έννοια του κανονισµού
1083/2006, µε συνέπεια να απαιτείται η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτησης έγκρισης, συνοδευοµένης από µελέτη
σκοπιµότητας και από χρηµατοοικονοµική µελέτη κόστους-οφέλους της επένδυσης. Οι µελέτες αυτές δεν έχουν ανατεθεί
ακόµα, όπως αναφέρατε.
Τρίτον, για την ανάθεση του έργου απαιτείται επιπλέον η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής φακέλου κρατικής ενίσχυσης.
Κατόπιν τούτων, θέλω να σας ρωτήσω: Ποια είναι η θέση της
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Κυβέρνησης για τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της
Ανδραβίδας και για ποιο λόγο η λειτουργία του επιβάλλει την αυξηµένου κόστους αναβάθµιση του στρατιωτικού αεροδροµίου;
Δεύτερον, πότε θα γίνει επιτέλους, εάν θα γίνει, η δηµοπράτηση του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας και γιατί τόσους µήνες έχουν µείνει στάσιµες όλες οι διαδικασίες προς την
κατεύθυνση αυτή;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βουλευτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα θέµα το οποίο έχουµε συζητήσει κατ’ επανάληψη µε
τον κύριο συνάδελφο. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου, η
ΕΥΔΕ αεροδροµίων, είναι αυτή η οποία έχει την αρµοδιότητα της
διευθύνουσας υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τα αεροδρόµια, αλλά
οι προτεραιότητες δίνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Σύµφωνα λοιπόν µε στοιχεία που έχουµε από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, για να µπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας ως πολιτικό, πρέπει να γίνει µία σειρά
από παρεµβάσεις, οι οποίες, όπως σωστά προαναφέρατε, έχουν
ένα κόστος, το οποίο εκτιµάται στα 68 εκατοµµύρια ευρώ.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εκπονήσει τις σχετικές
µελέτες για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και όλες τις υποστηρικτικές µελέτες για το έργο, όπως είναι το γενικό σχέδιο, η
µελέτη σκοπιµότητας, η µελέτη χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης
και οι µελέτες αυτές έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των µεταφορών και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Σωστά είπατε ότι θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάκελος µεγάλου έργου, καθώς ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του ξεπερνά τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον θα
πρέπει να απαιτηθεί να πάρουµε, δηλαδή από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το φάκελο
κρατικής ενίσχυσης. Το Υπουργείο έχει κινήσει τη διαδικασία για
την εκπόνηση της µελέτης κόστους-οφέλους, κύριε συνάδελφε.
Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό αεροδρόµιο και το σκέλος της
ερώτησης που το αφορά, αρµόδιο βεβαίως, για να σας απαντήσει, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από το 2009 η
κυβέρνηση Καραµανλή -σε ερωτήσεις που είχαµε καταθέσει- είχε
δηλώσει ότι είχαν διασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ περίπου 20 εκατοµµύρια ευρώ και από την ΥΠΑ 9,5 εκατοµµύρια για την υλοποίηση
των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας. Τότε ο συνολικός προϋπολογισµός
για το έργο ήταν περί τα 31 εκατοµµύρια ευρώ.
Σήµερα και µε βάση τις απαντήσεις που έχουµε λάβει από
προηγούµενες ερωτήσεις, ο προϋπολογισµός έχει εκτοξευτεί,
όπως ειπώθηκε, στα 68 εκατοµµύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, το
κόστος µέσα σε τέσσερα χρόνια –εν µέσω κρίσης- έχει υπερδιπλασιαστεί. Σε περίοδο δε που η χώρα στενάζει οικονοµικά, αντί
να προσπαθούµε να µειώσουµε το κόστος έργων που µπορούν
να προσθέσουν οικονοµικό όφελος και να βοηθήσουν την ανάπτυξη, βλέπουµε ότι µε διάφορους τρόπους διπλασιάζεται.
Εκ των πραγµάτων όµως τίθενται κάποια ερωτήµατα. Τα 20
εκατοµµύρια ευρώ του ΕΣΠΑ µετά την αναδιάρθρωση του προγράµµατος εξακολουθούν να είναι δεσµευµένα για τη δηµιουργία του πολιτικού αεροδροµίου της Ανδραβίδας;
Δεύτερον, µε δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση της χώρας
πρέπει ίσως να επανεξεταστούν και οι αρχικές προτάσεις, ώστε
οι µόνιµες εγκαταστάσεις να γίνουν κάπως ελαφρύτερες κατασκευές, οι οποίες θα δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα ως προς την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά θα είναι και πιο λειτουργικές και
θα αντιµετωπίζουν και το πρόβληµα της σεισµικότητας –αν θέλετε- στην περιοχή, µε αποτέλεσµα να µειωθεί και το κόστος.
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Τρίτον, είναι προφανές ότι, ενώ τον Ιούλιο του 2011 είχε εκδοθεί απόφαση της ΥΠΑ για την έγκριση νέου ποσού, ύψους 31
εκατοµµυρίων ευρώ, για το πολιτικό αεροδρόµιο της Ανδραβίδας
–οπότε διαφάνηκε ότι η δηµοπράτηση του έργου από την ΕΥΔΕ
αεροδροµίων Νοτίου Ελλάδος µετά από δεκαετίες αναµονής και
χιλιάδες προσκόµµατα που ετέθησαν από όλες τις κατευθύνσεις,
ήταν θέµα ηµερών να γίνει- ο συνδυασµός λειτουργίας του
έργου του πολιτικού αεροδροµίου µε έργα αναβάθµισης του
στρατιωτικού έχει µπλοκάρει και πάλι το έργο.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη
να διαχωριστούν τα δύο έργα, γιατί διαφορετικά το κόστος και
οι γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται, είναι τέτοιες, που
είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολιτικό αεροδρόµιο δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
Τέταρτον, εάν διαχωριστούν τα δύο έργα, η κατασκευή του
πολιτικού αεροδροµίου δεν θα θεωρείται µεγάλο έργο, δεν θα
ξεπερνά τα 50 εκατοµµύρια ευρώ κατά την έννοια του κανονισµού 1083/2006. Κατά συνέπεια δεν θα απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκριση, ενώ είναι βέβαιο
πως θα απλουστευθούν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Υπουργέ, δεν ζητούµε να γίνει ένα αεροδρόµιο µε πολυτελείς εγκαταστάσεις, αλλά ένα ασφαλές και λειτουργικό αεροδρόµιο, το οποίο θα µπορεί να υποδέχεται πτήσεις τσάρτερ
από το εξωτερικό. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα
απαιτείται ευελιξία, προκειµένου να πετύχουµε το στόχο µας,
που στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι άλλος από το να ενισχύσουµε τις υποδοµές της Ηλείας, προκειµένου να προωθηθεί
ο τουρισµός και η ανάπτυξη στην περιοχή, για να αξιοποιήσει
αυτή η χώρα όχι µόνο τις φυσικές οµορφιές που έχει η περιοχή,
αλλά και το µοναδικό στον κόσµο «brand name» της αρχαίας
Ολυµπίας.
Επίσης θα ήθελα να επισηµάνω ότι όλα τα µεγάλα έργα υποδοµής στην περιοχή είναι στον αέρα. Γι’ αυτό ακριβώς, η δηµιουργία του πολιτικού αεροδροµίου είναι ζήτηµα ζωτικό για την
Ηλεία.
Ζητώ από την Κυβέρνηση -την οποία µε την ψήφο µου στηρίζω- όχι µόνο να το αντιληφθεί, αλλά και να πράξει τα δέοντα
ούτως, ώστε να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα το συντοµότερο δυνατό και να δώσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει
ανάγκη ο τόπος µου, για να βοηθήσει όχι µόνο στην τοπική, αλλά
και στην εθνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κοντογιάννη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, ο προϋπολογισµός του έργου αυξήθηκε,
διότι αυτό προκύπτει από τις µελέτες που είναι υποχρεωµένο το
Υπουργείο να εκπονήσει. Δεν αυξήθηκε για κάποιον ιδιαίτερο
λόγο. Τα 20 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία αναφέρετε, δεν µπορούν να παραµένουν δεσµευµένα έως ότου ολοκληρωθούν όλες
οι µελέτες για ένα συγκεκριµένο έργο. Με την ίδια λογική, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να είχαµε εντάξεις
έργων στο δικό µας πρόγραµµα, το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ενίσχυσης της Προσπελασιµότητας» ή γενικότερα στο ΕΣΠΑ.
Επίσης η τροποποίηση των µελετών την οποία αναφέρετε, σηµαίνει χρήµα. Θέλουµε νέες δαπάνες για µελέτες και εξαιρετικά
χρονοβόρες διαδικασίες στη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης. Βεβαίως θα απαιτηθεί και χρήµα στην πορεία, όταν τελειώσουν οι νέες µελέτες, για να µπορέσει να υλοποιηθεί το έργο.
Σήµερα το Υπουργείο έχει σε εξέλιξη έργα σε αεροδρόµια της
τάξεως των 250 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, όπως είναι το αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», το αεροδρόµιο Ιωαννίνων, µια σειρά από αεροδρόµια στα νησιά, στη Σητεία, στην
Πάρο, στη Σκιάθο. Ο αερολιµένας Χανίων, προϋπολογισµού 110
εκατοµµυρίων ευρώ, βρίσκεται σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Υπάρχει ένα δικαστήριο στο τέλος του µηνός. Ελπίζουµε να
έχουµε την οριστική απάντηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά την Ανδραβίδα, γνωρίζετε καλά ότι το Υπουργείο έχει εκπονήσει όλες τις µελέτες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι
σε απόσταση 30 χιλιοµέτρων περίπου, υπάρχει και ένα άλλο αεροδρόµιο, το οποίο είναι µεικτών χρήσεων και έχει ανακαινιστεί
πρόσφατα. Συνεπώς είναι ένας παράγοντας ο οποίος λαµβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν θα πρέπει, δηλαδή να τεθεί θέµα ανταγωνισµού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα δύο αεροδρόµια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η δεύτερη µε αριθµό 998/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Δαβάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λειτουργία του Τελωνείου Γυθείου και του Τελωνείου της Νεαπόλεως Βοιών του Νοµού Λακωνίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 997/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1005/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εµπλοκή στην έκδοση
φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για τα εσπεριδοειδή, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 1010/122-2013 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’
Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή
στήριξης στο ΕΣΠΑ.
Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, έχω κάνει πολλές ερωτήσεις µε τις οποίες επιχείρησα να αναδείξω µια σειρά προβληµάτων, που σχετίζονται µε την υλοποίηση των προγραµµάτων ΕΣΠΑ
και ειδικότερα αυτό που σήµερα είναι πολύ σηµαντικό για την
παραγωγική οικονοµία, τη συµβολή τους στην ενδυνάµωση της
ρευστότητας της οικονοµίας.
Στο διάστηµα αυτό έχουν γίνει κάποια σηµαντικά βήµατα,
όπως η οριστικοποίηση της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, µε µεταφορά πόρων προς την επιχειρηµατικότητα, η εκταµίευση πόρων
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα -βέβαια, µετά από πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ- οι ρυθµίσεις απλοποίησης
διαδικασιών, ο επανασχεδιασµός των προγραµµάτων του ΕΤΕΑΝ
που υλοποιούνται από τις τράπεζες, καθώς και η επιµήκυνση των
δανείων, η χορήγηση κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών και
άλλα.
Στην αξιοποίηση όµως αυτών των βηµάτων πολύ µεγάλο ρόλο
παίζει το τραπεζικό σύστηµα. Έτσι µέχρι σήµερα, όλοι περίµεναν
–και ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται θανάσιµα από την κρίση- την ανακεφαλαιοποίησή τους, ώστε να αντιµετωπιστούν τα εποπτικά και λειτουργικά προβλήµατα που
ανέκυψαν και στη συνέχεια, να µπορέσουν οι τράπεζες να παράξουν αυτήν τη ρευστότητα στην αγορά και να στηρίξουν την παραγωγική οικονοµία. Ουσιαστικά ζητείται από τις τράπεζες να
ενισχύσουν το επιχειρηµατικό έργο προς τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις µε τη συνεχή παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το Υπουργείο, έχοντας εξασφαλίσει πολλά από τα παραπάνω,
έχει προχωρήσει στην προκήρυξη προγραµµάτων ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού -παραδείγµατος χάριν, γυναικεία επιχειρηµατικότητακαι άλλων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στους τοµείς της µεταποί-
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ησης, του τουρισµού, του εµπορίου κ.λπ..
Η επιτυχία αυτών των προγραµµάτων εξαρτάται εν πολλοίς
από την ενεργή συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε
αυτά.
Όµως η συµµετοχή τους αυτή, κύριε Υπουργέ, εξαρτάται από
τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηµατοδότηση της ίδιας συµµετοχής.
Ξέρετε λοιπόν ότι µπορεί να πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις, αλλά ελάχιστες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που µπορούν
να δουν ακόµη και αυτήν την ίδια συµµετοχή. Οι τράπεζες όµως
δεν συνδράµουν ούτε σε αυτό ούτε και σε άλλα προγράµµατα,
τα οποία, σε συνεργασία µε το ΕΤΕΑΝ και µε τη χρηµατοδότηση
που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θα έπρεπε να έχουν ανοίξει
αυτήν τη στιγµή τη στρόφιγγα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να τελειώσω µε δύο ερωτήµατα: Το πρώτο είναι, πώς θα
ξεκινήσει αυτή η τραπεζική συνδροµή στην υλοποίηση των προγραµµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι,
αν µπορούµε, κύριε Υπουργέ –εγώ λέω ότι πλέον µπορούµε- να
επιβάλουµε στις τράπεζες έµµεσα και ακούσια να συµβάλλουν
σε αυτήν τη ρευστότητα, µέσα από τα σχέδια αναδιάρθρωσης,
που πρέπει να κάνουν, εν όψει της ανακεφαλαιοποίησής τους
από το κράτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κυρία
συνάδελφε, για την οµαλή λειτουργία της αγοράς προφανώς
έχει πολύ µεγάλη σηµασία η οµαλή λειτουργία του τραπεζικού
συστήµατος. Η κρίση δεν το άφησε ανεπηρέαστο, όπως δεν το
άφησε ανεπηρέαστο και η φυγή των καταθέσεων στο εξωτερικό
και το κούρεµα του δηµοσίου χρέους. Αυτά είναι αντικειµενικά
προβλήµατα και δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές για την επίλυσή
τους. Χρειάζεται πρωτίστως η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος και φυσικά η αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία. Και αυτή είναι η
προσπάθεια που γίνεται από την Κυβέρνηση µε κεντρική την ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµικών. Προσπαθούµε να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος το ταχύτερο δυνατό, διότι αυτό εκτός των άλλων θα συµβάλει και στο
δεύτερο στόχο, που είναι η πλήρης αποκατάσταση της εµπιστοσύνης.
Όλο αυτό το διάστηµα, τους τελευταίους επτά µήνες µετά τις
εκλογές, έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς τα εµπρός, αλλά
χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ξέρουµε βεβαίως ότι τα περιθώρια
είναι ασφυκτικά για την αγορά και την οικονοµία και προσπαθούµε να κάνουµε το καλύτερο δυνατό.
Εµείς από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, µπορούµε
συµπληρωµατικά να δράσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση,
αξιοποιώντας εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας, όπως είναι
το ΕΣΠΑ και το ΕΤΕΑΝ.
Από το ΕΣΠΑ, όπως και εσείς αναφέρατε στην ερώτησή σας,
ήδη κινητοποιούνται κεφάλαια προς την κατεύθυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ανακοινώθηκε προσφάτως δράση ύψους
456 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορά στις εταιρείες του εµπορίου,
της µεταποίησης και του τουρισµού. Επίσης, ανακοινώθηκε µία
άλλη δράση ύψους 120 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία ονοµάζεται
«ICT for Growth» για τις εταιρείες πληροφορικής ή για τις εταιρείες που θέλουν να βάλουν την πληροφορική µέσα στις δραστηριότητές τους.
Επίσης υπάρχει το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και
την απασχόληση τριών διαφορετικών Υπουργείων, το σχέδιο
δράσης δηλαδή των Υπουργείων Απασχόλησης, Παιδείας και
Ανάπτυξης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και φυσικά υπάρχουν οι δράσεις του ΕΤΕΑΝ, του Ελληνικού
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Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης. Εκεί έγινε µεγάλη
προσπάθεια, για να απεµπλακούν κονδύλια, τα οποία είχαν απορροφηθεί λογιστικά από το ΕΣΠΑ, αλλά δεν είχαν πάει στην πραγµατική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μεταξύ των άλλων, αποφασίσαµε πολλά από αυτά τα κονδύλια να µετατραπούν σε κεφάλαια κίνησης, αλλάζοντας το λόγο
συνεπένδυσης και αφαιρώντας κάποιες δεσµεύσεις που υπήρχαν, ώστε τα κονδύλια αυτά να αφορούν συγκεκριµένες τράπεζες –τώρα αφορούν οριζόντια όλες τις τράπεζες- και γενικότερα
λαµβάνοντας µέτρα έτσι, ώστε αυτά τα κονδύλια να απορροφηθούν. Ήδη έχουν βγει προσκλήσεις ενδιαφέροντος για κονδύλια,
που –επαναλαµβάνω- θα αφορούν κεφάλαια κίνησης ύψους 450
εκατοµµυρίων ευρώ.
Παράλληλα µετά από δυσκολίες, όπως και εσείς είπατε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Επιπλέον δύο ελληνικές τράπεζες έχουν υπογράψει συµφωνίες ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για ένα πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ άλλες τράπεζες έχουν υπογράψει για αντίστοιχα και
µεγαλύτερα κονδύλια από πρόγραµµα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Δεν µιλάω για το µέλλον, κυρία συνάδελφε, αλλά για συµβάσεις που ήδη έχουν γίνει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και των ελληνικών τραπεζών για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και αποτελεί βεβαίως ευθύνη και του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης να παρακολουθούν
το πώς εξελίσσονται αυτά τα προγράµµατα.
Πολύ σύντοµα θα καλέσω τις ελληνικές τράπεζες και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκειµένου να συζητήσουµε πως εξελίσσονται αυτά τα προγράµµατα, γιατί αντιλαµβάνεσθε ότι για
εµάς είναι θέµατα απόλυτης προτεραιότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Επειδή για όλους
µας είναι θέµα απόλυτης προτεραιότητας, πρέπει να επανεξετάσουµε και τα θέµατα των δανείων στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
–παρ’ όλο που και το τραπεζικό σύστηµα έχει υποστεί σηµαντικές
συνέπειες από την οικονοµική κρίση- αλλά και το µεγάλο ζήτηµα
των µικρών –και εγώ θα σας έλεγα- και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων δηλαδή που δραστηριοποιούνται σε
όλο τον ελληνικό χώρο και που τελικά γύρω από αυτούς δραστηριοποιούνται κλάδοι, εργαζόµενοι κ.ο.κ, δηλαδή αυτό που λέµε
πραγµατική, παραγωγική οικονοµία.
Είναι γεγονός ότι στις δύο συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν
στην Αθήνα από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο και στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε το θέµα ότι πρέπει τελικά είτε εκούσια –να το καταλάβουν δηλαδή- είτε ακούσια να ενεργοποιηθεί το τραπεζικό
σύστηµα στην κατεύθυνση της χρηµατοδότησης των µεσαίων,
πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, για να καταφέρουν να
αξιοποιήσουν τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Βέβαια εγώ την ερώτησή µου την έκανα πριν τις δηλώσεις του
κ. Ράιχενµπαχ –και δεν µε παρακίνησε εκείνος- που είπε ότι οι
τράπεζες δεν πρέπει να περιµένουν, αλλά πρέπει να διαθέσουν
ανεξάρτητα από την ανακεφαλαιοποίηση και να µπουν µέσα σε
αυτήν την αξιοποίηση των πόρων, ύψους 2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Ας πάµε λοιπόν στις δικές µας συζητήσεις. Όπως σας είπα, η
επιτυχία ή η αποτυχία αυτών των προγραµµάτων, που απευθύνονται πλέον σε πλήρως εξαθλιωµένες –θα έλεγα- επιχειρήσεις,
που δεν µπορούν να βάλουν την ίδια συµµετοχή, εξαρτάται
πραγµατικά και από την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µου απαντήσετε µετά, σχετικά
µε τα επιχειρηµατικά σχέδια που είναι υποχρεωµένες οι τράπεζες
να υποβάλουν για την ανακεφαλαιοποίησή τους, γιατί, η ελληνική
κοινωνία και η ελληνική οικονοµία αντιµετώπισε µε την ανακεφα-
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λαιοποίηση την κρίση, που υπέστη το τραπεζικό σύστηµα. Πρέπει
και εκείνο, πολύ σύντοµα, να αντιµετωπίσει την κρίση στον παραγωγικό ιστό της χώρας, δεν γίνεται αλλιώς. Όλη αυτή η δουλειά που κάνετε -και είναι πάρα πολύ καλή- αν καθυστερήσει κι
άλλο, «ο ασθενής θα αποβιώσει», δεν θα µπορεί να λειτουργήσει.
Πράγµατι λοιπόν µε τον επανασχεδιασµό των προγραµµάτων
του ΕΤΕΑΝ, που υλοποιούνται σε συνεργασία µε τις τράπεζες (η
επιµήκυνση των δανείων, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης και εγγυητικών επιστολών) µέσω και των κεφαλαίων που επιτέλους διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και χρηµατοδοτούνται πλέον τα ποσά των δανείων κατά 50%, σε αντίθεση µε
το προηγούµενο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ, που επιδοτούνταν
µόνο το επιτόκιο –κάτι που συνιστούσε ένα µεγάλο ρίσκο για τις
τράπεζες- αυτό το ρίσκο τώρα δεν υπάρχει. Μπορούν λοιπόν οι
τράπεζες να συµµετέχουν σε αυτά τα προγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γι’ αυτό το πρόγραµµα και γι’ αυτήν την κατάσταση, κύριε
Υπουργέ, εσείς που έχετε την ευθύνη της υλοποίησης αυτών των
προγραµµάτων και της αξιοποίησης ενός τεράστιου ποσού, 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που θα ήταν πολύ σηµαντικό για την παραγωγική οικονοµία, και να µιλήσετε άµεσα µε τις τράπεζες αλλά
και να επιβληθούν ορισµένα πράγµατα.
Η ελληνική κοινωνία έκανε το χρέος της και µε τις θυσίες της
συµβάλλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ η ίδια
έχει υποστεί κούρεµα σε άλλα, όπως στα ταµεία της και οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί το αντίστοιχο κούρεµα από όλη αυτήν
τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Εποµένως, για να
επιβιώσουµε, θα πρέπει όλοι να συµβάλλουµε, µε την ευθύνη
που έχουµε, σε αυτήν την αποκατάσταση της ρευστότητας στην
οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
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, είκοσι τρείς µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο και το Λύκειο της
Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου, που φιλοξενούνται στην Αθήνα, στο
πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος, που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, αντιλαµβάνοµαι την ανησυχία σας και πολύ
περισσότερο την ανησυχία της κοινωνίας και της αγοράς, σε
σχέση µε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Επαναλαµβάνω όµως ότι λόγω της άνευ προηγουµένου κρίσεως, οι τράπεζες είχαν µετατραπεί περίπου σαν µία βρύση χωρίς νερό. Και
αυτό είναι που προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε, αυτό είναι που
προσπαθεί κατά βάση το Υπουργείο Οικονοµικών να αντιµετωπίσει σε συνεννοήσεις µε την τρόικα έτσι, ώστε να ολοκληρωθεί η
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος. Αυτό είναι το
βασικό πρόβληµα. Και, όταν επιλυθεί, θα αποκατασταθεί και η
εµπιστοσύνη στην αγορά και θα οµαλοποιηθεί σταδιακά η κατάσταση. Επαναλαµβάνω ότι το παρακολουθεί το Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί είναι ζήτηµα κοµβικής σηµασίας, χωρίς καµµιά
αµφιβολία. Το Υπουργείο είναι σε συνεχείς επαφές µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε την Τράπεζα της Ελλάδας, µε την
τρόικα, προκειµένου οι διαδικασίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση. Και χωρίς καθυστέρηση προχωρούν και οι διαδικασίες από τη δική µας πλευρά.
Πριν από µερικούς µήνες λεγόταν ότι κάναµε συνέχεια διακηρύξεις για συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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και ότι όλα αυτά ήταν δήθεν λόγια. Δεν ήταν λόγια. Έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις, έχει ξεκινήσει η συνεργασία µε όλες τις ελληνικές τράπεζες. Το ίδιο άκουγα και για το ΕΤΕΑΝ. Τα χρήµατα,
που ήταν εκεί «παρκαρισµένα», πλέον δεν θα είναι. Άλλαξε η φιλοσοφία του ΕΤΕΑΝ και πλέον µπορεί να δίνει όχι µόνο ενισχύσεις για επενδυτικά προγράµµατα, αλλά και για κεφάλαια
κίνησης µε επιτόκια ουσιαστικά γύρω στο 4,5%, τα χαµηλότερα
της αγοράς. Και αυτά πρέπει να τα τονίζουµε όχι, για να διαφηµίζουµε το όποιο έργο της Κυβέρνησης –αυτό δεν έχει σηµασίααλλά για να τα µαθαίνουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και η
αγορά και να προστρέχουν προς τέτοιου είδους προγράµµατα.
Επίσης θέλω να σας πω ότι ακριβώς, επειδή το πρόβληµα της
ρευστότητας είναι άνευ προηγουµένου, το ΕΤΕΑΝ έχει προχωρήσει και σε ένα άλλο πρόγραµµα κάλυψης εγγυητικών επιστολών των τραπεζών µε επιδότηση 50% έτσι, ώστε να µπορούν οι
εταιρείες, οι ιδιώτες, να βρίσκουν τις εγγυητικές επιστολές, που
σήµερα δεν έχουν, για να συµµετέχουν σε διάφορους διαγωνισµούς ή και σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Παράλληλα συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, την άλλη εβδοµάδα θα είµαστε σε
θέση µαζί µε τον κ. Μουσουρούλη, τον Υπουργό Ναυτιλίας, και
την κ. Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισµού, να ανακοινώσουµε και κάποιο πρόγραµµα πάλι του ΕΤΕΑΝ για τα νησιά και
για τις τουριστικές επιχειρήσεις των νησιών εν όψει της θερινής
περιόδου, προκειµένου να αντιµετωπίσουν κάποια βασικά τους
προβλήµατα.
Βλέπετε ότι δεν παραµένουµε αδιάφοροι στο πρόβληµα, δεν
θα µπορούσαµε άλλωστε. Ξέρουµε ότι είναι βασικό ζήτηµα της
κοινωνίας και της οικονοµίας. Υπάρχει συγκεκριµένη πρόοδος
σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Θαύµατα ούτε υποσχεθήκαµε ούτε
υποσχόµαστε. Υποσχόµαστε όµως ότι θα δουλέψουµε µε σοβαρότητα, µε χρονοδιαγράµµατα, µε στοχοδιαγράµµατα έτσι, ώστε
να έχουµε απτά και συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 1013/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε τις αµοιβές των στελεχών του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και τις περικοπές στις βουλευτικές αποζηµιώσεις,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1009/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το παρατηρητήριο τιµών για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την προώθηση γενόσηµων φυτοφαρµάκων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η έβδοµη µε αριθµό 1017/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις συνέπειες στο περιβάλλον από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο τοπικό Διαµέρισµα Θυρίου του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν
έχετε αυτό το δικαίωµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Είναι σοβαρό το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή πράγµατι δείξατε υποµονή και είστε πολλή ώρα εδώ, σας δίνω το λόγο για
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι µία ερώτηση
που καταθέσαµε εδώ και είκοσι µέρες και επειδή δεν απαντήθηκε, αναγκαστήκαµε να τη φέρουµε ως επίκαιρη. Σήµερα και οι
δύο Υπουργοί, στους οποίους απευθύνεται η επίκαιρη ερώτηση,
δηλώνουν κώλυµα.
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Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκληµα. Εµείς θεωρούµε
ότι είναι ύποπτη αυτή η στάση και καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση ότι µε την τακτική της σιγοντάρει να ολοκληρωθεί αυτό το
έγκληµα από τους επιχειρηµατίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Η δεύτερη µε αριθµό 1020/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τις απολύσεις καθαριστριών στις εφορίες της χώρας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1006/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γαβριήλ Αβραµίδη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά τις
προϋποθέσεις που θέτει ο ν.4093/12 στη συνταξιοδότηση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των υπερηλίκων και ανασφάλιστων
οµογενών από την πρώην ΕΣΣΔ και την Αλβανία, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1014/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου
- Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 1004/12-2-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Κιλκίς κ. Θεοδώρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τον Οδικό
Άξονα Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Παραστατίδη,
δείξατε κι εσείς µεγάλη αντοχή και ανοχή -είστε από τις 10.00’
π.µ. εδώ- γι’ αυτό θα σας δώσω το λόγο παρά τον Κανονισµό.
Ορίστε, έχετε το λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υποχρεούµαι
να ζητήσω το λόγο για µισό λεπτό, για να διαµαρτυρηθώ, διότι
έχω την αίσθηση πως εµποδίζεται η άσκηση του δηµοκρατικού
δικαιώµατος που έχει ο κάθε Βουλευτής κατά τη διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Αυτό συµβαίνει µε τη µη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού
για πολλοστή φορά, επικαλούµενος κώλυµα να απαντήσει επίκαιρη ερώτηση που έχω καταθέσει επανειληµµένα και για πρώτη
φορά από το Νοέµβριο µήνα, δηλαδή περίπου πριν από τέσσερις
µήνες. Αντιλαµβάνεστε πως αυτή η επίκαιρη ερώτηση µάλλον
δεν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί.
Η επίκαιρη ερώτηση αφορά κυρίως την ολοκλήρωση σύνδεσης, όπως είπα, του οδικού άξονα Κιλκίς-Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν
θα µπείτε στην επίκαιρη ερώτηση;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Τη στάση αυτή του κυρίου Υπουργού µπορώ να τη θεωρήσω
ασέβεια προς τους θεσµούς. Τέτοιου είδους συµπεριφορές δεν
βοηθούν τη λειτουργία της Βουλής και των Βουλευτών, ώστε να
µπορούν απρόσκοπτα να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Κύριε Πρόεδρε, οφείλετε να προστατεύσετε το δικαίωµα αυτό
των Βουλευτών και κυρίως την ισότιµη µεταχείριση έναντι όλων
των µελών του Κοινοβουλίου, είτε αυτοί ανήκουν σε πολιτικούς
σχηµατισµούς είτε είναι ανεξάρτητοι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ήσασταν παρών και ακούσατε την απάντηση που έδωσα στον
Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρα. Ισχύει και για σας το ίδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 23/17/14-11-2012 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, Δηµητρίου Γάκη, Θεοδώρου Δρίτσα, Ιωάννη Ζερδελή,
Αγνής Καλογερή, Αλεξίου Μητρόπουλου, Γεωργίου Σταθάκη, Νικολάου Συρµαλένιου, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Δηµητρίου
Τσουκαλά προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Εξωτερικών και Εσωτερικών, σχετικά µε τη φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι για τη σηµερινή
συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από το Λαϊκό Σύνδεσµο – Χρυσή Αυγή ο Βουλευτής Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης και από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Νικόλαος
Μωραΐτης.
Οι υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες θα εκπροσωπηθούν
από τους Κοινοβουλευτικούς τους Εκπροσώπους ως έχουν.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Νικόλαος Συρµαλένιος για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ ότι είµαστε
λίγοι, εµείς µε ιδιαίτερη ικανοποίηση µετά από τρεις µήνες συζητάµε σήµερα, µετά από επίκαιρη επερώτηση δέκα Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, για τα νησιά του
Αιγαίου.
Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, που το 1/3 περίπου της επικράτειάς µας είναι νησιωτική περιοχή, οι πολιτικές των διαχρονικά
ασκούµενων πολιτικών δεν κατάφεραν και δεν θέλησαν να επιλύσουν προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, άνισης
ανάπτυξης, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και σε µεγάλο βαθµό
άρσης της νησιωτικής αποµόνωσης.
Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι πέρασαν τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, το ΕΣΠΑ και µαζί µε
αυτά δισεκατοµµύρια ευρώ από τη νησιωτική Ελλάδα, δεν αντιµετωπίστηκαν καθολικά τα παραπάνω προβλήµατα. Συνέπεια
αυτών είναι οι κάτοικοι των νησιών µας να αισθάνονται πολλές
φορές, ως πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, σε σχέση µε
την ηπειρωτική χώρα.
Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, οι νησιώτες µαζί µε τις επιπτώσεις της κρίσης βιώνουν και τις συνέπειες των µνηµονιακών
πολιτικών, που εκτός των άλλων µε τη στήριξη της Κυβέρνησης
έχουν ανοίξει την όρεξη µεγάλων κερδοσκοπικών συµφερόντων
σε όλα τα επίπεδα -ενεργειακό, κατασκευαστικό, τουριστικόόπου η νησιωτική γη αντιµετωπίζεται ως ευκαιρία κέρδους, ενώ
ήδη έχει δροµολογηθεί η εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας,
που κατά προτεραιότητα, θα πουληθούν τα φιλέτα-ακίνητα, αλλά
και εξαιρετικού κάλλους περιοχές.
Δεν είναι τυχαία εξάλλου η ψήφιση µόλις χθες τροπολογίας,
που δίνει τη δυνατότητα εκµίσθωσης για ενενήντα εννέα χρόνια
όλων των δηµόσιων νησίδων της χώρας. Μάλιστα ένας Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ χθες, κάνοντας δήλωση, µίλησε και για
κίνδυνο κατάσχεσης αυτών των νησιών. Αν λοιπόν, πριν από το
µνηµόνιο µιλούσαµε για αειφόρο βιώσιµη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου, ως όρο επιβίωσής του, σήµερα αυτό θεωρείται πολυτέλεια µπροστά στην επιβεβληµένη αναγκαιότητα ανατροπής
των µνηµονιακών πολιτικών ως προϋπόθεση, όχι απλά επιβίωσης
αλλά διάσωσης από την κοινωνική εξαθλίωση και την καταστροφή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του αιγιακού χώρου,
του πολιτισµού και του περιβάλλοντος, που απειλούνται άµεσα
από τη χωρίς όρους και όρια fast track εκποίηση από τυχάρπαστους επενδυτές.
Σήµερα οι κάτοικοι των νησιών µας βιώνουν καθηµερινά συνθήκες έντονης ανασφάλειας, γιατί ο τουρισµός αποτελεί το
πρώτο θύµα, αφού η ύφεση και η ακρίβεια µειώνουν δραµατικά
τη µετακίνηση προς τα νησιά-τουριστικούς προορισµούς, ενώ
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά -όπως η υγεία, η µετα-

κίνηση, η µεταφορά, η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισµόςυποβαθµίζονται δραµατικά.
Η πολιτεία και η Κυβέρνηση οφείλουν να κατανοήσουν ότι η
περιφερειακότητα και η νησιωτική αποµόνωση συνεπάγονται
υψηλό κόστος λειτουργίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για
τα νοικοκυριά, αλλά και για το ίδιο το κράτος. Ταυτόχρονα η κατασκευή και η λειτουργία βασικών υποδοµών και υπηρεσιών διοίκησης, εκπαίδευσης, µεταφορών, επικοινωνιών, ύδρευσης,
αποχέτευσης έχουν πολύ υψηλότερο κόστος από την ηπειρωτική
Ελλάδα.
Αυτές ακριβώς οι συνθήκες δηµιουργούν για πολλά νησιά συνθήκες εποχικής διαβίωσης, µε θύµατα τις πλέον ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Ειδικότερα η νεολαία που βιώνει σήµερα τα
τροµακτικά αδιέξοδα της ανεργίας –περίπου 60%, όπως βγήκε
και από τις χθεσινές στατιστικές- αναζητεί εργασία στην περίοδο
εκτός της καλοκαιρινής περιόδου, εκτός νησιών και τώρα βεβαίως, εκτός Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανεργία και στο Αιγαίο σηµειώνει έναν από τους υψηλότερους δείκτες στη χώρα
κατά τη χειµερινή περίοδο.
Οι εργαζόµενοι στις χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις, όσες πλέον
έχουν µείνει ανοικτές, ασφυκτιούν ανάµεσα στους χαµηλούς µισθούς, την ανασφάλιστη –τις περισσότερες φορές- εργασία και
την ακρίβεια, που εξανεµίζει τα εισοδήµατά τους. Και τώρα βεβαίως µε την κατάργηση των εποχικών επιδοµάτων δηµιουργούνται συνθήκες διάλυσης για τις τουριστικές αλλά και για άλλες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ακόµα οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας, εξαιτίας της πλήρους ανασφάλειας και αβεβαιότητας του
δηµόσιου συστήµατος υγείας, αναγκάζονται πολλούς µήνες το
χρόνο να µετακοµίζουν στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών µας, αυτό που
αποκαλούµε νησιωτικότητα ή νησιωτική ιδιαιτερότητα, παρ’ότι
έχει αναγνωριστεί θεσµικά από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, όσο
και από το ελληνικό Σύνταγµα, άρθρον 101, υπάρχει τεράστια
απόσταση από τη θεσµική τους κατοχύρωση µέχρι την εφαρµογή τους.
Καλύτερα πρέπει να πούµε ότι οι πολιτικές που βιώνουµε σήµερα, όχι µόνο δεν προωθούν τη νησιωτική ιδιαιτερότητα, αλλά
την ισοπεδώνουν ανάµεσα σε οριζόντιες πολιτικές προς τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και την περιφερειακή αντιµετώπιση της χώρας.
Οι πολιτικές αυτές όχι µόνο δεν προωθούν την περιφερειακή
ανάπτυξη και αποκέντρωση, αλλά αντίθετα, στο βωµό της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και της απαραίτητης τήρησης των
µνηµονίων, δηµιουργούν συνθήκες υποβάθµισης και παραγνώρισης της νησιωτικής Ελλάδας.
Οι φοροαπαλλαγές των µικρών νησιών κάτω απ’ τις τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους καταργούνται, ενώ ο κίνδυνος κατάργησης των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ παραµένει ορατός.
Καταργούνται βασικές υπηρεσίες, όπως οι ΔΟΥ. Κύριε Υπουργέ,
η παράταση που δώσατε µέχρι τις 18 Μαρτίου ήδη εκπνέει κι
ακόµα δεν έχουν βρεθεί εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας των
ΔΟΥ. Γι’ αυτό, ζητάµε ακόµα παράταση µέχρι το τέλος του χρόνου, όπως προέβλεπε η τροπολογία που δεν κάνατε δεκτή.
Καταργούνται, λοιπόν, οι ΔΟΥ, το ΙΚΑ, οι επιθεωρήσεις εργασίας, τα τελωνεία, τα ειρηνοδικεία, στραγγαλίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή και δηµοτική, από έλλειψη πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού. Υποβαθµίζεται µέχρι διάλυσης το δηµόσιο σύστηµα υγείας, συγχωνεύονται νοσοκοµεία –όπως, παραδείγµατος χάριν, της Σύρου και της Νάξου και άλλων νησιωτικών
περιοχών, χωρίς να λαµβάνεται στο ελάχιστο υπ’όψιν ότι δεν έχει
καµµία σχέση η στεριά µε τη θάλασσα.
Η δηµόσια παιδεία συρρικνώνεται, υπάρχουν κενά σε καθηγητές σε µαθήµατα πανελλήνιων εξετάσεων, που σε λίγο καιρό
πρέπει να υποστηρίξουν τα παιδιά. Αλλά και δάσκαλοι δεν υπάρχουν σε µικρά νησιά, όπως η Κίµωλος.
Παράλληλα, ο κίνδυνος ακτοπλοϊκής αποµόνωσης πολλών νησιών, ήδη από φέτος το χειµώνα, έχει γίνει ορατός, µε τη µείωση
δροµολογίων λόγω περικοπών των επιδοτήσεων. Η µείωση είναι
ύψους 18 εκατοµµυρίων ευρώ. Με το υπό συζήτηση νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που θα φέρετε
πολύ σύντοµα να ψηφισθεί στη Βουλή προβλέπεται ακόµα µεγα-
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λύτερη αποµόνωση, αφού, λόγω των προβλεπόµενων µειωµένων
δροµολογίων κατά τους χειµερινούς –για την ακρίβεια, τους µη
καλοκαιρινούς- µήνες περισσότερα νησιά θα µείνουν χωρίς ακτοπλοϊκή κάλυψη. Ταυτόχρονα, η έκπτωση 50% που κάποτε είχε
θεσµοθετηθεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους κατοίκους των
µικρών νησιών ακυρώθηκε ουσιαστικά από τη θεσµοθέτησή της.
Σ’ αυτές τις συνθήκες καθίσταται επιτακτικό ένα σχέδιο αντιµετώπισης των συνεπειών της κρίσης, που θα παίρνει υπ’όψιν τις
ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κοινωνιών, ένα σχέδιο βιώσιµης
και ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών µας. Αυτό το σχέδιο, για
µας, έχει τις εξής προτεραιότητες:
Πρώτον, τη συνέχιση του ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, µε
τη διατήρηση των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ και τη µείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στην εστίαση τουλάχιστον ως το
9%.
Δεύτερον, τη συνέχιση των φοροαπαλλαγών για τα µικρά
νησιά µε πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους.
Τρίτον, τη θεσµική κατοχύρωση ενός ελάχιστου δηµόσιου συγκοινωνιακού δικτύου µε ισχυρή ακτοπλοΐα, µε τακτικές, προγραµµατισµένες, γρήγορες και ασφαλείς συνδέσεις. Την ενθάρρυνση,
ενίσχυση της χρησιµοποίησης πολλαπλών και συµπληρωµατικών
µέσων, όπως υδροπλάνα, ελικόπτερα κ.λπ. για κάλυψη ειδικών
αναγκών.
Τέταρτον, τη δηµιουργία ενός δηµόσιου κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, κατά τα πρότυπα των Σκανδιναβικών χωρών, µε πρωταρχικό καθήκον την εξασφάλιση της
κάλυψης των λεγόµενων άγονων γραµµών και τη ρυθµιστική
τους παρέµβαση συνολικά στο σύστηµα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Ο φορέας αυτός, ως κοινοπραξία, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί και από ευρωπαϊκά κονδύλια, ακόµα και για τη
ναυπήγηση πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία, όπως για παράδειγµα
στο Νεώριο της Σύρου.
Πέµπτον, την αντιµετώπιση της ακρίβειας των εισιτηρίων µε
την καθιέρωση της αρχής του µεταφορικού ισοδύναµου. Δυστυχώς και εδώ µαθαίνουµε ότι η µελέτη έχει πάρει παράταση για
αρκετούς µήνες ακόµα για να βγάλει συµπεράσµατα.
Έκτον, τον κοινωνικό έλεγχο των αεροµεταφορών, µε συνεχή
βελτίωση των αεροπορικών υπηρεσιών για τα νησιά και συνέχιση
της πολιτικής των επιδοτούµενων δροµολογίων.
Έβδοµον, τη στήριξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε
έµφαση στον τοµέα της πρόληψης και την άµεση αντιµετώπιση
της στελέχωσης των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, των πολυδύναµων περιφερειακών ιατρείων, µε τη δηµιουργία περιφερειακών ΕΚΑΒ, κατάλληλα στελεχωµένων και εξοπλισµένων,
καθώς και µε την εφαρµογή της τηλεϊατρικής. Την απόκρουση
των συγχωνεύσεων των νοσοκοµείων στις νησιωτικές περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την ανοχή σας.
Όγδοον, τη δροµολόγηση χωροταξικού σχεδιασµού ανά νησί
ως όρο και προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Κύριος στόχος
ο καθορισµός ζωνών και χρήσεων γης καθώς και αντίστοιχων
όρων δόµησης. Στο πλαίσιο αυτό, η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, τόσο για µόνιµη όσο και για παραθεριστική κατοικία, θα πρέπει να βασιστεί στη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου
δόµησης µε ταυτόχρονη σχεδιασµένη επέκταση των σηµερινών
οικισµών.
Ένατον, τουριστική ανάπτυξη µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, βασισµένη κυρίως στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, σαν προϋπόθεση επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Αµφίδροµη
σχέση τουρισµού και περιβάλλοντος. Ανάδειξη και αξιοποίηση
της ντόπιας παραγωγής και των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Δέκατον, στήριξη του πρωτογενούς τοµέα -γεωργία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, αλιεία- και κατοχύρωση προϊόντων ονοµασίας προέλευσης.
Ενδέκατον, αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε
συνθήκες τοπικού χωροταξικού σχεδιασµού.
Τέλος, επιβεβληµένη θεωρούµε την αναθεώρηση των κριτηρίων χρηµατοδότησης των νησιωτικών περιοχών από το ΕΣΠΑ,
που µέχρι σήµερα έχει γίνει µε το επίπεδο της ανάπτυξης του
2005.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το µοντέλο που προτείνουµε απαιτεί την ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών, απαιτεί ένα κίνηµα διεκδίκησης της νησιωτικότητας από τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση, τους
εργαζόµενους, τους αγρότες, τους µικροµεσαίους, τους νέους,
τις περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο µέσα κι έξω από τη Βουλή θα σταθεί δίπλα και µαζί και
θα κάνει ό,τι µπορεί για την προώθηση και υλοποίηση του παραπάνω εναλλακτικού σχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χανίων κ. Γεώργιος Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
κάνω µία µικρή εισαγωγή, ανακαλώντας µία πολύ σηµαντική έκθεση πριν από έξι, επτά χρόνια, την Μπιενάλε στη Βενετία, η
οποία αφιέρωσε όλο το συνέδριό της στη νησιωτική Ελλάδα µε
έναν καταπληκτικό τίτλο. «Ας αντιµετωπίσουµε τα νησιά του Αιγαίου ως µία απέραντη υδάτινη πόλη, ως ένα µοναδικό σχηµατισµό –µοναδικό στον κόσµο- όσον αφορά την ιδιαιτερότητά του,
ένα σχηµατισµό ο οποίος έχει την ιστορία, επίσης, µε το µέρος
του.».
Αυτός ο νησιώτικος σχηµατισµός, αυτή η απέραντη υδάτινη
πόλη, αποτέλεσε στο 18ο αιώνα –στην πρώτη φάση του- ένα
πρότυπο µοντέλο εµπορίου, ναυτιλίας και ενδονησιωτικών επικοινωνιών, µία απέραντη δυναµική οικονοµία, η οποία ήταν κρίσιµη και για την επανάσταση του ’21. Στο 19ο αιώνα –στη
δεύτερη φάση- µετέτρεψε αυτούς τους νησιωτικούς σχηµατισµούς στο επίκεντρο της βιοµηχανικής και εµπορικής ανάπτυξης
της Ελλάδας και σήµερα -στην τρίτη µεγάλη φάση του- βρίσκεται
επικεντρωµένος γύρω από µία µονόπλευρη εξάρτηση - εµπλοκή
σε ένα νέο οικονοµικό κύµα, που είναι ο τουρισµός.
Επειδή όλη αυτή η οπτική διαµορφώνει τελείως διαφορετικές
σχέσεις από τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τα νησιά,
αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουµε ανάποδα. Αντί, δηλαδή,
να κοιτάµε πώς κάθε µεµονωµένος νησιωτικός σχηµατισµός θα
αποκτήσει σχέσεις µε το κέντρο, πρέπει να αλλάξουµε την οπτική
µας εντελώς και να ξεκινήσουµε από τα ίδια τα νησιά ως ένα ενιαίο σύµπλεγµα, µία απέραντη υδάτινη πόλη. Και αυτό που µας
ενδιαφέρει πρωτίστως είναι οι σχέσεις ανάµεσα στα νησιά, η δηµιουργία εσωτερικής δυναµικής, κάθε άλλο παρά κλειστής, ανοικτής εξ ορισµού, γιατί τα νησιά είναι ανοικτά εξ ορισµού και
οικονοµικά και πολιτισµικά και κοινωνικά.
Ακριβώς, λοιπόν, πρέπει να αντιστρέψουµε το µοντέλο µε το
οποίο προσεγγίζουµε το νησιώτικο σύµπλεγµά µας και να αρχίσουµε να αναζητούµε τρόπους εσωτερικής διασύνδεσης. Και η
έµφαση στη δική µας οπτική είναι αυτή ακριβώς. Πρέπει να εδράζεται σε µεταφορές. Ο Ελεφάντης είχε γράψει ένα καταπληκτικό
άρθρο µε τίτλο: «Βαπόρια πολλά, βαπόρια θέλουµε στο Αιγαίο».
Και όχι µόνο για να µας συνδέουν µε τον Πειραιά, αλλά για να
συνδέουν και τα νησιά αναµεταξύ τους. Θέλουµε µία εσωτερική
δυναµική, η οποία θα ισορροπεί αυτό από το οποίο τα περισσότερα νησιά βγάζουν το ψωµί τους. Αυτό είναι ο τουρισµός.
Δεν πρέπει να καταστρέψουµε αυτήν την πηγή πλούτου, αφήνοντας να συνεχίσει να συµβαίνει αυτό που συµβαίνει τα τελευταία είκοσι χρόνια στα νησιά, δηλαδή µια οικιστική επέκταση
χωρίς όρια, µια τουριστική µονοµανία χωρίς όρια. Έτσι θα αυτοκαταστραφούν. Θα είναι η τρίτη µεγάλη καταστροφή που µπορούν να υποστούν τα νησιά µας, εάν έγκαιρα εµείς δεν βάλουµε
όρια, εάν δεν φτιάξουν τα ίδια τα νησιά και οι ίδιοι οι κάτοικοι
τους περιορισµούς σ’ αυτήν την αχαλίνωτη ανάπτυξη, ακριβώς
για να την προστατέψουν.
Το τρίτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να προσπαθήσουµε να φτιάξουµε εκείνες τις κοινωνικές υποδοµές οι οποίες
είναι απαραίτητες, όχι µόνο για να επιβιώνουν οι κάτοικοι σ’
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αλλά και για να αποτελέσουν και
τη βάση για την εσωτερική δυναµική αυτών των νησιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αν-
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τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Θα σας καλούσα, λοιπόν, όχι µόνο µε τα φορολογικά µέτρα τα οποία προφανώς πρέπει να διευκολύνουν αυτήν την εσωτερική δοµή- όχι µόνο µε τις κοινωνικές υποδοµές -οι οποίες
προφανώς πρέπει να ενθαρρύνουν τις συνθήκες, για να αποκτήσουν αναπτυξιακή δυναµική- όχι µόνο µε έναν επανασχεδιασµό
χωροταξικό και περιβαλλοντικό αυτών των νησιών, όχι µόνο µε
την προσπάθεια να ενθαρρύνουµε τις οικονοµικές διασυνδέσεις
όλων των κλάδων αυτών των νησιών µε την ευρεία έννοια στο
εσωτερικό τους, αλλά και µε µια προσπάθεια να χτίσουµε αυτήν
τη νησιωτική πολιτική απέναντι σε µία πραγµατικά απέραντη υδάτινη πόλη, την οποία έχουµε χρέος ως ελληνική Κυβέρνηση, ως
Βουλή, να υπερασπιστούµε µε κάθε τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε αυτήν την επίκαιρη επερώτηση,
θέτοντας το θέµα ότι είναι πλήγµα για το χώρο και τα νησιά του
Αιγαίου τα σχεδιαζόµενα φορολογικά και άλλα µέτρα της τρόικας.
Βέβαια, εξ αντικειµένου δεν ήταν δυνατόν να περιοριστούµε
µόνο σε αυτό που λέει ο τίτλος της επερώτησης. Επεκταθήκαµε
-και σωστά κάναµε- και σε όλα τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν
τα νησιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι απευθύναµε αυτήν την επερώτηση όχι µόνο προς εσάς, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
αλλά και προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και βεβαίως
προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών.
Τι σηµαίνει αυτό; Υπάρχει ένα µείζον πρόβληµα. Μου αρέσει
αυτό που είπε ο προηγούµενος οµιλητής, σύντροφος και συνάδελφος, ο Γιώργος Σταθάκης, για την «απέραντη υδάτινη πόλη».
Μου φέρνει και µνήµες, αυτό που λέµε στον Πειραιά για το Πασαλιµάνι, όπου είναι σε µικρογραφία «η θαλασσινή πλατεία της
πόλης».
Τι µπορεί να οργανωθεί για τα νησιά και µε ποιο σχέδιο; Εάν
µιλάµε, ειδικά στις συνθήκες της κρίσης, για ένα σχεδιασµό αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, στο πλαίσιο µιας κατεύθυνσης
περιφερειακής ανάπτυξης, αυτή η απέραντη υδάτινη πόλη των
νησιών είναι ο προνοµιακός χώρος για να οργανωθεί η ανάπτυξη
της χώρας. Είναι και άλλος τοµέας, αυτός των ορεινών περιοχών
και άλλων τέτοιων. Όµως, δεν το εξετάζουµε σήµερα.
Πώς αλλιώς µπορεί να δει κανείς την περιφερειακή ανάπτυξη,
αν δεν τη δει στο πλαίσιο µιας νησιωτικής πολιτικής; Το Υπουργείο σας µπορεί να σηκώσει το βάρος ενός τέτοιου σχεδιασµού;
Κάνετε τώρα µε αυτό το νέο νοµοσχέδιο -ίσως αυτά να είναι τα
µόνα συζητήσιµα κεφάλαια που περιέχει, γιατί κατά τα άλλα θα
πρέπει να µην το καταθέσετε- µια προσπάθεια να φτιάξετε ένα
γνωµοδοτικό όργανο απ’ όλα τα Υπουργεία, για να αντιµετωπίσει
µε ένα συντονισµένο τρόπο κάποια ζητήµατα, διότι ακριβώς ούτε
καν έχει αρµοδιότητα το Υπουργείο σας να ασχοληθεί µε νησιά
εκτός του Αιγαίου, δηλαδή µε τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.
Εν πάση περιπτώσει, θα το δούµε.
Όµως, η βιώσιµη και αξιοβίωτη ανάπτυξη προϋποθέτει άλλα
πράγµατα. Προϋποθέτει λειτουργικές υποδοµές, εκτός από τις
υλικές υποδοµές, εκτός από τα λιµάνια, τα νοσοκοµεία κ.λπ.
Καταργούνται όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς, είτε πρόκειται για τις ΔΟΥ είτε πρόκειται για λειτουργίες
υγείας είτε λειτουργίες παιδείας, και το Υπουργείο Αιγαίου δεν
έχει λόγο σε αυτό. Ποιες κοινωνικές οµάδες των νησιών στηρίζουν αυτήν την πολιτική σας; Καµµία. Όχι από την πολιτική
άποψη που έχει ο καθένας, αλλά, είτε είναι επαγγελµατίες είτε
είναι άνθρωποι που ασχολούνται µε τον τουρισµό είτε είναι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής είτε είναι ναυτικοί είτε
είναι οτιδήποτε, καµµία κοινωνική οµάδα σε όλους τους διαλόγους που αναπτύσσονται δεν µπορεί να συνταυτιστεί µε τις πολιτικές που έχετε χαράξει. Αντίθετα, θέτουν πολύ σοβαρά
προβλήµατα για όλα αυτά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, το να µιλάµε για τις ΔΟΥ
στα νησιά, όπως θέτει ως πρώτο ζήτηµα αυτή η επερώτηση, δεν
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είναι απλώς και µόνο ένα επιµέρους ζήτηµα, αλλά είναι ένα ενδεικτικό σηµείο µιας συνολικότερης πολιτικής που λείπει και που
το αντίθετο συµβαίνει: αναπτύσσεται σε άλλες κατευθύνσεις, για
την πώληση νησιών και νησίδων και δεν ξέρω σε ποια άλλη κατεύθυνση αναζητούνται τα εργαλεία εκείνα για να κινηθεί ξανά η
παραγωγική µηχανή. Αυτό που έχουµε είναι πληθυσµιακή συρρίκνωση, γήρανση και εγκατάλειψη σηµαντικών παραγωγικών
δραστηριοτήτων στα νησιά. Εκεί είναι το µέγα ζήτηµα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουµε να δούµε πολύ σηµαντικούς παράγοντες και άµεσες προτεραιότητες για το τι µπορεί να
σηµαίνει η νησιωτικότητα και το πώς µπορεί να σχεδιαστεί µία
τέτοια κατεύθυνση. Ο χωροταξικός σχεδιασµός, οι ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης, η εφαρµογή νέων τεχνολογιών, η
θεσµοθέτηση του Παρατηρητηρίου της νησιωτικότητας, η στήριξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε όλα τα επίπεδα
είναι πάρα πολλά και δεν µπορεί σε πέντε λεπτά να µιλήσει κανείς για όλα αυτά.
Έρχοµαι στο θέµα της ακτοπλοΐας. Ας αφήσουµε τις λεγόµενες «άγονες γραµµές», που εκεί είναι ένα άλλο τεράστιο θέµα
και θα ήταν ακριβώς και η απόδειξη πώς µπορούσε µια πολιτεία
που στηρίζει και επενδύει σε υποδοµές, µεταφορικές και άλλες,
να δηµιουργήσει κίνητρα και µετά από πέντε ή δέκα χρόνια αυτά
τα νησιά που τώρα θεωρούνται γραµµές µη εµπορικού ενδιαφέροντος να γίνουν «φιλέτα» στην πραγµατικότητα. Έτσι θα µπορούσαν να γίνουν τόσα χρόνια.
Όµως εδώ, στις µεγάλες γραµµές, στις γραµµές-«φιλέτα»
έχουµε αυτήν τη στιγµή το επιχείρηµα για τις διεθνείς τιµές των
καυσίµων. Ναι, υπάρχει αυτό. Ξέρουµε όλοι, κύριε Υπουργέ, ότι
οι διεθνείς τιµές είναι ο ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας
είναι το ολιγοπώλιο στη διακίνηση των καυσίµων στη χώρα µας
και όλοι το ψιθυρίζουν -και υπηρεσιακοί παράγοντες και ακτοπλόοι- ότι εκεί υπάρχει πρόβληµα. Αντί γι’ αυτό, ετοιµάζεστε να
καταθέσετε νοµοσχέδιο, για να µειώσετε το εργασιακό κόστος.
Αυτό είναι απώλεια πόρων για τα νησιά. Οι περισσότεροι ναυτικοί
είναι νησιώτες. Εκτός από άδικο ως προς τους εργαζόµενους,
είναι και αντιαναπτυξιακό, αντιπαραγωγικό. Και σε αυτήν την κατεύθυνση είναι απολύτως αναγκαίο, αν θέλουµε να κάνουµε µια
συζήτηση για την ακτοπλοΐα, να ανοίξουµε θέµατα ελέγχου. Για
να δούµε: Γιατί δεν «βγαίνουν» οι ακτοπλοϊκές εταιρείες; Ναι,
έχει πέσει η κίνηση. Γιατί έχει πέσει η κίνηση; Λόγω των υφεσιακών πολιτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλλά, πέρα από αυτό, πράγµατι είναι τα λειτουργικά έξοδα
που κάνουν αυτές τις εταιρείες να µην «βγαίνουν» ή είναι τα δάνεια, που κανείς δεν ξέρει πώς και για ποιο σκοπό χρησιµοποιήθηκαν και τώρα οι τράπεζες δεν τους τα ανανεώνουν;
Αυτά όλα, κύριε Υπουργέ, ποιο Υπουργείο Ναυτιλίας θα τα
θέσει; Γιατί αυτά είναι ζητήµατα κοινωνικού συµφέροντος, δεν
είναι ζητήµατα διαχείρισης της µιας και της άλλης εταιρείας.
Όλες αυτές οι γραµµές είναι γραµµές δηµοσίου συµφέροντος
και δεν µπορούν να ανατίθενται στην ελεύθερη διαχείριση κανενός ιδιώτη. Θα επανέλθω στη δευτεροµιλία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας επτά Ιταλοί επισκέπτες,
προσκεκληµένοι του Ιταλικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Καλογερή για πέντε λεπτά. Παράκληση να
τηρούµε το χρόνο, γιατί υπάρχουν πολλοί οµιλητές.
Ορίστε, κυρία Καλογερή, έχετε το λόγο.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κύριε Υπουργέ, εγώ θα µιλήσω λίγο διαφορετικά.
Μιλάµε, λοιπόν, σήµερα για το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι ένας
χώρος που πήρε το όνοµά του από ένα θάνατο, το θάνατο του
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Αιγέα που καρτερούσε. Και είναι αλήθεια, η µοίρα του Αιγαίου ο
θάνατος ή το καρτέρεµα; Στο χώρο αυτόν που γέννησε τον
πρώτο ελληνικό πολιτισµό, σ’ αυτήν την κοιτίδα των Ελλήνων,
κύριε Υπουργέ, τάζετε διαχρονικά θάνατο εσείς και οι πολιτικές
σας. Και είναι συχνή η έκφραση στα νησιά µας «δεν τον προλάβαµε τον συγχωρεµένο».
Διότι τινάξατε στον αέρα όλες τις δοµές υγείας και πρόνοιας.
Διότι αποφασίσατε να διαλύσετε συγχωνεύοντας πολλά νοσοκοµεία του Αρχιπελάγους. Διότι δεν έχετε να πείτε τίποτα στον άρρωστο που καρτεράει και αυτός να πέσει ο καιρός για να
µεταφερθεί µε καΐκι σε νοσοκοµείο πλαϊνού νησιού. Διότι φτιάξατε το ΕΚΑΒ στα χαρτιά και ας χάσαµε τρία ελικόπτερα. Και
είναι οι πολιτικές σας για τη ναυτιλία εκείνες που γέµισαν το βυθό
της Πάρου µε ογδόντα δύο θανάτους. Και µέχρι σήµερα οι ίδιες
πολιτικές συνεχίζονται και τα νησιά µας, λες και είναι ακατοίκητα,
αποτελούν την πρόφαση για τα κέρδη των εφοπλιστών φίλων
σας.
Πεθαίνουν καθηµερινά τα χωριά µας από την αποψίλωση των
υπηρεσιών που αποφασίσατε κατ’ εντολήν της τρόικας, µε τα
σχολεία που συγχωνεύονται, µε τους νησιώτες που θέλουν καράβι και δύο µέρες ταξίδι για να πληρώσουν, για παράδειγµα, το
νερό του σπιτιού τους, µε τους µαθητές στην καρότσα του αγροτικού πρωί-πρωί για το σχολείο, µε το όνειρό τους να πεθαίνει,
αν κάποιοι απ’ αυτούς πίστεψαν ότι µπορούν να ανταγωνιστούν
τα παιδιά των πόλεων.
Διαχρονικά, κύριε Υπουργέ -γιατί υπάρχει διαχρονικότητα στις
πολιτικές της υποτέλειας- δεν προστατέψατε αυτήν την κοιτίδα
του πολιτισµού. Εκτός από τον Ίκαρο σ’ αυτά τα νερά υπερασπίζοντας το όνειρο έπεσαν και άλλοι «Ίκαροι» -ο Ηλιάκης στην Κάρπαθο, ο Καραθανάσης, ο Γιαλοψός, ο Βλαχάκος στα Ίµια- και
εσείς απλά ευχαριστήσατε τους Αµερικανούς, στους οποίους
ετοιµάζεστε να δώσετε και τα πετρέλαια, τα οποία –σηµειωτέονέξι πριν απ’ αυτήν τη συγκυβέρνηση δεν ξέρατε δήθεν την
ύπαρξή τους. Ό,τι για άλλους τόπους θα ήταν ευλογία, για εµάς
το κάνετε κατάρα.
Και αποµένει και ένας άλλος θάνατος, η κακή χρήση του
χώρου από τον τουρισµό, το προτεινόµενο ξεπούληµα των νησιών µας. Αλήθεια, τα νησιά θα τα νοικιάζετε µαζί µε τους κατοίκους; Ρωτήσατε γι’ αυτό την τρόικα; Θα παραµείνουν άραγε
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σαν θερινές κρεβατοκάµαρες
των Ευρωπαίων φίλων, σε µια τουριστική εκµετάλλευση που είναι
ύβρις για το λαό, για το µέτρο, την ιδιαιτερότητα, την ιστορία και
τον πολιτισµό του τόπου;
Αναγνωρίζω ότι κάνατε µεγάλη προσπάθεια να αποδιαρθρώσετε όλες τις παραγωγικές δοµές του πρωτογενούς τοµέα και
να καταδικάσετε τα νησιά σε διατροφική ανεπάρκεια και µαρασµό. Χτυπήσατε µε σχέδιο κάθε παραγωγική δραστηριότητα που
παρήγε πλούτο. Γιατί πλούτος καθώς και θέσεις εργασίας παράγονται άµεσα εκεί όπου συνευρίσκεται ο φυσικός πόρος και η
ανθρώπινη εργασία και όχι στα spreads ή στα χρηµατιστήρια.
Η οσφυοκαµπτική και η υποτακτική πολιτική σας στην Ευρώπη
κατακρεούργησαν τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη
δασοπονία καθώς και τη σχέση τους µε το δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Έφτιαξαν υπερχρεωµένες θερµοκηπιακές επιχειρήσεις, που παραµένουν σαν φαντάσµατα µέσα στον κάµπο και
κινδυνεύουν από πλειστηριασµούς από την «κακιά» Αγροτική
Τράπεζα.
Οι φωτιές, η χαµηλή τιµή του λαδιού εκµηδένισαν το αγροτικό
εισόδηµα αλλά και τη σαπωνοποιία. Τα κρασιά του Αιγαίου –και
ας έλεγε ο Καββαδίας, «δόξα του κρύσταλλου, κρασί από τη Σαντορίνη»- το µέλι, τα κηπευτικά δεν µπορούν να αντέξουν το διεθνή ανταγωνισµό. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Αιγαίου, πολύ
υψηλής ποιότητας και ονοµασίας προέλευσης, από την αδιαφορία σας –στην καλύτερη των περιπτώσεων- έχασαν το δυναµικό
τους χαρακτήρα.
Στη Σάµο και στην Ικαρία, λόγω της έλλειψης σφαγείου, εισάγονται αµνοερίφια από την Αλβανία και χοιρινά από τη Γερµανία
και η βυρσοδεψία της αποτελεί πια παρελθόν.
Το «κούρσεµα» του Αιγαίου συνεχίστηκε και στην αλιεία. Με
τη µέθοδο των επιδοτήσεων για απόσυρση υποβαθµίσατε την
παράκτια αλιεία, που προσέφερε τα µέγιστα στη διατροφική
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επάρκεια και στο φθηνό ψάρι λαϊκής κατανάλωσης. Επιδοτήσατε, δε, ιχθυοκαλλιέργειες και ανεµότρατες, σκάφη, δηλαδή,
που αµολάνε το δίχτυ από την Τζια και το σηκώνουν στη Λήµνο,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.
Μαζί µε τους παράκτιους ψαράδες πέθαναν η κονσερβοποιία,
τα καρνάγια, οι µάστορες και µία τριών χιλιάδων χρόνων ναυπηγική τέχνη, οι υλοτόµοι, οι γεύσεις και τα νησιώτικα τραγούδια.
Το καλοκαίρι, λοιπόν, στα νησιά µας θα φάτε καλαµαράκια από
την Ινδία, χταπόδι από το Μαρόκο, φρέσκο ψάρι από το σουλτανάτο του Οµάν, βούτυρο από τη Γερµανία, µαρµελάδες από το
Βέλγιο, φέτα από τη Δανία, θα πιείτε χυµούς από τη Βραζιλία και
γάλα από την Ουγγαρία.
Αν δεν είναι θάνατος η ανεργία, η µετανάστευση, η µοναξιά, η
ανέχεια, η αναξιοπρέπεια, τότε τι άλλο είναι;
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η µοίρα του Αιγαίου ο θάνατος. Ξέρουµε ότι δεν µπορούµε να περιµένουµε από εσάς κάτι καλό για
την πατρίδα, γιατί ούτε θέλετε ούτε µπορείτε. Περισσότερο µάλλον µεριµνάτε για το συµφέρον των πλουσίων του Βορρά.
Η µη υποβολή του φακέλου στο Ταµείο Αλληλεγγύης για τη
φωτιά της Χίου, καθώς και η µη αξιοποίηση των προνοµίων που
πηγάζουν από τις συνθήκες για τη νησιωτικότητα το αποδεικνύουν περίτρανα.
Ένα καλό µόνο µπορείτε να κάνετε, να απαλλάξετε το Αρχιπέλαγος αλλά και όλη την πατρίδα από την παρουσία σας και τις
πολιτικές σας, να αφήσετε επιτέλους το τιµόνι αυτής της χώρας
σε άλλα, πιο άξια και λαϊκά χέρια. Έτσι το όνειρο του Αιγαιοπελαγίτη θα βρει δρόµο να τρέξει, το δρόµο που του ταιριάζει, το
δρόµο που µπορούµε όλοι µαζί να ανοίξουµε, όταν εσείς και οι
πολιτικές σας θα είστε παρελθόν, το δρόµο που θα γεννήσει τη
νέα Ελλάδα. Γιατί εµείς έχουµε αναλάβει αυτήν την ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Γάκης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι η επιµονή
µας για εφαρµογή των ευρωπαϊκών συνθηκών αλλά και των συνταγµατικών υποχρεώσεων της Κυβέρνησης να νοµοθετεί µε µέριµνα και σεβασµό στην ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών,
κυρίως σε θέµατα υγείας, παιδείας, µεταφορών και Δηµόσιας Διοίκησης, αποτελεί αταλάντευτη και ασυµβίβαστη επιλογή µας,
γιατί συνδέεται άµεσα µε την υπεράσπιση της εθνικής µας ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας αλλά και το µέλλον της
νησιωτικής κοινωνίας.
Ποιος είναι σήµερα ο σχεδιασµός της πολιτείας για την αντιµετώπιση των νησιωτικών προβληµάτων; Πώς αντιµετωπίζει τις
προτεραιότητες ανάπτυξης και τα κοινωνικά ζητήµατα, κυρίως
της Δωδεκανήσου, για την οποία θα µιλήσω; Πώς συµβάλλει η
πολιτική σας στις µεταφορές, στην υγεία και πρόνοια, στην παιδεία; Πώς πολεµά την ανεργία, την ανασφάλιστη εργασία και
πώς στηρίζει την εποχιακή απασχόληση; Πώς αντιµετωπίζει το
τρίπτυχο της βιώσιµης ανάπτυξης για τα νησιά µας: προστασία
του περιβάλλοντος – τουρισµός- πολιτισµός;
Στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου οι προτεραιότητες που καταδείχθηκαν είναι οι µεταφορές, η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία και η εποχιακή απασχόληση, η προστασία του περιβάλλοντος, o τουρισµός, o πολιτισµός.
Έχει ενδιαφέρον να δούµε πώς και αν η πολιτική σας, στο
όνοµα της συνταγµατικής επιταγής για την αντιµετώπιση των νησιωτικών προβληµάτων, αντιµετωπίζει τις παραπάνω διαπιστώσεις της µελέτης για τα Δωδεκάνησα.
Όσον αφορά στις µεταφορές, η περίφηµη «Εγνατία του Αιγαίου», η θαλάσσια δηλαδή εθνική οδός, όπως την οραµατιζόµαστε, η οποία θα συνδέει τη Ρόδο µε τη Θεσσαλονίκη περνώντας από τα µεγάλα νησιά του Αιγαίου, που θα είναι ένας δρόµος
κορµού, µάλλον θα παραµείνει όνειρο των κατοίκων του Αιγαίου.
Ο δηµόσιος χαρακτήρας των µεταφορών, σε συνδυασµό µε
το µεταφορικό ισοδύναµο, πήγε περίπατο. Η πυκνότητα των δροµολογίων ελαττώνεται. Ο χρόνος των διαδροµών µεγαλώνει, το
κόστος µεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων –όταν γίνεται- συ-
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νεχώς αυξάνει.
Ταξίδεψα προχθές από τη Ρόδο για την Κάλυµνο και έκανα
εφτά ώρες και δεκαπέντε λεπτά! Εφτά ώρες και δεκαπέντε
λεπτά, για να µετακινηθεί ένας πολίτης από ένα νησί σε ένα άλλο
νησί, στην πρωτεύουσα του νοµού του.
Η εξάρτηση της ζωής από τους εφοπλιστές και από την αδυναµία της Κυβέρνησης να επιλύσει τα προβλήµατα µεγαλώνει
επικίνδυνα.
Οι επιδοτήσεις στις λεγόµενες «άγονες γραµµές» µειώθηκαν
το 2013 κατά 15 εκατοµµύρια ευρώ και το 2014 κατά 2,8 εκατοµµύρια ευρώ.
Θα µου επιτρέψετε να σας διαβάσω, αν έχω χρόνο, ένα απόσπασµα της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του 1965 –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- όπου πάλι συζητιόταν το ζήτηµα των
άγονων γραµµών µε τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Μπίρη.
Είχαµε ακριβώς το ίδιο ζήτηµα: Αγωνιούσαν οι νησιώτες για
το πώς θα λύσουν την επιδότηση των άγονων γραµµών. Σήµερα,
δηλαδή, µετά από πενήντα χρόνια είµαστε στο ίδιο σηµείο.
Στο πεδίο της υγείας και πρόνοιας έχουµε κατάρρευση του
συστήµατος υγείας και του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Οι µειώσεις στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια φτάνουν στο
25% για τα κοινωνικά επιδόµατα, τις συντάξεις και την υγειονοµική περίθαλψη. Τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν. Οι ελλείψεις σε υποδοµές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό είναι τεράστιες.
Οι Λειψοί κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς γιατρό. Το να µείνει
ένα νησί χωρίς γιατρό, αυτό σηµαίνει θάνατος. Η Πάτµος αγωνίζεται να αντικαταστήσει το ηλικίας τριάντα πέντε χρόνων ασθενοφόρο της µε ένα νέο. Στην Αστυπάλαια και στη Νίσυρο τα
φαρµακεία έκλεισαν. Τα νησιά δεν έχουν φαρµακεία. Τα νοσοκοµεία Καλύµνου και Ρόδου δεν έχουν φαρµακοποιό. Το Κρατικό
Θεραπευτήριο της Λέρου και τα Νοσοκοµεία της Καλύµνου και
Καρπάθου αγωνίζονται να λειτουργήσουν, βασιζόµενα στην ευαισθησία του προσωπικού τους. Το Νοσοκοµείο της Ρόδου συνεχίζει το δεκαετή αγώνα για τη στελέχωσή του. Αντί αυτών, το
Υπουργείο προχώρησε στη διοικητική διασύνδεση των Νοσοκοµείων της Ρόδου, της Κω και της Καλύµνου, θεωρώντας ότι µπορεί να εφαρµόσει κάτι παρόµοιο µε αυτό που έγινε στον
«Ευαγγελισµό», το «Λαϊκό» και το Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς». Αν
είναι δυνατόν!
Θα κάνω µια ειδική µνεία για τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, για τα οποία έχουµε καταθέσει µια ερώτηση. Οι ανάπηροι,
κύριε Υπουργέ, αναγκάζονται να µετακινηθούν –όπως σας είπαµέχρι και δέκα ώρες –Λειψοί, Ρόδος- για να πιστοποιήσουν την
αναπηρία τους. Πού ζούµε;
Περιµένουµε την υλοποίηση της δέσµευσης του Υφυπουργού
Υγείας, του κ. Παναγιωτόπουλου, ότι θα συγκροτήσει και θα λειτουργήσουν επιτροπές και στα άλλα µεγάλα νησιά, όπως είναι η
Κάρπαθος, η Κάλυµνος, η Λέρος και η Κως.
Στην παιδεία, ενώ βαδίζουµε προς το τέλος της χρονιάς,
ακόµα αγωνιζόµαστε για να καλύψουµε βασικές ελλείψεις στο
ευρύ φάσµα ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για την ισότιµη
συµµετοχή των µαθητών, των νησιωτών, στις εισαγωγικές εξετάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ το χρόνο της δευτερολογίας µου
ή δυο επιπλέον λεπτά.
Με αυτόν τον τρόπο, απαξιώνεται ο δηµόσιος χαρακτήρας
ακόµη και της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Έχουµε ανεργία, ανασφάλιστη εργασία και εποχική απασχόληση.
Η εποχική απασχόληση δεν είναι επιλογή των εργαζοµένων
της περιοχής µας, αλλά οφείλεται στο µοντέλο ανάπτυξης που
όλα αυτά τα χρόνια επέβαλλε το κράτος, προωθώντας και επιδοτώντας τη µονοκαλλιέργεια του τουρισµού σε βάρος των υπόλοιπων οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να
είχαν αναπτυχθεί στον πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και στον
τριτογενή τοµέα.
Με την εφαρµογή του άρθρου 39 του µνηµονίου του ν. 3986/
2011, αφήνετε ουσιαστικά χωρίς επίδοµα ανεργίας χιλιάδες ερ-
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γαζοµένους που χάνουν τη δουλειά τους, καθώς η κρίση βαθαίνει. Πρόκειται για µέτρο εξαθλίωσης των ανέργων και για µια καταστροφική ρύθµιση όσον αφορά τον οικογενειακό προϋπολογισµό, αφού θίγει το 80% περίπου των εργαζοµένων στον τοµέα
του τουρισµού. Την ίδια στιγµή, οι ξενοδόχοι, εκµεταλλευόµενοι
την κρίση, δεν καταβάλλουν τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους.
Πρέπει επιπλέον να προσθέσουµε την ανεξέλεγκτη απασχόληση αλλοδαπών εργαζοµένων από ευρωπαϊκές, ανατολικές ή
πρώην ανατολικές χώρες. Οι εργαζόµενοι αυτοί βαφτίζονται «µαθητές» -µε ό,τι αυτό έχει ως συνέπεια- υποβαθµίζοντας ακόµα
τις τουριστικές υπηρεσίες της περιοχής µας.
Ο τουρισµός, ο πολιτισµός και το περιβάλλον είναι τρεις κρίσιµες για τα νησιά, αλληλοεπηρεαζόµενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, είναι οι προτεραιότητες που σφραγίζουν
την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών µας. Για το λόγο αυτόν
απαιτούν µια ιδιαίτερη προσοχή από την Κυβέρνηση.
Ο τουρισµός, κύριε Υπουργέ, καλύπτει το 78,5% της συνολικής περιφερειακής απασχόλησης. Τι κάνει για όλα αυτά η Κυβέρνηση; Ποια είναι η πρότασή µας;
Η µόνη προοπτική είναι ο τουρισµός να αποκτήσει, αφ’ ενός
µεν, ποιοτικά χαρακτηριστικά και αφ’ ετέρου να αναπτυχθεί παράλληλα και µέσα από εναλλακτικές µορφές.
Κατά συνέπεια, πρώτη προϋπόθεση για να είναι βιώσιµος ο
τουρισµός και για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ένας τουριστικός προορισµός είναι να διασφαλίσει την αµφίδροµη και ισόρροπη σχέση µεταξύ τουρισµού και περιβάλλοντος. Αν αυτό το
σηµείο ξεπεραστεί, τότε αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση, η σταδιακή απαξίωση και στο τέλος η εγκατάλειψη. Τέτοια παραδείγµατα έχουµε στην περιοχή µας, όπως στο Φαληράκι.
Δυστυχώς, η σηµερινή Κυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Τουρισµού και που βρίσκεται σε διαβούλευση
σήµερα, σαρώνει τα πάντα και παραδίδει όλους τους περιβαλλοντικούς πόρους βορά στις ορέξεις του µεγάλου τουριστικού
κεφαλαίου και ξεθεµελιώνει όλους τους θεσµικούς προστατευτικούς περιορισµούς του περιβάλλοντος.
Δεύτερη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού σε όλες του τις µορφές: φυσιολατρικό, οικολογικό, αγροτικό, γεωλογικό, πολιτιστικό, καταδυτικό, ιαµατικό, συνεδριακό,
θρησκευτικό, ορειβατικό και αλιευτικό τουρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για µια καινούργια µορφή, όπου ο τουρίστας θα γίνεται ένα µε τον ψαρά και θα συµµετέχει στη διαδικασία της αλιείας.
Χρειάζεται εποµένως να οργανώσουµε το τουριστικό προϊόν
του κάθε νησιού χωριστά, µε βάση τα τοπικά συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και στόχο την προσέλευση τουριστών µε ειδικά ενδιαφέροντα.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, επίσης, βρίσκεται σε µεγάλο µαρασµό.
Έχει «κατεβάσει ρολά». Οι κοινωνικές δοµές, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», βρίσκονται σε άτακτη υποχώρηση. Δήµοι, όπως της Κάσου, δεν έχουν
ούτε έναν υπάλληλο για να λειτουργήσουν και ταυτόχρονα οι
δήµοι έχουν µετατραπεί σε µηχανισµούς δηµιουργίας ανέργων
ακολουθώντας πρόγραµµα ριζικών απολύσεων.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε –και ευχαριστώ για το χρόνο που
µου δώσατε- θέλω να πω ότι η πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, έχει
ταξικό πρόσηµο και έχει και κοινωνικό όραµα. Έχει κοινωνικό
όραµα για το τι κοινωνία θέλετε. Έχει ένα όραµα για ένα πολύ
µικρό κοινωνικό κράτος, που θα εξυπηρετεί το νεοφιλελεύθερο
µοντέλο της οικονοµίας που οραµατίζεστε. Έχει ένα όραµα για
µια κοινωνία της φθηνής εργασίας και της εργασίας χωρίς δικαιώµατα. Έχει ένα όραµα που βάζει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα
στο περιθώριο και θέλει τους πολίτες σε κατ’ οίκον περιορισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
όταν ο οµιλητής εκπροσωπεί δώδεκα νησιά, το Προεδρείο δυσκολεύεται να τον σταµατήσει.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ζερδελής από τη Λέσβο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
µια ανοχή στο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δυστυχώς, κατά τον
Κανονισµό, έχετε µόνο τρία λεπτά. Άλλωστε, όσα ελέχθησαν ως
τώρα αφορούν και τη Λέσβο –αν κατάλαβα καλά- αλλά δεν θέλω
να µπω στην ουσία.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ: Θα είµαι σύντοµος, λοιπόν.
Αναφέρθηκε ο συνάδελφος και σύντροφος Θοδωρής Δρίτσας
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. Εγώ θα αναφερθώ γενικά στην
περίθαλψη στο χώρο των νησιών του Αιγαίου.
Είναι διαπιστωµένο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι
υπάρχουν σηµαντικές ανισότητες στην υγεία, οι οποίες έχουν
τον ταξικό τους χαρακτήρα. Πέρα, όµως, από την ταξικότητα σε
αυτόν το χαρακτηρισµό που ανέφερα, υπάρχουν και έκδηλες ανισότητες σε γεωγραφικό επίπεδο. Οι δείκτες υγείας διαφέρουν
σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων διοικητικών περιφερειών της
χώρας. Οι ανισότητες αυτές είναι ιδιαίτερα έκδηλες σε περιοχές
που έχουν χαµηλό ΑΕΠ. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει ο
Εθνικός Σχεδιασµός Υγείας, ο οποίος εκπονήθηκε το 2008 από
το Υπουργείο. Δυστυχώς, αυτό το σοβαρό πόνηµα παραµένει
στα συρτάρια του Υπουργείου αναξιοποίητο.
Ανάµεσα δε στις περιφέρειες µε το ιδιαίτερα χαµηλό ΑΕΠ είναι
και αυτή του βορείου Αιγαίου. Καθυστερεί, λοιπόν, η σύνταξη
του υγειονοµικού χάρτη της χώρας, που θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο σχεδιασµού του συστήµατος υγείας και του
προϋπολογισµού των δαπανών. Ειδικά για τη νησιωτική Ελλάδα,
η νησιωτικότητα, η οποία αναφέρεται στο Σύνταγµα και πρέπει
να προστατεύεται, στην προκειµένη περίπτωση το ζήτηµα των
ανισοτήτων στην υγεία που προκαλεί η νησιωτικότητα, πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Χωρίς, λοιπόν, επικαιροποιηµένο χάρτη υγείας, αγνοώντας τις
τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, τη νησιωτικότητα και τις
τοπικές ιδιαιτερότητες, είναι σίγουρο ότι ακόµα και πολυδάπανες
εφαρµογές συστηµάτων υγείας στο νησιωτικό χώρο είναι καταδικασµένες σε αποτυχία, πόσω µάλλον όταν ο σχεδιασµός γίνεται µε µόνο σκοπό τις οριζόντιες περικοπές δαπανών και τις
βαθιές µισθολογικές περικοπές των εργαζοµένων στην υγεία.
Η πολιτική αυτή συρρικνώνει τις υπάρχουσες δοµές στα νησιά
–αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, επαρχιακά νοσοκοµεία- όπως
οι νέοι οργανισµοί των νοσοκοµείων έχουν δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Συνενώνει διοικητικά νοσοκοµεία που έχουν σοβαρό συγκοινωνιακό έλλειµµα, όπως τα Νοσοκοµεία Λήµνου και Μυτιλήνης, Ικαρίας-Σάµου. Ελαττώνει το ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό. Ιδιαίτερα στο Νοσοκοµείο Χίου, κύριε Υπουργέ,
όπου εκλέγεστε, ο νέος οργανισµός προβλέπει εννιά γιατρούς
λιγότερους, πέντε νοσηλευτές λιγότερους και πέντε άτοµα λιγότερα στο διοικητικό προσωπικό.
Δεν θα αναφερθώ τώρα στα άλλα νοσοκοµεία, λόγω ελλείψεως χρόνου. Όµως, µικρές και αποµονωµένες νησιωτικές κοινότητες, όπως ο Άγιος Ευστράτιος, παραµένουν κατά καιρούς
επί µήνες χωρίς ιατρική κάλυψη. Δεν υπάρχουν κίνητρα, για να
στελεχωθούν τα αγροτικά ιατρεία. Οι δε συνθήκες παραµονής
και διαβίωσης αποτρέπουν νέους γιατρούς από το να επιλέξουν
και να παραµείνουν στα αποµονωµένα αγροτικά ιατρεία των νησιών.
Μία από τις πολλές επιπτώσεις –και θα ήθελα να το προσέξετε
λίγο αυτό- στη ζωή και στην οικονοµία των νησιωτικών κοινωνιών
που προκαλεί η συρρίκνωση των δηµόσιων δοµών υγείας στα
νησιά είναι και η παρατηρούµενη αυξητική τάση της εσωτερικής
µετακίνησης πληθυσµού από µικρές κοινότητες χωρίς ιατρική
κάλυψη προς τη νησιωτική πρωτεύουσα και γειτονικά νησιά µε
καλύτερη για το πρόβληµά τους υγειονοµική κάλυψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι η έλλειψη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
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στην Ικαρία ανάγκασε όλους τους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, να εγκατασταθούν στη γειτονική Σάµο.
Ακόµη, νησιά µε ανεπάρκεια στην αντιµετώπιση οξέων και επειγόντων ιατρικών περιστατικών δεν προσελκύουν ως µέρος διακοπών µεγάλες οµάδες τουριστών.
Το δηµόσιο σύστηµα υγείας δέχεται µεγάλη πίεση –πολύ περισσότερη από το παρελθόν- στο να εξυπηρετεί πάσχοντες, εξαιτίας τού ότι πολλοί νησιώτες παραµένουν ανασφάλιστοι. Έχουν
διακόψει τις ασφαλιστικές τους συνδροµές στα ασφαλιστικά ταµεία.
Εποµένως έχουµε ένα σύστηµα υγείας το οποίο δεν µπορεί να
ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στα νησιά –και όχι µονάχα
τις ανάγκες των πολιτών- αλλά και τις ανάγκες των τουριστών.
Όσον αφορά κάποιον τουρίστα που θέλει να εγκατασταθεί σε
ένα νησί –έστω προσωρινά- και να επιλέξει όλες αυτές τις µορφές τουρισµού τις οποίες ανέφερε ο συνάδελφος κ. Γάκης, θα
είναι αποτρεπτικό για κάποιον που έχει ένα πρόβληµα υγείας να
επιλέξει συγκεκριµένα νησιά ως τουριστικό προορισµό.
Η οικονοµική κρίση, βέβαια, προκαλεί νοσηρότητα και στον
ήδη υπάρχοντα πληθυσµό. Υπάρχει έρευνα που αναφέρει ότι
υπάρχει έξαρση κυρίως της αγχώδους διαταραχής, της κατάθλιψης, των αυτοκτονιών και του εµφράγµατος του µυοκαρδίου.
Τα υπόλοιπα θα τα αναλύσω στη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Γλέζος έχει το
λόγο, αν το επιθυµεί, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κάναµε αντικατάσταση,
κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Στη θέση του Δηµήτρη Τσουκαλά µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εµείς θα δίναµε το
λόγο στον κ. Γλέζο, επειδή είναι εδώ και τιµά τη συνεδρίασή µας.
Ορίστε, κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί έχω εγώ τρία
λεπτά, όταν οι άλλοι έχουν πέντε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μετά τον πέµπτο
υπογράφοντα, ο χρόνος είναι τρία λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια, να
γίνει γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην οικουµένη το τι
σηµαίνει νησιωτική Ελλάδα. Ευφυέστατα ο συνάδελφος Γιώργος
Σταθάκης την ονόµασε «υδάτινη πόλη».
Θα αναφέρω µόνο ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισµός αναπτύχθηκε στο Αιγαίο. Τι σηµαίνει ευρωπαϊκός πολιτισµός; Η τρόπιδα εφευρέθηκε στο Αιγαίο. Ο αγγειοπλαστικός τροχός εφευρέθηκε στο Αιγαίο. Το πέτρινο κεραµίδι εφευρέθηκε στο Αιγαίο.
Το νόµισµα ως µέσο ανταλλαγής αξιών εφευρέθηκε στο Αιγαίο.
Θα έλεγα -αν αυτά αφορούν τον παλιό πολιτισµό- ότι έχουµε
µία έξαρση του αιγαιακού πολιτισµού στην περίοδο «της µεγάλης σκλαβιάς».
Δεν είναι, βέβαια, γνωστό και δεν µπορώ να έχω απαίτηση καθένας να ξέρει ότι ο Κολόµβος, πριν κάνει το ταξίδι του στην Αµερική, πήγε στα Μεστά, εγκαταστάθηκε και είναι γνωστό το σπίτι
του. Γιατί πήγε στη Χίο; Έτσι, «στα κουτουρού»; Κάτι πήγε να
αναζητήσει, να µάθει από τους ποντοπόρους Χιώτες εκείνης της
εποχής.
Εάν ανατρέξουµε στα ΑΚΑΣ, στα Αρχεία της Κοινότητας Άνω
Σύρου, θα δούµε πώς λειτουργούσε η αυτοδιοίκηση αιώνες ολόκληρους στα νησιά µας. Εάν ανατρέξουµε και στον Κώδικα της
Καλύµνου, θα δούµε το πιο σηµαντικό από όλα. Υπάρχει εκεί µία
φράση καταπληκτική για όποιον θέλει να βοηθήσει το λαό να
έρθει στην εξουσία, η οποία είναι η εξής: «Η δηµογεροντία την
οποία εκλέγουµε δεν έχει δικαίωµα να διαχειρίζεται θέµατα που
προηγούµενα δεν έχουµε συζητήσει σύµπας ο λαός στη λαϊκή
συνέλευση».
Αυτό είναι το καταπληκτικότερο δηµοκρατικό θεµέλιο για το
µέλλον όλων των χωρών και όχι µονάχα πριν από αιώνες, που
έγινε στην Κάλυµνο.
Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να αναφέρω, επίσης, την Ύδρα, τις
Σπέτσες, τα Ψαρά. Θα ήθελα να αναφέρω την Αγιάσο.
Νοµίζω, αγαπητέ Υπουργέ, ότι κάποια σχέση έχετε εκεί µε την
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πατρίδα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Με τα Ψαρά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Με τα Ψαρά. Από τα Ψαρά είστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Από τη Χίο είµαι, αλλά…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όλα τα Ψαρά θυσιάστηκαν. Έγινε παγκόσµιος πίνακας για την καταστροφή των Ψαρών. Αποτέλεσε
στοιχείο δηµιουργίας φιλελληνισµού η καταστροφή των Ψαρών
και δεν µπορούµε να αγνοούµε αυτά τα γεγονότα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Γλέζο, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητοί φίλοι, όταν ήµουν Ευρωβουλευτής µαζί µε άλλους συναδέλφους προσπαθήσαµε και δηµιουργήθηκε Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Νησιών. Τόσο πολλή
σηµασία έδιναν.
Αν εµείς δίνουµε, λοιπόν, σηµασία, ένα µονάχα λέω: Έπρεπε
να πούµε ότι, οτιδήποτε γίνει στην Ελλάδα, εξαιρούνται τα νησιά.
Αυτό λέω µονάχα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Αυτό νοµίζω ότι
τα λέει όλα: Εξαιρούνται τα νησιά. Τίποτα άλλο.
Είδατε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι τελείωσα στην ώρα µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπω ότι ο κ. Βούτσης χειροκροτεί, αν και δεν είναι από νησί. Ίσως δεν αντιλήφθηκε τι σηµαίνει αυτή η πρόταση του κ. Γλέζου.
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των επερωτώντων Βουλευτών.
Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν δώσω το λόγο
στον κύριο Υπουργό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Τους καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για είκοσι λεπτά, µε την παράκληση να µην υπάρξει υπέρβαση, γιατί υπάρχει κάποιος περιορισµός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιωτική Ελλάδα είναι µία
µοναδική περιοχή του κόσµου, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και κοινές αναπτυξιακές ευκαιρίες. Αυτά τα δύο δεδοµένα
συγκρούονται. Ως προς την υδάτινη πόλη, γνωρίζω πού αναφέρεστε κύριε Σταθάκη. Μάλιστα, η ακτοπλοΐα είχε ονοµαστεί
«µετρό» της πόλης αυτής. Δεν θυµάµαι πώς ακριβώς λεγόταν
αυτός που είχε συνεισφέρει στην εκδήλωση αυτή, η οποία ήταν
καταπληκτική.
Ο νησιωτικός πλούτος ευνοεί τις ευκαιρίες που έχουν τα νησιά
µε βάση τα χαρακτηριστικά τους. Όµως, η αποµόνωση τις αποµακρύνει. Εκεί είναι η αντινοµία.
Εγώ πιστεύω ότι όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν. Άλλες
προσπάθησαν µε προγράµµατα και άλλες µε πολιτικές, όπως για
παράδειγµα τα κίνητρα. Δεν αναφέροµαι στα φορολογικά, αλλά
στα χρηµατοδοτικά κίνητρα του επενδυτικού νόµου ή ακόµα και
στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή, το γεγονός ότι ο νησιώτης πολίτης πληρώνει την ίδια τιµή της κιλοβατώρας µε τον
πολίτη της ηπειρωτικής χώρας. Κίνητρα είναι και αυτά, αλλά δεν
απέδωσαν. Ποιος είναι ο λόγος;
Κατά τη γνώµη µου, ένας βασικός λόγος είναι η έλλειψη νησιωτικής πολιτικής, την οποία πρέπει να συζητήσουµε και να
οριοθετήσουµε το περιεχόµενό της. Τι σηµαίνει νησιωτική πολιτική; Θα µε καταλάβετε παρακάτω.
Ένα είναι βέβαιο, ότι αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πιο
πολλά, αλλά και διαφορετικά σε σχέση µε το παρελθόν.
Ας δούµε, κατ’ αρχάς, το ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ. Γλέζος. Σίγουρα χρειάζεται εξειδίκευση της πε-
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ριφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησιωτικό
χώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όµως, είναι επιφυλακτική σε αυτό,
παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας κάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη να λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών και παρά τα θετικά ψηφίσµατα άλλων
θεσµικών οργάνων. Αναφέρεσθε σχετικά και στην ερώτησή σας.
Θέλω εδώ να τονίσω ότι η πρόσφατη διαπραγµάτευση που
έκανε η ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
προοπτικών της περιόδου 2014-2020 δεν απέδωσε µόνο σε
χρήµα.
Υπήρξε µία σηµαντική αποτύπωση για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το θέµα και
σας λέω ότι ποτέ δεν υπήρξε άλλη τέτοια διατύπωση σε συµπεράσµατα συµβουλίου. Αναφέρεται στην ειδική κατάσταση των
νησιών, η οποία πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν για τις χρηµατοδοτήσεις. Αυτό ανοίγει µία πόρτα στο αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης,
που τώρα θα κληθεί να διαπραγµατευθεί τους κανονισµούς για
την επόµενη περίοδο, αλλά και τις στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις, να «πατήσει» πάνω σ’ αυτό
και να πετύχει ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Επίσης, η επερχόµενη ελληνική προεδρία είναι µία πάρα πολύ
σηµαντική ευκαιρία, ώστε ως νησιωτική χώρα να αναλάβουµε
πρωτοβουλίες και να τις αξιοποιήσουµε.
Εµείς, ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, και στο πλαίσιο
αυτό, αλλά και µε την προετοιµασία του νέου ΕΣΠΑ -ή αλλιώς
«Σύµβαση Εταιρικής Σχέσης»- έχουµε κάνει συγκεκριµένη στρατηγική πρόταση. Αυτή η πρόταση είναι να συνδέσουµε τον πρωτογενή τοµέα, τη γεωργία, τον τουρισµό, τον πολιτισµό και το
περιβάλλον µε τις τοπικές πρώτες ύλες. Άκουσα ότι κάποιος συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ έδωσε έµφαση σ’ αυτό και φυσικά
εµείς συµφωνούµε. Όµως, δεν θέλουµε να συνδέσουµε τον πρωτογενή τοµέα µόνο µε τις τοπικές πρώτες ύλες, αλλά και µε το
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και βεβαίως µε την παράδοση.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα καταθέσω στα Πρακτικά το σχετικό
κείµενο της στρατηγικής µας πρότασης, το οποίο µπορείτε να
βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με χαρά
θα ακούσω και τις απόψεις σας επ’ αυτού.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ταυτόχρονα, όµως, µε το στρατηγικό κείµενο, προχωρήσαµε
και σε ένα ακόµη βήµα. Εξειδικεύσαµε αυτήν τη στρατηγική και
µάλιστα την αποτυπώσαµε σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο
παρουσιάστηκε σε δύο συνεδριάσεις στη Βουλή, κυρίως στους
νησιώτες Βουλευτές.
Σε όσους δεν ήταν εδώ, θα ήθελα να θυµίσω ότι αυτό το σχέδιο περιλαµβάνει ως άξονες τη στροφή της νησιωτικής παραγωγής σε τοπικά προϊόντα και αγαθά, έτσι ώστε να πετύχουµε
ανταγωνιστικότητα, τη µείωση της χρήσης των φυσικών πόρων,
όπως είναι το νερό –και θα σας πω παρακάτω σχετικά µε την τελευταία µας πρωτοβουλία µε την ΕΥΔΑΠ- και την παροχή ισοδύναµης ποιότητας υπηρεσιών στο νησιώτη, σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.
Και εσείς θα µου πείτε: «Μα, δεν ακούγατε τι λέγαµε τόση
ώρα; Δεν είναι εφικτό αυτό υπό τις σηµερινές παρούσες συνθήκες». Ναι, αλλά εµείς µέσα από τη στρατηγική µας αντιπρόταση
λέµε –και νοµίζω ότι κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει- ότι πρέπει
να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, όπως είναι για παράδειγµα η τηλεϊατρική, που επίσης αναφέρθηκε, προκειµένου να γεφυρώσουµε το χάσµα.
Καταθέτω, επίσης, στα Πρακτικά το κείµενο του επιχειρησιακού σχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και συνεχίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µία αναφορά
στο συνέδριο που κάναµε, προσκαλώντας όλους τους νησιώτες

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

φορείς, στον Πειραιά τον τελευταίο Δεκέµβριο, όπου συζητήσαµε και το στρατηγικό αλλά και το επιχειρησιακό σχέδιο και από
την οποία συνάντηση βγήκαν πολύτιµα συµπεράσµατα.
Παραδέχοµαι ότι δεν έγινε ευρύτατη ενηµέρωση στα νησιά.
Όµως, τα κείµενα που κατέθεσα, αποτελούν µία πρώτης τάξεως
ευκαιρία να συζητήσετε µε τις τοπικές κοινωνίες, εκεί που εκλέγεστε και γνωρίζετε τους ανθρώπους, τα προβλήµατα και την καθηµερινότητά τους, ώστε να βοηθήσετε και εµάς να βελτιώσουµε, να εξελίξουµε, αυτόν το σχεδιασµό. Μόνοι µας δεν µπορούµε να το κάνουµε.
Επίσης, θέλω να πω ότι σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία –γιατί υπάρχει και ένα θέµα αρµοδιότητας και ο κ. Δρίτσας
αναφέρθηκε σ’ αυτό- προετοιµάζουµε πέντε συγκεκριµένα σχέδια δράσης. Ελπίζω αυτά να αποτελέσουν το «παραδοτέο µας»
µέσα σε αυτήν την χρονιά.
Προετοιµάζουµε, ένα σχέδιο δράσης για την αγροτική νησιωτική παραγωγή -µε έµφαση στη στήριξη της παραγωγής πρώτων
υλών- την πρώτη µεταποίηση και τυποποίηση, αλλά και τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας νησιωτικών προϊόντων, ένα
σχέδιο δράσης για την προώθηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ένα
σχέδιο δράσης για την αύξηση της επιχειρηµατικότητας, ένα
ακόµα για την ενίσχυση της δια βίου µάθησης και τέλος ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων και ανέργων και όλα αυτά σε συνεργασία πάντα µε
τα συναρµόδια Υπουργεία.
Ασφαλώς, δεν περιοριζόµαστε σε κείµενα, αλλά υλοποιούµε
ήδη συνεχιζόµενες πολιτικές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και αναλαµβάνουµε και καινούργιες.
Θα αναφέρω επιγραµµατικά τη δηµιουργία του παρατηρητηρίου βιώσιµου τουρισµού –είναι πρόσφατο, έγινε πριν από δέκα
µέρες- υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού
για το Αιγαίο, την ανάπτυξη ενός συστήµατος ποιότητας παρακολούθησης του θαλασσίου περιβάλλοντος και, ειδικά για τη Χίο,
τη συγκρότηση µιας επιτροπής εµπειρογνωµόνων γνωστών ακαδηµαϊκών, οι οποίοι µελέτησαν τις επιπτώσεις που είχαν οι πυρκαγιές στο φυσικό περιβάλλον και πρότειναν συγκεκριµένες
δράσεις αντιµετώπισης.
Και στο σηµείο αυτό, κυρία Καλογερή, θα ήθελα να σας πω ότι
ενοχλούµαι ιδιαίτερα όταν επανέρχεται το θέµα του Ταµείου Αλληλεγγύης.
Σας µιλά κάποιος που ως Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Οικονοµίας έφερε στην Ελλάδα χρήµατα από αυτό το Ταµείο
δύο φορές. Μια για τον Έβρο και µια για τις πυρκαγιές της
Ηλείας Πριν και µετά από µένα επιχείρησαν τρεις-τέσσερις
φορές, χωρίς αποτέλεσµα.
Διαβάστε σας παρακαλώ τον Κανονισµό και µην επανέλθετε
ξανά σε αυτό θέµα, εκτός και εάν είστε της απόψεως -που µεταφέρθηκε από µερικούς συναδέλφους- «ε, δεν βαριέσαι, βρε
αδελφέ, στείλτε µια αίτηση στις Βρυξέλλες και ας την απορρίψουν. Εµείς θα είµαστε εντάξει µε τους ψηφοφόρους µας». Εγώ
αυτήν την άποψη δεν την συµµερίζοµαι.
Επανέρχοµαι σε δράσεις και θέλω να αναφέρω µια τελευταία:
Υπογράψαµε πλαίσιο συµφωνίας µε την ΕΥΔΑΠ. Γιατί µε την
ΕΥΔΑΠ; Διότι είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας που έχει την τεχνογνωσία για την διαχείριση υδατικών πόρων. Θα µας προσφέρει συµβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες για την ολοκληρωµένη
διαχείριση του νερού και των λυµάτων των νησιών, µε προτεραιότητες στα δεκαπέντε νησιά όπου µεταφέρουµε νερό µε υδροφόρα πλοία.
Ξέρετε, δαπανούµε 5,5 εκατοµµύρια το χρόνο για αυτήν την
υπόθεση, χωρίς να αναφέρω και διάφορα που ακούγονται για τη
µεταφορά ύδατος. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
Θα προχωρήσουµε, λοιπόν, µέσα σε αυτό το πλαίσιο σε τριµερείς συµβάσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δηλαδή
η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΕΥΔΑΠ
και ο δήµος που θέλει ενταχθεί, σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις,
προκειµένου να γίνουν έργα κατά προτεραιότητα αφαλατώσεων,
ανάλογα βέβαια και µε τις υδρολογικές συνθήκες του νησιού. Να
πούµε επίσης ότι δεν καλύπτουµε το σύνολο των αναγκών µε τα
υδροφόρα πλοία, αλλά ένα µέρος τους.
Τώρα, έρχοµαι στο θέµα του υπό κατάθεση νοµοσχεδίου του
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Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένα νοµοσχέδιο δεκατεσσάρων κεφαλαίων, ένα νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που έχει λοιδορηθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς καν να
το έχουν µελετήσει. Δεν το υποψιάζοµαι, είµαι βέβαιος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Δρίτσα, κατ’ αρχάς επεκτείνουµε το ρόλο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης
Πολιτικής πέρα από το Αιγαίο. Υπάρχει ρητή διατύπωση ότι θα
καλύπτει όλο τον ελληνικό νησιώτικο χώρο. Επίσης, αναδεικνύουµε το Υπουργείο ως φορέα πρωτοβουλιών για το σχεδιασµό και για την εφαρµογή νησιωτικής πολιτικής, αλλά και ως
φορέα που θα παρεµβαίνει µε τη λεγόµενη ρήτρα νησιωτικότητας που θεσπίζουµε.
Τι είναι η ρήτρα νησιωτικότητας; Ακούγεται πολύ τεχνοκρατικός όρος. Τι είναι, λοιπόν; Είναι ο εκ των προτέρων έλεγχος των
νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης ή και των κανονιστικών πράξεων ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν στο νησιωτικό χώρο και η πρόταση λήψης µέτρων.
Όπως ξέρετε, τα νοµοσχέδια που εξετάζουµε εδώ στη Βουλή,
συνοδεύονται από µία έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων. Κατ’ αρχάς θα υπάρχει υποχρεωτικά ένα δελτίο που θα
επιβεβαιώνει ότι οι ρυθµίσεις ή έχουν ή δεν έχουν επιπτώσεις.
Και αν έχουν επιπτώσεις, θα γίνεται και συζήτηση στη Βουλή.
Νοµίζω ότι είναι µια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σηµαντική, µαζί µε
µια ακόµα που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο: Τη σύσταση
Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής µε ευρεία εκπροσώπηση των
νησιών, το οποίο θα γνωµοδοτεί για τις βασικές αρχές χάραξης
των πολιτικών.
Μια πρώτη γεύση πήραµε, ο κ. Συρµαλένιος ήταν εκεί, στο συνέδριο στον Πειραιά. Πείτε µου στη δευτερολογία σας, δεν ξέρω
αν θα λάβετε το λόγο, αν ήταν θετική αυτή η εµπειρία...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Νησιά, κεντρικά Υπουργεία, φορείς. Νοµίζω ότι
ήταν ένα θετικό βήµα. Και πάνω σε αυτήν την εµπειρία θα οργανώσουµε και το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής.
Και ερωτώ τώρα: Προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές να
υπερψηφίσουν αυτές τις ρυθµίσεις, όταν θα κατατεθεί το νοµοσχέδιο; Κάντε και µια φορά την υπέρβαση σας! Τέτοιου είδους
αγκυλώσεις που διαπιστώνονται µε την απόρριψη συλλήβδην
ενός νοµοθετήµατος έχουν περάσει στα αζήτητα του πολιτικού
λόγου. Και πραγµατικά, ακούγοντας όλους τους συναδέλφους
σήµερα δεν βρέθηκε ένας –συνάδελφος- να πει, όχι µια καλή
κουβέντα, αλλά να σηµειώσει κάτι θετικό από όλα αυτά που σας
είπα µέχρι τώρα.
Πριν πάω και στα υπόλοιπα, καυτά θέµατα, έχω να κάνω δύο
αναφορές σε πτυχές των πολιτικών αρµοδιοτήτων του Υπουργείου που συνδέονται ευθέως µε τη νησιωτικότητα.
Και, πρώτα απ’ όλα, η λιµενική πολιτική. Έχουµε διαφωνία, το
ξέρουµε. Εµείς θέλουµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες των
λιµανιών µε ευέλικτη και αποτελεσµατική διοικητική λειτουργία
–δείτε τα λιµενικά σας ταµεία και πείτε µου ότι δουλεύουν
σωστά- για να µπορέσουν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια
ώστε να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις, µε απώτερο στόχο να
παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας σε καλύτερες τιµές.
Αυτό µόνο µε επενδύσεις γίνεται. Με άλλο τρόπο δεν γίνεται. Και
βέβαια, να αυξήσουν –όχι όλα τα λιµάνια- τη συµµετοχή τους στο
διεθνές εµπόριο. Θεωρώ ότι η ορθότητα αυτών των στόχων δεν
µπορεί να αµφισβητηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η επίτευξή
τους θα επιφέρει προφανή αποτελέσµατα στις τοπικές κοινωνίες.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχέδιο της εθνικής λιµενικής
στρατηγικής, το οποίο, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου προβλέπει µια ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας, κατά την
οποία θα συζητήσουµε πάνω στη στρατηγική για τα λιµάνια µας.
Μην το µπλέκουµε µε το µοντέλο ιδιωτικοποίησης. Άλλο το πώς
θα φτάσω στο στόχο, δηλαδή το µέσο και άλλο ο στόχος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Όσον αφορά τα θέµατα των επενδύσεων στα νησιά του Αι-
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γαίου:
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Κυβέρνηση, σε κάθε τοµέα,
επιθυµεί την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών, για να ενισχύσει την απασχόληση και την ανάπτυξη. Διαφυλάσσει, όµως, τα
εθνικά συµφέροντα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, µε γνώµονα πάντα το σεβασµό των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου.
Με αφορµή, όµως, την παρατήρηση που κάνατε και εσείς, θα
ήθελα κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνω ορισµένες αντιφάσεις
και αντιθέσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και στην ερώτησή σας.
Μας κατηγορείτε στην ερώτησή σας για εκποίηση λιµένων, αεροδροµίων και µαρινών, εννοώντας προφανώς την αξιοποίησή
τους µέσω συµβάσεων παραχώρησης. Στο ίδιο, όµως, σηµείο
της ερώτησης αναφέρεσθε και στην «οικονοµική δυναµική που
αναπτύσσεται στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας». Είναι ή
δεν είναι αντίφαση αυτό; Πώς αναπτύσσονται τα δυτικά παράλια
στον θαλάσσιο τουρισµό; Με δηµόσιες επενδύσεις; Ασφαλώς µε
ιδιωτικές επενδύσεις και παραχωρήσεις. Δεν έχω µελετήσει σχετικά, αλλά δεν εκτιµώ ότι οι όροι των παραχωρήσεων στην απέναντι πλευρά είναι σε αρµονία µε το κοινοτικό δίκαιο. Μην το
αναφέρετε, λοιπόν, γιατί είστε σε αντίφαση.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά επιστολή δηµάρχου ακριτικού
νησιού της χώρας, ο οποίος είναι σαφέστατα, υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Μπορεί να είναι εξαίρεση, όµως νοµίζω ότι πρέπει να
ακούσουµε και αυτές τις φωνές, ακόµη κι αν είναι µειοψηφία σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για την εθνική διάσταση του Αιγαίου, που επισηµαίνω ότι την
έχετε αναφέρει δύο-τρεις φορές, δεν θέλω να πω τίποτε. Έχω
καλυφθεί από τον τρόπο που χειριστήκατε τα λεγόµενα του συντρόφου σας, του κ. Θεοδωρίδη.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω είναι η ακτοπλοΐα, η οποία
συνδέεται µε τη νησιωτική πολιτική.
Η ακτοπλοΐα είναι ο αιµοδότης των νησιών, κύριε Σταθάκη.
Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν αυτάρκεια σε καύσιµα, αγαθά,
πρώτες ύλες και µε περιορισµένες έως καθόλου εναλλακτικές
λύσεις. Υπάρχουν εβδοµήντα νησιά περίπου που δεν έχουν ούτε
αεροδρόµιο ούτε ελικοδρόµιο. Γι’ αυτό το λόγο, γι’ αυτά τα
νησιά, εµείς µέσα στη λιµενική µας στρατηγική έχουµε κρατήσει
διακριτό ρόλο για τον κλάδο. Για την ακτοπλοΐα κανείς δεν µπορεί να πει το αντίθετο, ακόµη και εκείνοι που νοµίζουν ότι φταίει
για όλα η ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς καυσίµων.
Κύριε Δρίτσα, να σας πω ότι το καύσιµο που προµηθεύονται
οι ακτοπλόοι είναι αποφορολογηµένο. Αν θέλετε, να συζητήσουµε κάποια στιγµή για το premium. Τα καύσιµα όµως είναι
αποφορολογηµένα. Διεθνής τιµή καυσίµου συν, premium. Αλλά,
επειδή το έχω ποσοτικοποιήσει, δεν είναι αυτό που έριξε έξω τον
κλάδο.
Διαχειριζόµαστε, λοιπόν, µία πολύ δύσκολη κατάσταση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …και εσείς και οι ακτοπλόοι, που ζητούν µείωση του κόστους εργασίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Μην τα συνδέετε. Η απόκτηση ρευστότητας δεν
είναι θέµα εργασιακού κόστους. Η απόκτηση ρευστότητας είναι
θέµα της ύφεσης, η οποία εκτός των άλλων έχει µειώσει και τη
ζήτηση. Είναι σαφές. Αν δεν έρθει η ανάπτυξη, δεν πρόκειται να
αυξηθεί η ζήτηση, ακόµα και τζάµπα να είναι τα εισιτήρια.
Να σας πω επίσης ότι εµείς, παρά τις συνθήκες αυτές, διατηρήσαµε όλες τις δροµολογιακές γραµµές και τις συνδέσεις. Δεν
υπάρχει καµµία δροµολογιακή γραµµή, η οποία να κόπηκε, γιατί
κάτι τέτοιο υπονοεί το κείµενο. Αποφύγαµε τις δικαστικές προσφυγές που θα επηρέαζαν τα δροµολόγια και θα δηµιουργούσαν
εµπλοκές σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες –η κ. Καλογερή θυµάται µία ερώτηση που µου υπέβαλε, και πιστεύω ότι ορθά τότε
τις αποφύγαµε- και καλύψαµε τις συµβατικές υποχρεώσεις, επιταχύνοντας την καταβολή µισθωµάτων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Με το που έρχονται τα δικαιολογητικά, αµέσως πληρώνονται οι
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ακτοπλόοι.
Γιατί κινδυνολογείτε, λοιπόν; Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
αναφέρετε στην ερώτησή σας ότι πολλά µικρά νησιά κινδυνεύουν τουλάχιστον τη χειµερινή περίοδο να παραµείνουν χωρίς
ακτοπλοϊκή συγκοινωνία για µεγάλο διάστηµα. Πείτε µου, ποια
νησιά κινδυνεύουν και δεν το ξέρουµε; Μήπως εννοείτε ότι κινδυνεύουν από το νοµοσχέδιο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα σας πω και θα σας παρακαλέσω -γιατί αυτά θα τα συζητήσουµε όταν θα έρθει η ώρα του νοµοσχεδίου- να σταµατήσει το
ψεύδος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Προχθές στη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσει ο
κύριος Υπουργός και µετά θα έχετε την ευχέρεια να απαντήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …οι εκπρόσωποι, οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Κουρουµπλή,
να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός και αµέσως µετά απ’ ότι
βλέπω µιλάτε εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Απευθύνθηκε…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Να µιλάµε όλοι τώρα από κάτω και να µην
ακούµε τον οµιλητή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Πιπιλή, ευχαριστώ για τη βοήθεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να παρακαλέσω να σταµατήσει το ψεύδος που συντηρείται
από ορισµένους. Με το νέο νοµοσχέδιο δεν καταργείται η ετήσια
δροµολόγηση. Δεν καταργείται, δηλαδή, η υποχρέωση για συγκοινωνιακή κάλυψη όλο το χρόνο. Δεν αλλάζει το καθεστώς της
δωδεκάµηνης δροµολόγησης των πλοίων. Η δροµολόγηση είναι
ετήσια.
Η δυνατότητα διακοπής δροµολογίων για δύο µήνες για επιθεώρηση διατηρείται, όπως ισχύει από το 2001 που έγινε ο ν.
2932. Διακοπή πέραν του διµήνου θα δίνεται µετά από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και υπό την
προϋπόθεση ότι οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραµµής θα καλύπτονται από δροµολογηµένα πλοία. Πού είναι ο κίνδυνος; Εγώ
δεν τον βλέπω.
Θέλω, όµως, στο σηµείο αυτό να αναδείξω κι ένα ακόµα ψεύδος, αυτό της δήθεν κατάργησης των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας στην ακτοπλοΐα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έκανα, όπως ξέρετε, εξαντλητικές διαπραγµατεύσεις, εξαντλητικές συνεννοήσεις, αντάλλαξα έγγραφες προτάσεις µε την
Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. Γνωρίζουν οι ναυτικοί ότι συζητήθηκαν τα πάντα και σε βάθος. Αποτέλεσµα των συζητήσεων
αυτών αλλά και των παρεµβάσεων, των διαµεσολαβήσεων -για
να είµαι ακριβής- είναι η πρόσκληση που µου γνωστοποιήθηκεαπό το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς την
Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία να ξεκινήσουν την Πέµπτη 21
Φεβρουαρίου διαπραγµατεύσεις για τη συλλογική σύµβαση εργασίας.
Μου λέτε εδώ ότι καταργούµε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας στην ακτοπλοΐα. Είναι ή δεν είναι ψεύδος; Παρακαλώ καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω κι άλλη µία ανακρίβεια στην ερώτησή σας και παρακαλώ να λάβω µία απάντηση. Λέτε ότι το
Υπουργείο Ναυτιλίας, «αποφάσισε αυθαίρετα την αύξηση των
τιµών των εισιτηρίων». Ουδέν ψευδέστερον.
Από το 2002 οι ναύλοι για όλες τις κατηγορίες επιβατών και
οχηµάτων, όπως ξέρετε, καθορίζονται ελεύθερα βάσει κάποιων
κριτηρίων. Εξαίρεση αποτελούν οι άγονες γραµµές και οι συνδέσεις των νησιών που δεν πληρούν τα κριτήρια. Εκεί µόνο το κράτος καθορίζει µία ανώτατη τιµολόγηση και όχι για όλες τις
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θέσεις, αλλά για την οικονοµική θέση, για ΙΧ οχήµατα µέχρι τέσσερα µέτρα και είκοσι πέντε εκατοστά, καθώς και για φορτηγά
ανά µέτρο. Εκεί παρεµβαίνει το κράτος. Την τιµολόγηση αυτή,
σύµφωνα µε το νόµο, την αναπροσαρµόζει κάθε χρόνο, ανάλογα
µε το δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους.
Τι κάναµε, λοιπόν, εµείς; Για τις άγονες γραµµές και για τη
συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµόσαµε το νόµο, δηλαδή δώσαµε
τη δυνατότητα, αύξησης 2,4%, όσο ο δείκτης τιµών καταναλωτή
του προηγούµενου έτους, σ’ αυτά τα συγκεκριµένα εισιτήρια.
Πού είναι λοιπόν αυτό που λέτε, ότι αποφασίσαµε αυθαίρετα την
αύξηση της τιµής; Αυθαίρετο είναι το να εφαρµόζεις το νόµο;
Δεν σας καταλαβαίνω, ειλικρινά.
Στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στα
άλλα ερωτήµατα που θέσατε για τα τελωνεία, ΔΟΥ, βρεφονηπιακούς σταθµούς. Επίσης θα κάνω κάποια σχόλια σε σχέση µ’ αυτά
που είπαν οι συνάδελφοι.
Κλείνοντας και επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι θα θέλουν
να δευτερολογήσουν πάνω σ’ αυτά που είπα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, δείτε, παρακαλώ, την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις 6
Φεβρουαρίου του 2013 µε την οποία στηρίζει αγωνιστικά την
απεργία των ναυτεργατών, όπου αναφέρονται ακριβώς αυτά που
είπα και προηγουµένως. Δηλαδή, περιορισµός της υποχρεωτικής
δροµολόγησης των πλοίων, κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αντικατάστασή τους µε ατοµικές συµβάσεις
ελαστικής και κακοπληρωµένης εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή θα περάσουµε τώρα στον κατάλογο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Χρυσή Αυγή ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Κούζηλο, Βουλευτή Α’ Πειραιώς.
Επίσης, σας υπενθυµίζω ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του επερωτώντος κόµµατος έχει δώδεκα λεπτά και οι υπόλοιποι
έχουν έξι λεπτά χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυο-τρεις
παρατηρήσεις πριν µπω στο πολύ σηµαντικό θέµα που σήµερα
επιχειρεί να προσεγγίσει η Βουλή µε την επερώτηση που κατέθεσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε,
απευθύνεται στο Προεδρείο της Βουλής και έχει να κάνει µε ένα
αίτηµα που έχει τεθεί εδώ και τέσσερις µήνες από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση µετά την απόφαση που πήραν οι δύο επιτροπές
που συνεδρίασαν πέρυσι τέτοιο καιρό στη Βουλή και αφορά τις
εκκρεµότητες των κατοχικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού
δανείου. Είναι ένα αίτηµα που έχει υποβληθεί µε βάση το άρθρο
44 του Κανονισµού της Βουλής και νοµίζω ότι είναι τόσος ο χρόνος που έχει παρέλθει, ώστε πρέπει να µας δώσετε µία απάντηση
επ’ αυτού του θέµατος, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο ζήτηµα που θα ήθελα να θέσω πριν µπω στη συζητούµενη επερώτηση, είναι το εξής. Έκπληκτος πριν από λίγο,
κύριε Πρόεδρε, βγήκα από τη Βουλή να πάω προς συνάντηση
µίας κινητοποίησης των κινητικά κυρίως αναπήρων έξω από το
Κοινοβούλιο και αντί να συναντήσω τους αναπήρους που είχαν
κινητοποιηθεί, συνάντησα µία µεγάλη κινητοποίηση των ΜΑΤ.
Ρώτησα, λοιπόν, τον υπεύθυνο των ΜΑΤ τι έννοια είχε η παρουσία τους. Υπέθεσα ότι γινόταν κάποια άλλη κινητοποίηση. Μου
λέει «έχουν κινητοποίηση οι ανάπηροι».
Καλό θα είναι, λοιπόν, κ. Βούλτεψη, πριν προβείτε στην προστασία του Υπουργού, να πάτε να συναντήσετε τους αναπήρους
και να τους ρωτήσετε γιατί βρίσκονται έξω από τη Βουλή οι κινητικά ανάπηροι που είναι µια ανοικτή αναπηρία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και τους περικόπτετε τα φάρµακα υποβάλλοντάς τους στην υποχρέωση να αναλαµβάνουν αυτοί τη
συµµετοχή περιορίζοντας τα εννιακόσια περίπου φάρµακα –τα
πιο ακριβά- στα διακόσια τριάντα. Διακόσια τριάντα είναι τα φάρµακα που πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καλύπτουν τα
ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτήν την λογική έχει ο αποτεφρωτήρας της τρόϊκας, της εσωτερικής και της εξωτερικής, που κατεδαφίζει το κοινωνικό κράτος
και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Συσσωρεύει εβδοµήντα χιλιάδες
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αναπήρους προς εξέταση, διακόπτοντας το επίδοµά τους, ανεξάρτητα αν το δικαιούνται ή όχι, αφού είναι ευθύνη του κράτους
να τους έχει εξετάσει εγκαίρως. Από την άλλη, απολύει υπαλλήλους από το ΙΚΑ χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν της την πρόταση
που καταθέσαµε χθες και µε την οποία είναι σύµφωνες όλες οι
πτέρυγες της Βουλής, αυτοί οι άνθρωποι να επαναπροσληφθούν
για να µπορέσουµε πραγµατικά να αντιµετωπίσουµε αυτό το µεγάλο πρόβληµα, ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν την πιο ευπαθή οµάδα του πληθυσµού.
Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στη συζητούµενη επερώτηση. Η Κυβέρνηση, πράγµατι, έχει ασκηθεί σε µια πολύ υψηλής σύλληψης
ικανότητα, να δηµιουργεί µια µεγάλη εικόνα, η οποία κρύβει ό,τι
επακολουθεί και ό,τι συντελείται µέσα στην πραγµατικότητα και
αφορά τη δηµόσια και την κοινωνική ζωή.
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να µιλήσει κανείς για ισοπολιτεία στο
Αιγαίο; Μπορεί να µιλήσει έτσι, µε επιχειρήµατα πραγµατικά και
πειστικά, να πει ότι οι πολίτες του Αιγαίου µπορούν να νιώθουν
ότι ανήκουν σε µια πολιτεία που εννοεί την ισοπολιτεία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Αιγαίο δεν είναι µια τυχαία
περιοχή. Είναι, αν θέλετε, το τέλος της Ευρώπης προς Aνατολάς
και είναι η αρχή της Ευρώπης από την Ανατολή. Ένα σηµείο αναφοράς υψηλού πολιτισµού αιώνων, για τον οποίο η Ευρώπη οφείλει να επιδεικνύει έναν ιδιαίτερο σεβασµό, γιατί έχει να κάνει µε
την πολιτιστική της ταυτότητα.
Το Αιγαίο, όµως, δεν είναι ένας χώρος µόνο πολιτισµού, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Αποτελεί για όλους µας -και καλό θα είναι
να είµαστε λίγο προσεκτικοί όλοι σε αυτού του είδους τα ζητήµατα- έναν χώρο πατριωτικής ευθύνης, όλων όσων υπηρετούµε
αυτήν την Αίθουσα. Και µε µια τέτοια οπτική πρέπει να προσεγγίζουµε τα ζητήµατα του Αιγαίου.
Θα πει κανείς ότι σήµερα η χώρα βιώνει µια µεγάλη οικονοµική
κρίση και κατ’ επέκταση κοινωνική. Το αντιλαµβάνοµαι. Δεν νοµίζω ότι είναι κανείς έξω απ’ αυτήν την πραγµατικότητα. Όµως,
κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και προτεραιότητες στην πολιτική
πρακτική και το Αιγαίο θα πρέπει να είναι µια πολιτική προτεραιότητα για όλους µας, είτε για εσάς, που είστε στην Κυβέρνηση
και τη συγκυβέρνηση, είτε για εµάς, που είµαστε στην Αντιπολίτευση.
Με µια τέτοια ευθύνη πρέπει να προσεγγίσουµε το ζήτηµα του
Αιγαίου. Γιατί το Αιγαίο είναι πολλά πράγµατα µαζί. Είναι η εθνική
ακεραιότητα της χώρας. Είναι πελώρια οικονοµικά συµφέροντα,
που αναδεικνύονται τελευταία µε τον ορυκτό πλούτο. Είναι µεγάλης αξίας πολιτιστική παρακαταθήκη. Είναι πραγµατικά ένα
µέγιστο σηµείο αναφοράς. Με τέτοιες σκέψεις πρέπει να προσεγγίσουµε το Αιγαίο.
Το Αιγαίο σήµερα, λοιπόν, βιώνει µαρτυρικές στιγµές αυτού
που λέµε κοινωνική ανασφάλεια, κατά πρώτον. Διότι πώς µπορεί,
ακόµα και οι ιδιωτικές σας επενδύσεις, κύριε Υπουργέ, να γίνουν,
όταν δεν αισθάνεται ένα πολίτης που θα πάει εκεί ότι µπορεί ανά
πάσα στιγµή αν κινδυνεύσει η υγεία του να έχει την απαραίτητη,
άµεση και αποτελεσµατική υγειονοµική στήριξη; Διότι από εκεί
ξεκινούν πάρα πολλά πράγµατα.
Εάν σε µια περιοχή έχεις εξασφαλίσει δοµές, που ο πολίτης,
ως άνθρωπος, αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγµή θα µπορεί να έχει
πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες για να προστατεύσει την
υγεία του, είναι βέβαιο ότι από εκεί και πέρα διαµορφώνεις συνθήκες, οι οποίες πραγµατικά µπορούν να βοηθήσουν και τις δηµόσιες επενδύσεις -που βεβαίως πρέπει να γίνονται- και
ενδεχοµένως και τις ιδιωτικές.
Εµείς, λοιπόν, µε την επερώτησή µας αυτή προσπαθούµε να
αναδείξουµε όλα αυτά τα ζητήµατα µε µέτρο και µε ευθύνη.
Γιατί, ακριβώς, θέλουµε να βοηθήσουµε, κύριε Υπουργέ.
Έρχεστε, λοιπόν, εσείς αντί να µπείτε σε έναν διάλογο παραγωγικό και δηµιουργικό, να µας πείτε ότι ψευδόµαστε γι’ αυτό,
ψευδόµαστε για εκείνο, ψευδόµαστε για το άλλο.
Να σας ρωτήσω: ψευδόµαστε για τον φάκελο που δεν πήγε
εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πυρκαγιές της Χίου;
Ψευδόµαστε, κύριε Υπουργέ, -εσείς ο ίδιος το οµολογήσατε- για
το ότι δεν υπήρξε ποτέ νησιωτική πολιτική, ένα σχέδιο που πραγµατικά να αγγίζει όλα αυτά τα ζητήµατα του Αιγαίου για να µπορέσουµε πραγµατικά να βάλουµε µια τέτοια επεξεργασµένη
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πρόταση κατά προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει, επιφυλάσσεται. Η
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε φορά που θα προτείνει
κάποιος κάτι, εξαρτάται από το πώς το προτείνει και σε τι θέση
το προτείνει, ώστε να µπορεί πραγµατικά να έχει αποτέλεσµα.
Ελάτε, λοιπόν, εδώ να δούµε τις προτάσεις αυτές, να δούµε
τα σχέδιά σας και να τα συζητήσουµε. Διότι µας είπατε ότι εδώ
δεν συµβαίνει τίποτα από αυτά που λέµε.
Προχθές, κύριε Υπουργέ, έγινε µία σύσκεψη Υπουργών της
Κυβέρνησης, παραγόντων του Αιγαίου και ακούστηκαν εντελώς
άλλα πράγµατα από αυτά που µας είπατε εσείς. Δεν τα είπαµε
εµείς. Δεν τα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ
οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
ήρθαν και κατέθεσαν την αγωνία τους, την ανησυχία τους, διότι
βλέπουν µέρα µε τη µέρα τα πράγµατα να βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία.
Και το Αιγαίο, κύριε Υπουργέ -για να πούµε και κάποια άλλα
πράγµατα που είναι πίσω από την κουρτίνα- δεν είναι µόνο τα µεγάλα νησιά. Είναι τα ενενήντα έξι νησιά –αν δεν κάνω λάθος- που
κατοικούνται. Κι από αυτά, τα περισσότερα είναι µικρά νησιά. Και
υπάρχει πράγµατι πρόβληµα εσωτερικής µετανάστευσης, γιατί
δεν υπάρχουν δοµές που να στηρίζουν την οικογένεια να παραµείνει σε νησιά που δεν έχουν µόνο οικονοµική σηµασία, έχουν
και εθνική σηµασία. Και το ξέρετε καλύτερα από εµένα, γιατί
είστε ένας άνθρωπος που το ζείτε, είστε από εκεί.
Μου έλεγε ένας καθηγητής του Πανεπιστηµίου Μυτιλήνης
χθες, κύριε Υπουργέ, ότι το 80% των προϊόντων που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία της Ρόδου έρχεται από το εξωτερικό. Ενώ η
Μυτιλήνη έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας -όπως και άλλα νησιά
µας έχουν πραγµατικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ονοµασίας προέλευσης- λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική
σύνδεση των νησιών, το κόστος για να φτάσουν κάποια στιγµή
στη Ρόδο είναι τέτοιο, που είναι απαγορευτικό.
Αυτά τα ζητήµατα πρέπει να λύσουµε, στα οποία όλοι -συµπολιτευόµενοι και αντιπολιτευόµενοι- νοµίζω ότι πραγµατικά θέλουµε κάτι να συνεισφέρουµε. Και σε τέτοιου είδους ζωτικής
σηµασίας περιοχές, όπως είναι το Αιγαίο, η αντιπολίτευση για
την αντιπολίτευση, περισσεύει, είναι πολυτέλεια.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σ’ αυτόν τον όµορφο τόπο -όπως πολύ
καλά τον χαρακτήρισε ο Γιώργος Σταθάκης, µία «υδάτινη πόλη»,
εγώ θα προσέθετα µία «ζαφειρένια υδάτινη πόλη»- ο µοναδικός
ουρανός, οι µοναδικές θάλασσες, ο µοναδικός αέρας δηµιουργούν την τριλογία του Ελύτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Βούλτεψη για έξι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που κάνουµε σήµερα. Πολλά από αυτά που ακούστηκαν στην Αίθουσα είναι
σωστά. Τα έχουµε πει, τα έχουµε ξαναπεί υπό διαφορετικές ιδιότητες. Το πρόβληµα είναι ότι πρέπει κάποτε να σταµατήσουµε
να περιγράφουµε την κατάσταση και να κάνουµε κάποιες δηµιουργικές προτάσεις. Και, βέβαια, θα πρέπει να αναλαµβάνει η
πολιτεία, ο έχων την ευθύνη να τις υλοποιεί και να τις εφαρµόζει.
Η προσωπική µου άποψη –το έχω πει πάρα πολλές φορέςείναι ότι η ύπαρξη των νησιών µας -επειδή το αρχιπέλαγός µας
είναι µοναδικό- εξαρτάται αποκλειστικά από την τουριστική τους
ανάπτυξη –και δεν εννοώ την άναρχη- και βέβαια, για τα µεγαλύτερα νησιά από την αγροτική τους ανάπτυξη.
Θέλω να πω, επίσης, ότι το θέµα της νησιωτικότητας –το είπαν
και άλλοι συνάδελφοι εδώ από τους επερωτώντες- υπάρχει παντού: και στο Σύνταγµά µας και σε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή άκουσα και τον κ. Γλέζο να λέει κάτι,
δεν µας φταίνε πάντα οι άλλοι, υπάρχει και µέσα στο µνηµόνιο.
Το τελευταίο µνηµόνιο εξαιρεί τα νησιά µας από µία σειρά µέτρων.
Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι το πρόβληµα δεν είναι πάντα αυτό
που µας επιβάλλουν οι άλλοι. Είµαστε ο εαυτός µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας πούµε για το σύστηµα υγείας. Πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήµατα όταν είµαστε έρµαια των παθογενειών µας;
Πόσες φορές έχουµε ακούσει –και έχω και ίδια γνώµη- ότι γιατροί διορίζονται σε νησιά, δεν πηγαίνουν και µένουν τα νησιά
χωρίς γιατρό; Εδώ λιµενάρχες ψάχνουµε να βρούµε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί οι µισθοί…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Οι µισθοί είναι συγκεκριµένοι. Υπάρχει
και ένα επιµίσθιο. Το δέχοµαι. Δεν πάνε, όµως.
Να πω και κάτι άλλο; Είναι και γιατροί και άλλο προσωπικό –
γιατί άκουσα και για τις ελλείψεις- που δέχονται το διορισµό σε
προκηρύξεις για συγκεκριµένα νησιά και στο πίσω µέρος του εγκεφάλου τους έχουν το πολιτικό µέσο για την απόσπαση στην
Αθήνα.
Αυτά τα θέµατα, λοιπόν, δεν είναι θέµατα τα οποία µας επιβάλλουν άλλοι. Είναι δικά µας θέµατα, της κοινωνίας µας, όπως
είναι δικό µας θέµα να καταλάβουµε ότι εφόσον θέλουµε ανάπτυξη των νησιών δια του τουρισµού και ό,τι άλλο µπορεί να γίνει
εκεί και να αναπτυχθεί, διότι έχουν και πολύ καλά αγροτικά προϊόντα, τα νησιά δεν µπορεί να είναι αποκλεισµένα. Είναι αδύνατον
αυτό να συµβεί. Μετά, πώς φωνάζουµε, γιατί επιβάλλεται ένα
µέτρο που δεν αρέσει σε κανέναν;
Τα νησιά δεν πρέπει να αποκλείονται. Δεν γίνεται, πρέπει να
βρίσκεται άλλη λύση. Για να βρεθεί άλλη λύση, πρέπει ο συνδικαλισµός να µην είναι µαξιµαλιστικός. Μόνο στην Ελλάδα συµβαίνει αυτό, να είναι επιτυχία η απεργία και να σου λένε τα
συνδικαλιστικά σωµατεία και οι κεφαλές «κάναµε τόσες απεργίες». Μα, επιτυχία στο συνδικαλισµό είναι να µην χρειαστεί να
φθάσεις στην απεργία. Να πεις δέκα, να πάρεις τα τέσσερα, να
διεκδικήσεις τα πέντε, να επανέλθεις. Πρώτη φορά γίνονται αυτά
στη χώρα! Έχουµε κάνει όλοι συνδικαλισµό.
Στη Γερµανία –το λέω µε αφορµή και το κλείσιµο των λιµανιών
και όλα αυτά- είναι ο κ. Χούµπερ, ο λεγόµενος και «φιλόσοφος»,
γιατί έχει µελετήσει την αρχαία ελληνική γραµµατεία, ο οποίος
είναι σοσιαλδηµοκράτης, δεν είναι µερκελιστής και ο οποίος,
όταν πήγε να γίνει φασαρία µε µεγάλη απεργία, αυτός που εκπροσωπεί δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες πραγµατικά εργαζοµένους, όχι συνδικαλιζοµένους, στην «IG Metal» είπε «δεν
θα καταστρέψουµε τη βιοµηχανική παραγωγή της Γερµανίας,
επειδή εγώ δεν είµαι µε τη Μέρκελ». Εδώ, πώς µε τόση ευκολία
αποφασίζουµε ότι δεν θα πάει το καράβι εκεί, δεν θα κάνει
ετούτο, δεν θα γίνει το άλλο;
Επίσης, πώς µε µεγάλη ευκολία υπερασπιζόµαστε τα πάντα;
Γιατί άκουσα κάτι που είπε ο κ. Κουρουµπλής περί προστασίας,
ότι εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος προστατεύω την Κυβέρνηση, ενώ ο ίδιος προστατεύει το λαό. Είναι εύκολο, όταν είµαστε στην Αντιπολίτευση, να λέµε στους πάντες ότι δεχόµαστε
τα αιτήµατά τους. Όµως, πρέπει κάποτε να αποφασίσουµε τι θέλουµε. Πρέπει και η Αντιπολίτευση να αποφασίσει –και το λέω
κυριολεκτικά- και να µας πει αν είναι µε το βιαστή ή µε το θύµα,
αν είναι µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή δεν είναι, αν έκανε
λάθος το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή δεν έκανε. Το λέω, γιατί
ακούµε αντικρουόµενα πράγµατα. Τη µία γίνεται µεγάλη φασαρία και την άλλη ο Αρχηγός σας λέει ότι δεν πιστεύει πως ήταν
λάθος, ότι ήταν συνειδητό. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει µια συνέπεια σε αυτά που λέµε, για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
Για παράδειγµα, όταν στο συνδικαλισµό ακούγονται µαξιµαλιστικά συνθήµατα του τύπου «επιστροφή στο πρότερο κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς», αυτό πώς µπορεί να γίνει για µια
κατηγορία µόνο εργαζοµένων; Όταν λέει µηδενική φορολόγηση,
δεν µπορεί να υιοθετούνται τα πάντα. Είναι µέσα στα αιτήµατα
αυτά.
Οι συλλογικές συµβάσεις -το ακούσατε- είναι ένα ζήτηµα. Βεβαίως, οι συλλογικές συµβάσεις γίνονται µε έναν τρόπο. Το
Υπουργείο µπορεί να παρέµβει. Τα δεδουλευµένα είναι άλλο ζήτηµα. Παρεµβαίνει το Υπουργείο και είδατε ότι θα αρχίσουν να
καταβάλλονται. Βεβαίως και είναι απαράδεκτο να µην πληρώνουν τα δεδουλευµένα οι εργοδότες. Δεν υπάρχει ζήτηµα γι’
αυτό. Όµως, δεν µπορούµε να λέµε µαξιµαλιστικά.
Για παράδειγµα, ζήτησαν να µην πάει το ΓΕΝΕ στον ΟΑΕΔ. Το
πέτυχαν. Ζήτησαν να µην πάνε κατευθείαν στον ΕΟΠΥΥ, αλλά να
εξετάζονται στον «Οίκο Ναύτου». Το πέτυχαν. Ζήτησαν παρέµ-
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βαση του Υπουργείου για τις συλλογικές συµβάσεις. Παρενέβη.
Ζήτησαν παρέµβαση, για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα. Παρενέβη. Όταν όµως αρχίζει ο µαξιµαλισµός, δηλαδή κλείνω τα
λιµάνια και τα νησιά, µετά πώς να τα υπερασπιστούµε; Επόµενο
αίτηµα την άλλη φορά. Δηλαδή, αυτή η σύγκρουση, η στρατηγική της έντασης, δεν έχει να κάνει µόνο µε το τι γίνεται στην κορυφή, έχει να κάνει και µε το τι κάνουµε κάτω.
Όσον αφορά την οικονοµία µας, δεν µπορούµε να καταστρέψουµε την οικονοµία µας, επειδή κάθε φορά κάποιος λέει «τα
θέλω όλα ή τίποτα». Είναι πολύ σηµαντικό αυτό και χαίροµαι που
σήµερα κάνουµε µια πολιτισµένη συζήτηση. Ο Υπουργός λαµβάνει υπ’ όψιν του αυτά που λέτε.
Υπάρχει ένα νοµοσχέδιο στο οποίο πρέπει να συµβάλλουµε
όλοι και κυρίως να µαζευτούµε λίγο. Αντί να λέµε σε όλους «ναι»,
να µαζέψουµε λίγο αυτό το «ναι», γιατί αύριο το «ναι» θα γίνει
«όχι». Και εσείς έχετε µέσα στις αποφάσεις σας κρυµµένα πράγµατα, τα οποία δεν διαβάζουν αυτοί που τα ακούνε. Λέτε, ας
πούµε, στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής: «Είµαστε έτοιµοι
να αναµετρηθούµε µε τη χειρότερη έκβαση και θα έχουµε το λαό
πλάι µας». Αυτό δεν το ξέρει ο λαός. Τι θα πει «χειρότερη έκβαση»; Να του το πείτε. Και πού το ξέρετε ότι είναι ο λαός πλάι
σας, άµα δεν πάρει υπ’ όψιν του...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η ανάλυση των αποφάσεων των κοµµάτων µπορεί να γίνει και σε άλλους χώρους,
κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε τώρα.
Δεν πειράζει, ας αναλύσουµε και ένα από τα κείµενά σας. Δεν
είναι κακό. Αφού δεν αναλύονται πουθενά, είναι κρυφά κείµενα.
Είναι τα πιο κρυφά κείµενα της ζώσας µνήµης αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η συνάδελφος κ. Μαρία Ρεπούση ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο κ. Χρυσοχοΐδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τις περιγραφές των συναδέλφων
του ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψαν την επερώτηση, οι οποίες ενίοτε
είχαν και έναν ποιητικό χαρακτήρα, µια ποιητική έκφραση.
Ωστόσο, η πραγµατικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη και ενίοτε
θα έλεγα ότι είναι και σκληρή, ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε
µικρά νησιά ή αποµονωµένες περιοχές µεγαλυτέρων νησιών.
Ουσιαστικά τίθεται ένα ζήτηµα, το οποίο ανέφερε και ο Υπουργός νοµίζω, το θέµα της νησιωτικής πολιτικής. Απαντών σήµερα
είναι ένας Υπουργός ο οποίος έχει να κάνει ελαχίστως µε όλα
αυτά τα ζητήµατα τα οποία συζητήθηκαν και εθίγησαν. Ο Υπουργός Ναυτιλίας έχει να κάνει µε τα ζητήµατα που αναφέρονται στη
µίσθωση των πλοίων για την ενδονησιωτική επικοινωνία και έχει
να κάνει µε κάποια επιµέρους ζητήµατα που αφορούν το πρώην
Υπουργείο Αιγαίου.
Πιστεύω ότι δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Επιτέλους πρέπει να σκεφτούµε σύγχρονα, ιδιαίτερα για τη νησιωτική Ελλάδα.
Νησιωτική πολιτική σηµαίνει πρωτίστως αποκέντρωση, να µεταφέρουµε στην περιφέρεια όλες τις αναγκαίες αρµοδιότητες, έτσι
ώστε να µπορέσουν η περιφέρεια και οι τοπικές κοινωνίες να οργανώσουν τη νησιωτική πολιτική µε βάση το χρηµατοδοτικό και
νοµοθετικό πλαίσιο που ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων και εφαρµόζει η εκάστοτε Κυβέρνηση. Αυτή είναι η σοβαρή κατεύθυνση
που πρέπει να πάρουµε από εδώ και πέρα.
Σκεφτείτε, κύριε Πρόεδρε, επειδή ασχολείστε µε τα οικονοµικά, ότι σήµερα τους διαγωνισµούς για την ενδονησιωτική επικοινωνία τους κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Για ποιο λόγο; Για
ποιο λόγο γίνεται αυτό και αποφασίζει ο Υπουργείο για µία
γραµµή από τους Λειψούς µέχρι τη Λέρο, για παράδειγµα; Για
ποιο λόγο; Και για αυτό λαµβάνονται µια σειρά από κακές αποφάσεις στο τέλος και καταλήγουµε πολλές φορές σε δράµατα
για την πολιτική ζωή της χώρας.
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Τίθεται, λοιπόν, ένα ζήτηµα νησιωτικής πολιτικής. Όλα τα ζητήµατα που εθίγησαν σήµερα αφορούν το Υπουργείο Τουρισµού, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και
πρέπει να δούµε πώς αυτές οι αποφάσεις θα µεταφερθούν στις
δύο µεγάλες περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας –µε την Κρήτη
τρεις- έτσι ώστε να οργανωθεί µια αποτελεσµατική πολιτική για
να µην επαναλαµβάνουµε τα ίδια επί πολλά χρόνια.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέλω να θέσω έχει σχέση µε την
επιβίωση ουσιαστικά της νησιωτικής Ελλάδας. Υπάρχει, για παράδειγµα, το ενεργειακό ζήτηµα. Σε ένα Αιγαίο που το δυναµικό
του ανέµου είναι τεράστιο, ουσιαστικά σήµερα ηλεκτροδοτείται
η νησιωτική Ελλάδα -µε πρώτη την Κρήτη- µε πετρέλαιο. Κατ’
αρχάς, είναι µία αντιτουριστική παράµετρος, µία αντιτουριστική
δραστηριότητα, όταν παράγουµε ηλεκτρική ενέργεια µε το κατ’
εξοχήν κοστοβόρο αλλά και ταυτόχρονα βλαπτικό για το περιβάλλον υλικό, το πετρέλαιο, το οποίο µολύνει την ατµόσφαιρα
και επιβαρύνει την υγεία των ανθρώπων.
Δεύτερον, αυτό το δυναµικό πρέπει να αξιοποιηθεί µε στόχο
να δηµιουργηθούν επενδύσεις στα νησιά και να υπάρξει βεβαίως
και η λεγόµενη ενεργειακή διασύνδεση των νησιών.
Δεν ξέρω πού βρίσκονται όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, πού βρίσκονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Αναφέροµαι στη διασύνδεση των νησιών µε την ηλεκτρική ενέργεια µε το καλώδιο.
Υπάρχει το θέµα της υδροδότησης. Χρόνια ολόκληρα υπάρχουν προγράµµατα του ΕΣΠΑ -και σήµερα για το θέµα της αφαλάτωσης- τα οποία δυστυχώς δεν λειτουργούν. Και δεν λειτουργούν, διότι φοβούµαι ότι πάλι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες
προσπάθειες σε περιφερειακό επίπεδο µε τις τοπικές κοινωνίες,
µε την τοπική επιχειρηµατικότητα, µε την τοπική αυτοδιοίκηση
για να βρεθούν λύσεις, µε αποτέλεσµα να ισχύουν ακόµα δραστηριότητες και λειτουργίες του 20ου αιώνα, της δεκαετίας του
1950, δηλαδή µε τους νερουλάδες της ΕΥΔΑΠ.
Πρέπει, επίσης, να δούµε το ζήτηµα της ενδονησιωτικής επικοινωνίας µε έναν άλλο τρόπο. Υπάρχουν εγχειρήµατα, ορισµένα
από αυτά απέτυχαν, ορισµένα απέτυχαν εν µέρει. Γιατί, δεν τα
βλέπουµε, λοιπόν; Υπάρχουν εγχειρήµατα που πράγµατι δεν
απέδωσαν. Υπάρχουν, όµως, και κάποια άλλα που οι τοπικές κοινωνίες δροµολόγησαν και έχουν πετύχει.
Γιατί, λοιπόν, δεν αξιοποιούµε ένα µέρος των προγραµµάτων
προς την κατεύθυνση αυτή, πάντα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικότητας χωρίς να δηµιουργούµε επιχειρήσεις µε ελλείµµατα;
Τέλος θέλω να αναφερθώ σε εκείνο του ζήτηµα που υπάρχει
ως ωρολογιακή βόµβα. Το έθεσε ο κ. Δρίτσας πρώτος. Κοιτάξτε,
πρέπει να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ έχουν γίνει µεγάλες επενδύσεις, ανανεώθηκε ο στόλος
στην ακτοπλοΐα, υπήρξαν µεγάλες προσδοκίες. Ουσιαστικά,
όµως, η ακτοπλοΐα µας κατέρρευσε για ενάµιση λόγο. Ο ένας
λόγος είναι οι τράπεζες, οι οποίες δυστυχώς αντιµετωπίζουν τα
γνωστά προβλήµατα και είναι οι βασικοί µέτοχοι των περισσοτέρων τουλάχιστον ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Από την άλλη
πλευρά ο µισός λόγος, στον οποίο αναφέροµαι, είναι η αύξηση
του κόστους της ενέργειας, το πετρέλαιο το οποίο φαίνεται ότι
ξεπερνάει το 50% σε συνδυασµό µε την πτώση της ζήτησης και
την πτώση της επιβατικής κίνησης. Αυτό, όµως, οδηγεί σε ένα
µεγάλο αδιέξοδο και χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή, γιατί
είναι όρος επιβίωσης για τη νησιωτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα είναι
πολύ µεγάλο το κόστος µεταφοράς των προϊόντων, πολλά από
τα οποία εξάγονται κυρίως από την Κρήτη, όπως ξέρετε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, που εσείς χειρίζεστε πια αυτό το ζήτηµα, να το δείτε µέσα στο πλαίσιο και της
τρόικας, µε την έννοια ότι παρακολουθείται από την τρόικα το
θέµα των τραπεζών, έτσι ώστε να µην οδηγηθούµε σε ένα ατύχηµα οικονοµικό. Διότι, εάν υπάρξει ένα οικονοµικό ατύχηµα και
πέσει µια εταιρεία, φοβούµαι ότι θα πέσουν όλες στη συνέχεια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
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και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Μια σύντοµη παρέµβαση από τον Υπουργό.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Χρυσοχοΐδη, κάνατε πολύ σωστά να αναφερθείτε στο
θέµα της διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστηµάτων της ηπειρωτικής µε τη νησιωτική Ελλάδα. Να πω εδώ ότι υπήρξε στο παρελθόν µία µελέτη ενεργειακού σχεδιασµού, η οποία στην ουσία
κατέληγε σε µία µελέτη ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς
που προέβλεπε ιδιωτικές επενδύσεις για να γίνουν αυτές οι µεγάλες διασυνδέσεις.
Αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ στρατηγικό, γιατί αλλιώς δεν
µπορούµε να µιλάµε για µικρές ή µεγάλες –δεν έχει σηµασίαΑΠΕ στα νησιά. Επίσης, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε εάν το σύστηµα θα αντέξει όλο αυτό το διάστηµα τον επιµερισµό του κόστους πετρελαίου στα τιµολόγια. Δεν το ξέρουµε αυτό. Δεν θέλω
να πω τίποτα αλλά δεν το ξέρουµε στο µέλλον.
Κάνω αυτήν την παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε, για να πω ότι δυστυχώς οι τοπικές κοινωνίες σε ορισµένες περιπτώσεις εµποδίζουν τα έργα διασυνδέσεων. Σταµατηµένα κέντρα υπερυψηλής
τάσης –έχω στο µυαλό µου περιοχές της χώρας- καλώδια, πόντιση έχουµε αντίστοιχα στη Νέα Μάκρη, που πρόκειται για ένα
πολύ σηµαντικό έργο.
Εδώ πρέπει, λοιπόν, να βοηθήσουµε κι εµείς, να κατανοήσουν
οι τοπικές κοινωνίες ότι πρόκειται για εθνικής σηµασίας έργο η
διασύνδεση των ηλεκτρικών συστηµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Χωρίς να θέλω να
παρέµβω στο έργο σας -νοµίζω ετέθη από τον κ. Χρυσοχοϊδη και
άλλους- υπάρχει και το θέµα των διανησιωτικών διασυνδέσεων,
ενεργειακών, ακτοπλοϊκών και άλλων. Αν θέλετε, µετά δώστε µας
µια εικόνα, διότι όντως το θέµα είναι σοβαρό.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, το θέµα της επίκαιρης επερώτησης
είναι σαφές. Το πλήγµα για το χώρο και τα νησιά του Αιγίου και
τα σχεδιαζόµενα φορολογικά και άλλα µέτρα της τρόικας είναι
το θέµα που συζητάµε. Άκουσα από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους της συγκυβέρνησης πάρα πολλά αλλά επί του θέµατος τίποτε.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να αναφερθώ στα ζητήµατα αυτά, διότι
το ζήτηµα του Αιγαίου και τι επιπτώσεις υπάρχουν από τα µέτρα
της τρόικας πρέπει να το βάλουµε στο εξής πλαίσιο.
Πρώτον, δεν µπορεί να συζητηθεί ξεκοµµένα από τη γεωστρατηγική σηµασία που έχει το Αιγαίο και τα προβλήµατα άµυνας
και ασφάλειας, τα οποία παρουσιάζονται, ιδίως µε βάση τις προκλητικές πλέον δηλώσεις του τελευταίου διαστήµατος από την
πλευρά της Τουρκίας, το ότι διακυβεύονται µία σειρά ζητήµατα,
όπως είναι η ΑΟΖ, όπως είναι η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου
πλούτου. Εάν αυτό δεν το λάβουµε υπ’ όψιν, δεν µπορούµε να
συζητάµε για θέµατα στο Αιγαίο.
Δεύτερο, πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τις τεράστιες µεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν και χιλιάδες άτοµα, τα οποία
χωρίς χαρτιά, έρχονται παράνοµα και µπαίνουν στη χώρα µας.
Δηµιουργούν και αυτοί συγκεκριµένα προβλήµατα και ασφάλειας στο χώρο των νησιών του Αιγαίου.
Το τρίτο θέµα -και το πιο σηµαντικό, φυσικά- είναι το µνηµόνιο,
διότι βάζει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο παραχωρήσεων είτε λιµανιών είτε αεροδροµίων είτε µαρίνων. Σηµερινό δηµοσίευµα της
εφηµερίδος «ΤΑ ΝΕΑ» λέει: «Σχέδιο για σαράντα οκτώ µαρίνες
θα δοθούν σε ιδιώτες». Έχουν ήδη δοθεί οι µαρίνες Φλοίσβου,
Ζέας, Κέρκυρας, Λευκάδας στην τουρκική εταιρεία «DO US
GROUP», που είναι του γνωστού µεγαλοεπιχειρηµατία Koç, ο
οποίος έχει σχέση και µε παραγωγή οπλικών συστηµάτων. Συνεχίζουµε τώρα και στο Αιγαίο και µε βάση το χάρτη και τα δεδοµένα θα δοθούν οι εξής µαρίνες. Στο Καστέλο της Χίου, στον
Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, στο Μαραθόκαµπο της Σάµου, στην
Πάτµο, στην Κω, στη Νίσυρο, στη Ρόδο, στην Αστυπάλαια, στην
Κάρπαθο, στην Άνδρο, στη Νάξο, στην Πάρο, στη Σέριφο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά, λοιπόν, είναι που έχουν αποφασιστεί από πλευράς Κυβέρνησης ότι θα γίνουν και είναι δεδοµένο. Δεν είναι µόνο ότι
πάµε για τις παραχωρήσεις, που θα φτάσουν σε πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Θυµάµαι ότι σε προηγούµενη συζήτηση
ειπώθηκε ότι θα είναι για τουλάχιστον είκοσι πέντε έως και
τριάντα έτη, αλλά το ερώτηµα προς τον Υπουργό είναι αν µπορούν να φτάσουν µέχρι και ενενήντα εννιά χρόνια.
Δεύτερον, βάλαµε ένα ζήτηµα σε σχέση µε τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας. Δεν µπορεί, πλέον, να τουρκοποιηθούν τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, οι µαρίνες και αυτά όλα να είναι στο όνοµα
του µνηµονίου και της εξόφλησης δήθεν του χρέους. Άρα, αυτός
είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που θα ληφθεί υπ’ όψιν.
Επόµενο σηµείο είναι οι απαιτήσεις της τρόικας που έλεγε ότι
τα νησιά που έχουν κάτω από εκατόν πενήντα κατοίκους δεν
χρειάζεται να διατηρηθούν στην οικονοµική ζωή. Αυτό σηµαίνει
εγκατάλειψη των νησιών αυτών και πρόβληµα στην ΑΟΖ, στην
υφαλοκρηπίδα. Αυτά είναι βασικά ζητήµατα.
Θέµα δεύτερο είναι η οικονοµία. Προσέξτε τα σηµερινά στοιχεία της εφηµερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Για το 2011 η ανεργία
στο Αιγαίο τον ενδέκατο µήνα ήταν 12,8%. Τον ίδιο µήνα, ενδέκατο µήνα του 2012, η ανεργία είναι 20,1% στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου. Αυτό δείχνει την καταστροφική πολιτική του
µνηµονίου. Για να µη λέτε, βεβαίως, ότι δίνουµε αυτά τα στοιχεία
επιλεκτικά και θέλετε –ας πούµε – να πάµε στον Αύγουστο του
2012, εκεί η ανεργία είναι 18,3%. Και τι αποδεικνύει αυτό; Αυτό
που είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ότι δεν απασχολείται το τοπικό
δυναµικό στις παραγωγικές και τις τουριστικές επιχειρήσεις του
Αιγαίου, όπως γίνεται και στην Κρήτη αλλά έρχονται πάρα πολλοί
άλλοι µε «Stage» και παίρνουν τις θέσεις αυτών των εργαζοµένων. Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν στη σηµερινή «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Μπορείτε να το δείτε το θέµα αυτό.
Άρα, λοιπόν, δύο βασικά ζητήµατα έχουν σχέση µε την ασφάλεια και µε την οικονοµία. Από εκεί και πέρα, το µνηµόνιο, φυσικά, κάνει µια συνολική επίθεση. Έχουµε πλήρη εγκατάλειψη
στα νησιά.
Έχουµε το θέµα µε τις ΔΟΥ. Φεύγουν όλες οι ΔΟΥ. Θα πρέπει,
πλέον, οι κάτοικοι να ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο για να εξυπηρετηθούν.
Μια και µιλάµε για τις ΔΟΥ –κύριε Υπουργέ, το λέω σ’ εσάς
αλλά να το ακούσει ο Υπουργός Οικονοµικών- θέλουµε να µας
πείτε, τι θα γίνει µε τις τριακόσιες πενήντα καθαρίστριες που
απολύσατε από το Υπουργείο Οικονοµικών, οι οποίες έχουν
χάσει τη δουλειά τους. Θα πρέπει και το θέµα αυτό να λυθεί. Και
το έχουµε φέρει το θέµα αυτό πολλές φορές στη Βουλή. Δούλευαν είκοσι πέντε χρόνια κι έχουν µείνει στον αέρα.
Συνεχίζω, λοιπόν, λέγοντας ότι στα νησιά του Αιγαίου υπάρχει
θέµα µε το ΙΚΑ. Τα ειρηνοδικεία έχουν σταµατήσει να λειτουργούν.
Αντίστοιχα, προβλήµατα υπάρχουν φυσικά και στην Κρήτη.
Παρ’ ότι η Κρήτη είναι µεγάλο νησί, επί της ουσίας υπάρχουν τα
ίδια προβλήµατα. Και αυτά είναι προβλήµατα της µνηµονιακής
πολιτικής.
Όσον αφορά το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» για προβλήµατα –αν θέλετε- κοινωνικής παρέµβασης τι δείχνει όλη η ανάλυση που κάνουµε; Δείχνει ότι αυτήν τη στιγµή ιδίως στην
περιοχή του Αιγαίου γίνεται µια επίθεση από τη µνηµονική πολιτική. Τα αποτελέσµατα είναι τραγικά.
Κι αν πρέπει να επισηµάνουµε –που τα επισηµαίνουµε- αυτά
τα προβλήµατα πολλές φορές για όλη την Ελλάδα, για την περιοχή του Αιγαίου είναι πλέον και εθνικά επικίνδυνο, σε σχέση µε
βλέψεις της Τουρκίας. Καταλάβετέ το αυτό. Πρέπει να υπάρξει
ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα αυτό.
Στο νοµοσχέδιο, το οποίο θα φέρετε θέλουµε να διασφαλιστεί
ότι θα υπάρξει η συνεχής επικοινωνία των νησιών µε τη χώρα,
ότι θα υπάρξουν οι δεσµεύσεις που υπήρχαν από τους εφοπλιστές, ότι δεν θα έχουν µόνο την επικοινωνία των νησιών τους καλούς µήνες αλλά και τις εποχές που είναι δύσκολες. Πρέπει να
στηριχθούν τα νησιά. Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα.
Στο ελάχιστο χρόνο, τον οποίο έχω, θα ήθελα να πω ότι πιστεύουµε ότι στο θέµα του Αιγαίου πρέπει να υπάρξει µια στρατηγική και της αποκέντρωσης –αποκέντρωση, όµως, µε πόρους-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ’ - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

και της διασύνδεσης των νησιών µεταξύ τους και της στήριξης
µε ενεργειακούς πόρους. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει µια συνολική στρατηγική, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο.
Άκουσα µε ενδιαφέρον ότι έχετε τέτοια πρόθεση. Θα πρέπει
να τα δούµε αναλυτικά αυτά για να συζητηθούν στις αντίστοιχες
επιτροπές –και φυσικά στην Ολοµέλεια- ούτως ώστε ο καθένας
µε άνεση χρόνου και όχι υπό την πίεση που έχει αυτήν τη στιγµή
κάποιος στο πλαίσιο µιας επίκαιρης επερώτησης να τοποθετηθεί
συνολικά για την πολιτική στα θέµατα αυτά.
Επισηµαίνουµε, κύριε Υπουργέ –και κλείνω µε αυτό- ότι η πολιτική του µνηµονίου βλάπτει σοβαρά την οικονοµία, βλάπτει σοβαρά τη δηµοκρατία, βλάπτει σοβαρά την υγεία και βλάπτει,
πλέον, σοβαρά και τους κατοίκους του Αιγαίου. Λάβετέ το υπ’
όψιν αυτό.
Βεβαίως -όπως είπε πριν λίγη ώρα ο κ. Στουρνάρας- παρ’ ότι
η πολιτική σας και η συνταγή του µνηµονίου είναι λάθος, εσείς
συνεχίζετε αυτήν την καταστροφική πολιτική µε ανεργία 27% σε
επίπεδο χώρας και 61,5% σε επίπεδο νεολαίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνεστε ότι µε τέτοιες πολιτικές η χώρα καταστρέφεται και φτωχοποιείται.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να σταµατήσει αυτή η πολιτική, την
οποία θα ανατρέψουν οι ίδιοι οι πολίτες, παλεύοντας µε ειρηνικό
και δηµοκρατικό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Κούζηλος για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα διαθέτει την ιδιαιτερότητα να έχει
χιλιάδες νησιά. Το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να µεριµνά, ώστε
να λύνει τα προβλήµατα αυτών των περιοχών.
Αντ’ αυτού, η Κυβέρνηση, κατόπιν εντολών της τρόικας, αυξάνει το ΦΠΑ, αυξάνει τη φορολογία, καταργεί ΔΟΥ, νοσοκοµεία,
ειρηνοδικεία, κοινωνικές υπηρεσίες δήµων και περιφερειών και
δεν µεριµνά για τη στελέχωση των σχολείων.
Επιπλέον, η αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποµονώνει
τους νησιώτες από την ηπειρωτική χώρα και επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισµό για τις µετακινήσεις τους. Δεν µπορούµε να δεχτούµε ότι ο ήδη επιβαρυµένος Έλληνας νησιώτης
θα κληθεί να πληρώσει επιπρόσθετα την τροϊκανή πολιτική.
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και να καταργηθούν όλα τα καταστροφικά µέτρα. Πρέπει να δοθεί έµφαση στην εντοπιότητα για
να λυθεί το δηµογραφικό µας πρόβληµα. Πρέπει να βοηθήσετε
την τοπική παραγωγή, ώστε το κάθε νησί να είναι αυτάρκες.
Μειώστε τη φορολογία, το ΦΠΑ. Ενισχύστε την αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή, τις τοπικές µικρές επιχειρήσεις. Προωθήστε την πρωτογενή παραγωγή. Αλλάξτε την οργανική σύνθεση πληρωµάτων για να µειωθεί η ανεργία των ναυτικών, πολλοί
από τους οποίους προέρχονται από τα νησιά.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, µε την πολιτική που εφαρµόζετε αναγκάζονται οι νησιώτες να φεύγουν από τον τόπο τους.
Δείτε πόσο έχει µειωθεί ο πληθυσµός των νησιών τα τελευταία
τριάντα χρόνια. Με το να πουλάτε µαρίνες, λιµάνια, επιχειρήσεις,
νησιά και βραχονησίδες δεν θα φέρετε ανάπτυξη στις νησιωτικές
περιοχές.
Κύριοι της Κυβέρνησης, λέµε όχι στη νησιωτική σας πολιτική.
Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι στην τρόικα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κούζηλο.
Το λόγο έχει ο κ. Οικονόµου για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πείτε και από ποιο κόµµα είµαι,
κύριε Πρόεδρε. Πείτε το όλο, µη ντρέπεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Κύριε Οικονόµου, δεν τίθεται θέµα ντροπής. Μία πολιτισµένη
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συζήτηση, όπως είπε πριν η κ. Βούλτεψη, να µην τη χαλάσουµε.
Για όνοµα του Θεού!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν χρειαστεί θα τη χαλάσουµε, αν
δεν γίνονται όπως πρέπει τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε το λόγο, κύριε
Οικονόµου, για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα είστε αυστηρός µαζί µου απ’
ό,τι βλέπω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε να έχετε
ό,τι προεδρείο θέλετε και µαλακό και µη µαλακό και αυστηρό και
τυπικό και άτυπο.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα τα πούµε, κύριε Πρόεδρε, µην
αγχώνεστε.
Ερχόµαστε σήµερα εδώ να συζητήσουµε την ενδιαφέρουσα
επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι από κάθε άποψη ενδιαφέρουσα, διότι θίγει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το ζήτηµα
της νησιωτικής πολιτικής και των νησιών µας. Και µάλιστα όταν
τα πράγµατα δεν πάνε όπως τα θέλουµε, δεν µπορεί κάποιος να
πει ότι δεν έχει αξία µια συζήτηση στη Βουλή θεµάτων τα οποία
µπορούν να δώσουν λύση ειδικά σ’ αυτόν τον ευαίσθητο χώρο
των νησιών µας.
Παρ’ όλο που όταν λέµε νησιωτική πολιτική, ουσιαστικά όλοι
προσδιορίζουν τα νησιά του Αιγαίου, εγώ θα βάλω µέσα και τα
νησιά του Ιονίου, γιατί συνήθως τα ξεχνάµε. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι πολιτικές που µία κυβέρνηση θα εφαρµόσει για τα
νησιά του Αιγαίου πρέπει να είναι πολιτικές µελετηµένες, ρεαλιστικές και να δίνουν λύσεις και απαντήσεις.
Τα προηγούµενα χρόνια έγιναν κάποιες προσπάθειες που δεν
πρέπει να τις ακυρώνουµε και ειδικά οι Βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από τα νησιά τις γνωρίζουν. Γνωρίζετε, κύριε Γλέζο, ότι
το 2000 όταν ψηφίστηκε ο ν. 2859/2000 υπήρξε η µείωση 30%
των φόρων. Ήταν µια θετική ρύθµιση. Και το 2010 µε τον ν. 3899,
όταν το 13% του ΦΠΑ πήγε στο 9% και το 6,5% στο 5% και αυτό
ήταν µία θετική ρύθµιση. Ήταν µία ανάσα για τα νησιά µας, την
οποία ανάσα δεν την έκανε από φιλανθρωπία η Κυβέρνηση και η
πολιτεία αλλά ήταν υποχρεωµένη να την κάνει.
Το Σύνταγµα ορίζει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ειδική πολιτική
για τα νησιά µας. Το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος
είναι καθαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ευρωπαϊκή της συνθήκη και µε το άρθρο 158 ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ειδική πολιτική στήριξης των νησιών και οι κυβερνήσεις ανταποκρίθηκαν
λίγο ή πολύ, σε αυτές τις απαιτήσεις.
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό -όχι όλους τους οµιλητές
του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν ήµουν από την αρχή εδώ- και ενώ, κύριε
Υπουργέ, είπατε ενδιαφέροντα πράγµατα από το Βήµα της Βουλής, θέλω να σας δώσω µια συµβουλή επειδή είµαι και περισσότερα χρόνια εδώ στην Αίθουσα από εσάς και έχω δει πολλούς
Υπουργούς να περνάνε από εδώ -κάποιοι είναι πρώην τώρα, κάποιοι είναι σπίτι τους και κάποιοι δεν ξέρω πού είναι- και να παθαίνουν όλοι την ίδια ασθένεια. Ενώ κάνουν κάποια πράγµατα
µέσα σ’ αυτόν τον κόσµο που ζούνε, του Υπουργείου τους και
των υπηρεσιών τους και µε τις προσπάθειες που κάνουν θεωρούν ότι υπάρχει µία πληρότητα, δεν τα γνωρίζει κανένας έξω
από το Υπουργείο.
Διαχέεται στην κοινή γνώµη µία άποψη «τι κάνει αυτός ο
Υπουργός» -για παράδειγµα- «Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή γενικά η Κυβέρνηση;». Ο ίδιος, όµως, έχει την αίσθηση ότι
έχει κάνει πολλά πράγµατα.
Εγώ, ακούγοντάς σας σήµερα εδώ –δεν είµαι από νησιωτική
περιοχή, δεν είµαι υποχρεωµένος δηλαδή να παρακολουθώ κάθε
θέµα, αλλά λάβετέ µε υπ’ όψιν σας ως ένα πολίτη ενεργό που
παρακολουθεί λίγο τα πράγµατα- σας λέω ότι δεν είχα την αίσθηση ότι είχαν γίνει τόσα πράγµατα.
Αναφέρατε, µάλιστα, µια σύσκεψη στον Πειραιά και είπατε ο
ίδιος «τα είπαµε στη σύσκεψη του Πειραιά, αλλά τα νησιά δεν ξέρουν τίποτα, τουλάχιστον εµείς δεν είπαµε τίποτα από το Υπουργείο. Πηγαίνετε εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ να τα πείτε».
Μα εσείς θα τα πείτε, κύριε Υπουργέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να τα
πει ή κάθε κόµµα θα πάει να πει τι θέλετε να κάνετε ή τι θα κάνετε; Αυτό είναι το πρώτο.
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Δεύτερον, άκουσα µε ικανοποίηση τη στρατηγική πρόταση για
τα νησιά. Μιλήσατε για επιχειρησιακά προγράµµατα, αφαλάτωση
για το νερό, πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα, αγροτική νησιωτική
παραγωγή, σηµαντικά ζητήµατα. Τα ξέρουν τα νησιά αυτά; Δεν
ξέρω. Τα ξέρουν;
Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Το λέω, διότι η Κυβέρνηση είναι ήδη
στον όγδοο µήνα της. Δεν είστε στον πρώτο µήνα, δεύτερο µήνα,
για να σας υποδεχθούµε εδώ µε αγάπη και συµπάθεια και κατανόηση και µε πολύ γαλαντόµα διάθεση. Στους οκτώ µήνες δεν
θα σας υποδεχθούµε εδώ µε τέτοια διάθεση. Θα είµαστε λίγο
αυστηροί µαζί σας, όχι µε εσάς προσωπικά, αλλά µε όλη την Κυβέρνηση. Πρέπει οι Υπουργοί στους οκτώ µήνες να έχουν κάνει
συγκεκριµένα πράγµατα. Οι σχεδιασµοί καλοί είναι. Έχω ακούσει
και έχω δει Υπουργούς µε δεκάδες ωραίους σχεδιασµούς. Αποτέλεσµα; Μηδέν. Και το αποτέλεσµα εισπράττει ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει να εισπράξει συγκεκριµένα πράγµατα.
Δεν θα ανοίξω τη συζήτηση για το νόµο περί λιµενικής πολιτικής, γιατί θα είναι µεγάλο κεφάλαιο. Θα τα συζητήσουµε αργότερα.
Όµως, ειλικρινά αυτά που έχετε σχεδιάσει –και από ό,τι ακούω
είναι πολλά- αρχίστε να τα βγάζετε προς την κοινή γνώµη, διότι
τότε και η κριτική θα έχει βάση. Αν είναι στρεβλή κριτική, θα είναι
κακό να έχει βάση. Αν είναι καλοπροαίρετη, θα είναι κακό πάλι,
γιατί αυτός που προσπαθεί δεν µπορεί να δείξει και να αποδείξει
τι έχει κάνει.
Τελειώνοντας –προσπαθώντας να µαζέψω και εγώ λίγο το
χρόνο µου- υπάρχει µία αντίφαση και πρέπει να το παραδεχθείτε,
κύριε Δρίτσα, κύριε Βούτση. Δεν µπορεί να ζητάτε οικονοµική
ανάπτυξη και να συνδράµετε σε υστερικά, ανόητα και κάκιστα
αιτήµατα που πολλές φορές βάζουν οι τοπικές κοινωνίες ή κάποιοι που λένε ότι εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όπως;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν γίνεται, κύριε Δρίτσα, να λέµε:
«Τώρα πουθενά µαρίνα». Έχω ακούσει κάποιους –και είναι οι
άλφα, βήτα, γάµα, ας µην µπούµε στην ψυχολογία καθενός- να
λένε «πουθενά µαρίνα. Στον τόπο µου δεν θέλω µαρίνα, να πάει
δίπλα». Και στην Αττική θα σας πω ότι ακούω αιτήµατα «εγώ δεν
θέλω καθόλου µαρίνα», στα νησιά ακούω «δεν θέλουµε καθόλου
µαρίνες, να µην ανοίξουµε το λιµάνι, να µην ανοίξουµε το αεροδρόµιο, να µην κάνουµε τίποτα». Την ίδια στιγµή, όµως, αναπολείτε και βλέπετε µε αγάπη και συµπάθεια και εσείς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Την πολιτική µας για τις µαρίνες δεν
την ξέρετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούστε µε ένα λεπτό. Το προϊόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί να γίνει
διάλογος τώρα.
Πείτε τις απόψεις σας, κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οι µαρίνες –ξέρετε- δεν είναι µια
πολυτέλεια ή µια δική σας αποκλειστικότητα. Και εµείς στην περιοχή µου ψάχνουµε αυτό το ζήτηµα. Τι ψάχνουµε; Ψάχνουµε να
ανοίξουµε το τουριστικό προϊόν. Ας µην το εµβαθύνουµε εδώ.
Θα σας πω δύο προβληµατισµούς µόνο.
Ακούστε, κύριε Δρίτσα. Σας σέβοµαι. Ξέρετε, όµως, ότι δεν
µπορούµε όλα τα θέµατα να τα βλέπουµε µονοδιάστατα.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα. Άκουσα τον αγαπητό µου φίλο
κ. Μαριά.
Είναι θλιβερό, κύριε Μαριά –και συγγνώµη που θα σας το πωνα υπάρχει λαϊκό αίτηµα «να κρατήσω την εφορία και τον έφορό
µου». Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα στον κόσµο, είναι παγκόσµια
πρωτοτυπία να υπάρχει αίτηµα «θέλω τον έφορό µου». Δεν υπάρχει. Είναι γελοίο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Γίνεται αυτό γιατί σε
λίγο θα δώσουν σε εισπρακτικές ιδιωτικές εταιρείες να εισπράξουν. Γι’ αυτό είπα εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Μαριά, δεν
έχετε το λόγο.
Ολοκληρώστε, κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε
Πρόεδρε.
Το ξέρετε ότι σας εκτιµώ. Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, σας
παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε την ανοχή του
Προεδρείου. Θα σας εξηγήσω µετά γιατί είµαι λίγο πιεστικός.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ.
Καταλαβαίνω το θέµα µε τις ιδιωτικές εταιρείες αλλά -προσέξτε να δείτε- µία σύγχρονη δοµηµένη πολιτεία ευρωπαϊκού
τύπου -δυτικού τύπου- δεν µπορεί να έχει σε κάθε χωριό και εφορία και σε κάθε πόλη διεύθυνση εφοριών. Πρέπει να είναι µηχανογραφηµένα τα θέµατα, αυτόµατα ο πολίτης να εξυπηρετείται
και να µη βλέπει τον έφορο. Μπορούµε να πετύχουµε να µη βλέπει τον έφορό του ο πολίτης; Αυτό θα είναι η µεγάλη επιτυχία.
Δεν θα ανακαλύψουµε την Αµερική εδώ σε αυτήν τη χώρα!
Έλεος! Δηλαδή, δεν µπορεί να είναι το αίτηµά µας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε Οικονόµου, κάντε προσπάθεια να ολοκληρώσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Σε άλλη συζήτηση θα τα
πούµε καλύτερα αυτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σταµατώ εδώ. Σε άλλη συζήτηση
θα ανοίξουµε αυτό το θέµα.
Εγώ δεν είµαι υπέρ –και το ξέρετε- των ιδιωτικών εισπρακτικών
εταιρειών.
Όµως, πρέπει να είναι το αίτηµά µας ο εκσυγχρονισµός και η
ανάπτυξη ενός λογικού συστήµατος.
Δεν θέλω να ακούω άλλα θέµατα. Νοµίζω ότι έβαλα το σκεπτικό.
Για να κλείσω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι εµείς όχι
µόνο δεν είµαστε υπέρ της µείωσης του ΦΠΑ αλλά έχω φέρει
στη Βουλή πρόταση να ισχύει αυτό και για τα νησιά του Ιονίου.
Εµείς, η Δηµοκρατική Αριστερά, ζητάµε τη µείωση του ΦΠΑ
για την εστίαση. Το γνωρίζετε αυτό. Εµείς θεωρούµε ότι, για να
πάρει µπρος η τουριστική βιοµηχανία και ειδικά αυτό το κοµµάτι
της επιχειρηµατικότητας, πρέπει να δώσουµε κίνητρα. Ένα αξιόλογο κίνητρο είναι η µείωση του ΦΠΑ. Όχι µόνο να µην υποκύψουµε σε πιέσεις τέτοιου τύπου, να µειωθεί το ΦΠΑ για τα νησιά
κάτω των τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων, αλλά πρέπει να δείξουµε σθεναρή στάση, το Υπουργείο πρέπει να επιδείξει σθεναρή στάση, η Κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει σθεναρή στάση,
διότι άλλωστε αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις προτάσεις, έχουν
κάνει τα λάθη τους µέχρι τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο πρακτικό πρόβληµα. Έχει Υπουργικό
Συµβούλιο στις 14.00’. Με κάποια καλή θέληση µπορούµε να τελειώσουµε, αν όχι στις 14.00’, τουλάχιστον στις 14.10’.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των πρωτολογιών µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ κ. Μωραΐτη. Μετά έχουµε τις δευτερολογίες, τις οποίες, όµως, δεν δικαιούστε όλοι. Γι’ αυτό είµαι
κάπως πιεστικός.
Με βάση, δηλαδή, τους χρόνους που έχουν καταγραφεί εδώ,
µπορεί να πάρει το λόγο ο κ. Συρµαλένιος, εκπροσωπώντας και
ευρύτερα τους επερωτώντες, ο κ. Σταθάκης, που µίλησε πέντε
λεπτά και ό,τι προλάβουµε, εν πάση περιπτώσει. Ο κ. Γάκης δεν
δικαιούται.
Αυτό είναι το πρακτικό πρόβληµα. Με κατανόηση µπορεί να
λυθεί. Βεβαίως, αν υπάρξει επιµονή, θα δούµε πώς θα το χειριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου): Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
δήλωσε ότι δεν θα δευτερολογήσει. Άρα, προχωρούµε. Έχουµε
ένα τέταρτο. Όπως είπα, τελειώνουν οι πρωτολογίες.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο, µε την παράκληση να µείνετε
στα έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Μην εξαντλήσετε, όµως, σε εµένα την
αυστηρότητά σας, κύριε Πρόεδρε! Τέλος πάντων.
Πέρα από τα όσα ακούστηκαν σήµερα εδώ, η ζωή επιβεβαιώνει ότι όσο διατηρείται η εξουσία της αστικής τάξης, των µονοπωλίων, όσο τα µέσα παραγωγής, οι πηγές του πλούτου είναι
καπιταλιστική ιδιοκτησία, όσο τα πλοία είναι στα χέρια των εφοπλιστών, όσο η ανάπτυξη της οικονοµίας και της ναυτιλίας έχουν
κριτήριο το κέρδος, δεν µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
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των εργαζοµένων, των νησιωτών. Τα προβλήµατα θα οξύνονται,
θα χειροτερεύει η κατάστασή τους.
Η Ελλάδα έχει µεγάλες αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες, που µπορούν να απελευθερωθούν µόνο µε την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, των λιµανιών, µε στόχο την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Μόνο έτσι θα έχουµε εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών όλων των νησιών, σε
όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε ασφαλή και σύγχρονα πλοία, µε
φθηνά εισιτήρια, µε ουσιαστικές και σύγχρονες υπηρεσίες.
Βασική προτεραιότητα θα είναι η σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά, που θα στοχεύει στην ολόπλευρη οικονοµική
και κοινωνική ανάπτυξη του νησιωτικού πλέγµατος και των παραθαλάσσιων και θαλάσσιων περιοχών.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, µε δεδοµένο τα
όσα κάνατε το προηγούµενο διάστηµα, τα νησιά δεν κινδυνεύουν
από τους ναυτεργάτες. Κινδυνεύουν από την αντιλαϊκή πολιτική
σας. Σε αυτήν την Ελλάδα, στη νησιωτική Ελλάδα είναι που οι
εφοπλιστές µε τις πλάτες των κυβερνώντων, των κυβερνήσεων
διαχρονικά, έχουν από το 2004 έως σήµερα επιβάλει αυξήσεις
500% στις τιµές των εισιτηρίων.
Για παράδειγµα, από 10,27 ευρώ που είχε το εισιτήριο για τη
Σάµο, έφθασε τον περασµένο Αύγουστο στα 50 ευρώ: Αύξηση
387%. Από 8,5 ευρώ που είχε το εισιτήριο για την Ικαρία, έφθασε
στα 47,5 ευρώ: Αύξηση 460%. Από 10,5 ευρώ που είχε το εισιτήριο για τη Μυτιλήνη, έφθασε στα 42 ευρώ: Αύξηση 300%. Από
10,85 ευρώ για Πάρο, έφθασε στα 32,5 ευρώ: Αύξηση 200%.
Αλήθεια, ποιος νησιώτης, ποιος εργαζόµενος είχε τέτοια αύξηση στο εισόδηµά του; Αυτούς υπηρετείτε, το µεγάλο κεφάλαιο.
Ανεξάρτητα από αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ, αυτά τα
νησιά στα οποία συµπυκνώνεται το νόηµα της πολιτικής των άγονων γραµµών, της πολιτικής που αφήνει τα νησιά «οµήρους»
στους εφοπλιστές χωρίς δυνατότητα µετακίνησης, δεν θα έχουν
συγκοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Όσον αφορά τώρα την πολιτική και στον τοµέα της υγείας,
πραγµατικότητα αποτελεί αυτό που λέει ο λαός µας «αλίµονο αν
αρρωστήσεις». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, µε το νέο οργανισµό και τις συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων καταργείτε, για
παράδειγµα, την Ογκολογική Κλινική στη Μυτιλήνη που κάθε
έτος καλύπτει πάνω από χίλιες νοσηλείες καρκινοπαθών. Λόγω
αυτής της πολιτικής επίτευγµα και λόγω της µη ανάπτυξης του
ΕΚΑΒ σε όλα τα νησιά -όπως στην Τήνο- τα νοσοκοµεία «πέφτουν
στα νύχια» των ιδιωτικών εταιρειών συνάπτοντας ιδιωτικές συµβάσεις για τις αεροµεταφορές των ασθενών.
Στην Πάρο, το Κέντρο Υγείας έχει σχεδόν κατεβάσει ρολά,
αφού δεν έχει ούτε γενικό γιατρό ούτε νοσηλευτές. Δεν υπάρχει
παιδίατρος για δυόµισι χιλιάδες παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου.
Στους Λειψούς η διάγνωση γίνεται ακόµη και µέσω τηλεφώνου, όταν απουσιάζει ο µοναδικός γιατρός. Για µία απλή εξέταση
αίµατος αναγκάζονται οι νησιώτες να ταξιδεύουν για ώρες σε µεγαλύτερα νησιά.
Στη Λέσβο πριν από λίγο καιρό πέθανε ένας άνθρωπος, γιατί
το µοναδικό ασθενοφόρο που υπήρχε ήταν ακινητοποιηµένο
λόγω της έλλειψης οδηγού.
Στην Ιεράπετρα οι κάτοικοι είναι σε αναβρασµό, σε κινητοποιήσεις για το νοσοκοµείο που οδηγείται σε κλείσιµο.
Τώρα όσον αφορά τη φτωχή αγροτιά -για την οποία λέτε ότι
νοιάζεστε, κύριε Υπουργέ- η πολιτική σας είναι αυτήν που τους
ξεκληρίζει και όλοι οι φτωχοί αγρότες των νησιών βιώνουν τις
συνέπειες και τις επιπτώσεις της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης -της ΚΑΠ- και των ελληνικών κυβερνήσεων
που συναποφασίζουν και εφαρµόζουν αυτή την πολιτική, η οποία
εκτοξεύει το κόστος παραγωγής και κάνει δυσβάσταχτες τις µετακινήσεις, λόγω του κόστους µεταφοράς, µέσων και εφοδίων
στα νησιά. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να είναι απλησίαστα
για τους φτωχούς αγρότες.
Επίσης, έχουµε το κλείσιµο των σφαγείων που οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες κτηνοτρόφους. Αυτή η πολιτική οδηγεί τη φτωχή
αγροτιά στην εξαθλίωση. Δεν φταίνε οι ναυτεργάτες, εναντίον
των οποίων θέλετε να στρέψετε τη φτωχή αγροτιά. Βέβαια, οι
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αγρότες µας κατανοούν όλο και περισσότερο ότι είναι κοινός ο
αντίπαλος και είναι ο ίδιος που οδηγεί και αυτούς και τους ναυτεργάτες και τους εργαζόµενους στην εξαθλίωση. Είναι η βάρβαρη πολιτική που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την
οποία εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Είναι η πολιτική που οδηγεί σε µαρασµό και σε απόγνωση τους νησιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, µέσα σε όλα αυτά, από το 2000 µέχρι το 2013, είχαµε
επιδοτήσεις 700 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες έφτασαν στα ταµεία των εφοπλιστών. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στα ύψη την ανεργία και
στα νησιά. Για παράδειγµα, στα νησιά του Ιονίου τον τελευταίο
χρόνο είχαµε εκτόξευση της ανεργίας από το 17% στο 24%. Στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η ανεργία από το 14,5% έφτασε στο
17%, ενώ στην Κρήτη από το 16,9% έφτασε στο 24%.
Η ίδια βάρβαρη πολιτική, είναι αυτή που σπρώχνει ιδιαίτερα
τους νέους ανθρώπους να στοιβάζονται σε στρατιές για την εξωτερική και εσωτερική µετανάστευση.
Μέσα σε όλα αυτά και µέσα από τις επιταγές του µνηµονίου,
έχουµε το ξεπούληµα των λιµανιών µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή ναυτιλιακή πολιτική,
τη λεγόµενη «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική», η οποία συνδυάζεται απόλυτα µε την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρώπης του
2020.
Βασικά στοιχεία αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι η ανταγωνιστικότητα των ευρω-ενωσιακών µεγάλων οµίλων στις µεταφορές, στα λιµάνια, στα ναυπηγεία, στον τουρισµό, στην αλιεία
και στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Για όλα αυτά, λοιπόν, δεν ακούσαµε κουβέντα από τα κόµµατα
του ευρωµονόδροµου, όπως δεν ακούσαµε κουβέντα και από
τους υπηρετούντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι σας «πίνετε νερό» στο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ρίχνετε
όλα στη διαπραγµατευτική ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε το πρόβληµα µόνο στα µνηµόνια και το κάνετε συνειδητά. Σηκώνετε κουρνιαχτό, προκειµένου να κρύψετε τις πραγµατικές αιτίες που οδηγούν και τους νησιώτες, αλλά και τα
φτωχά λαϊκά στρώµατα στην εξαθλίωση.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος µιλάει για αποκλειστικά
κρατικά λιµάνια, αεροδρόµια, σύγχρονα και ασφαλή, µε υποδοµές στήριξης και διακίνησης των προϊόντων και εξυπηρέτησης
των επιβατών, σύνδεση των λιµανιών µε το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο και τα αεροδρόµια της χώρας για ένα δηµόσιο, ενιαίο
σύστηµα µεταφορών, που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των εφοπλιστών.
Μιλάµε για αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα υγείας
σε όλες τις βαθµίδες.
Για µία τέτοια πολιτική θα πρέπει να παλέψουν και οι νησιώτες
µαζί µε τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Σπερχειάδας Φθιώτιδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το Προεδρείο ευχαριστεί για την κατανόηση του Σώµατος.
Για να διευκολύνουµε όλες τις πλευρές της συζήτησης, θα πάρει
το λόγο ο πρώτος επερωτών Βουλευτής και θα κλείσουµε.
Κύριε Υπουργέ, εάν θέλετε, µπορείτε να πείτε στο τέλος κάτι.
Διαφορετικά, θα κλείσουµε τη συνεδρίαση µας. Σήµερα νοµίζω
ότι ήταν όντως µια ουσιαστική συζήτηση που ασφαλώς θα συνεχιστεί.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε το λόγο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αναγκάζοµαι να πάρω το λόγο µόνον εγώ και να παραιτηθούν οι
άλλοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι θέλουµε να σας διευκολύνουµε να πάτε στο Υπουργικό Συµβούλιο -είναι το τρίτο βέβαια
που γίνεται σε οχτώ µήνες- αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι πρόβληµα και για εµάς, επειδή δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε
αναλυτικά και στις δευτερολογίες σε πολλά ζητήµατα τα οποία
θίξατε και χρειάζονται συγκεκριµένες απαντήσεις.
Είπατε πολλά πράγµατα αλλά δεν είπατε και πολλά άλλα. Δεν
αναφερθήκατε παραδείγµατος χάριν καθόλου στα φορολογικά
ζητήµατα, το οποίο αποτελούσε και το κύριο θέµα, το κεντρικό
θέµα της επίκαιρης επερώτησης που κάναµε για τις καταργήσεις
των φοροαπαλλαγών στα µικρά νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες
εκατό κατοίκους, που ήδη έχει συντελεστεί και µε προηγούµενες
φορολογικές διατάξεις, για την απειλούµενη αύξηση των µειωµένων συντελεστών του ΦΠΑ στο Αιγαίο που θα είναι ένα τεράστιο
πλήγµα για την οικονοµία και την ανάπτυξη των νησιών µας, εάν
προκύψει µε το επερχόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο που έχετε
πει ότι θα έρθει κατά την Άνοιξη.
Είπατε διάφορα πράγµατα στα οποία θέλετε να µας αποδώσετε ότι ψευδώς υποστηρίζουµε κάποια πράγµατα. Και θα σας
πω συγκεκριµένα.
Κατ’ αρχάς στο ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων για την
ακτοπλοΐα. Εµείς δεν είπαµε ότι καταργούνται οι συλλογικές
συµβάσεις στην ακτοπλοΐα. Είπαµε ότι καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία. Και όντως αυτό προβλέπει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιό σας, του οποίου -ειρήσθω εν
παρόδω- έχουµε διαβάσει όλες τις εκδοχές µέχρι σήµερα -και
την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τέταρτη µέχρι να κατατεθεί. Εν πάση περιπτώσει, το
έχουµε διαβάσει. Άρα, ξέρουµε ότι καταργούνται και γίνονται
ατοµικές συµβάσεις για τα κατώτερα πληρώµατα, κάτι το οποίο
ανοίγει το δρόµο και για τους αξιωµατικούς.
Δεύτερον, για το θέµα της ακτοπλοΐας είπατε ορισµένα πράγµατα. Και εδώ µπαίνει έµµεσα το ζήτηµα της κατάργησης των
συλλογικών συµβάσεων -εάν θέλετε- ότι µε τη µείωση των οργανικών θέσεων των συνθέσεων των πλοίων κατά τους χειµερινούς
µήνες –και όταν λέµε στην ακτοπλοΐα «χειµερινούς µήνες» για τη
νησιωτική Ελλάδα περιλαµβάνει περίπου επτά µε οχτώ µήνες το
χρόνο και όχι τρεις µήνες- µειώνονται τα ακτοπλοϊκά δροµολόγια, διότι κατ’ αρχάς υπάρχει πρόβλεψη, όπως υπήρχε στο
ν.2932, για ετήσια δροµολόγηση των τακτικών δροµολογιακών
γραµµών.
Όσον αφορά τις τακτικές δροµολογιακές γραµµές, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, δηλώνεται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες
ποιες θα πάρουν και ποια νησιά θα πάρουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Άρα, αυτές οι οποίες θα καλυφθούν µε ένα πλοίο σε ετήσια
βάση θα είναι αυτές που θα δηλωθούν. Και, βεβαίως, καταργώντας έµµεσα τη δεκάµηνη υποχρεωτική δροµολόγηση, δίνετε το
δικαίωµα και για δεύτερο πλοίο της ίδιας εταιρείας για τέσσερις
µήνες το χρόνο. Άρα, έµµεσα καταργείται η δεκάµηνη, διότι σε
αυτά τα πλοία που θα µπουν για τέσσερις και όχι για δέκα µήνες
το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα τι θα γίνει µε τα πληρώµατα; Θα
είναι στην ανεργία, ναι ή όχι; Προφανώς, θα είναι στην ανεργία.
Ξέρετε πολύ καλά, λοιπόν, ότι εάν δεν δηλωθούν αυτά τα
νησιά από τις εταιρείες και δεν είναι τακτικές γραµµές, πάµε στη
διαδικασία των γραµµών δηµοσίου συµφέροντος. Ποιοι εφοπλιστές και ποιες εταιρείες θα καλύψουν τις γραµµές δηµοσίου
συµφέροντος, όταν έχουν µειωθεί οι επιδοτήσεις κατά 18 εκατοµµύρια φέτος και θα µειωθούν ακόµα παραπάνω αυτές οι επιδοτήσεις; Είναι ορατός ο κίνδυνος να µείνουν πολλά νησιά χωρίς
συγκοινωνίες, ναι ή όχι;
Ήδη φέτος πολλά νησιά έχουν µείνει χωρίς συγκοινωνία. Οι
δυτικές Κυκλάδες, παραδείγµατος χάριν, έχουν δροµολόγιο δύο
φορές τη βδοµάδα, επίσης καταργούνται πλοία ή βγαίνουν εκτός
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

δροµολόγησης, διότι δεν του φτάνουν τα κονδύλια. Πλοία όπως
το «ΑΡΤΕΜΙΣ» και άλλα, έχουν βγει εκτός λειτουργίας στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου. Άρα καταργούνται δροµολόγια και
µένουν πολλά νησιά χωρίς συγκοινωνία.
Από εκεί και έπειτα, αναφερθήκατε σε ζητήµατα τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν στο παρελθόν. Εµείς λέµε και το λέγαµε από
χρόνια ότι αυτό το µοντέλο ανάπτυξης το οποίο υπήρξε στα νησιά
µας, ήταν ένα µοντέλο ανάπτυξης άναρχο, ανεξέλεγκτο, ανορθολογικό, το οποίο οδήγησε σε µια τουριστική µονοκαλλιέργεια
χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό, χωρίς προγραµµατικό σχέδιο κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα, συντελείται πολιτική συγκέντρωσης και κατάργησης
της όποιας αποκέντρωσης από το 1981 και µετά κατακτήθηκε
και µε τους αγώνες των νησιωτών. Κλείνουν τόσες υπηρεσίες,
στις εφορίες δεν µπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης ηλεκτρονικά
-που αυτό θέλουµε, δεν θέλουµε την επαφή του εφόρου µε τον
πολίτη- και το TAXIS δεν έχει γίνει, γιατί δεν δίνετε την παράταση
µέχρι τέλους του 2013, έτσι ώστε από το 2014 να λειτουργήσουν;
Γιατί κλείνετε τα παραρτήµατα του ΙΚΑ, γιατί κλείνετε τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, γιατί κλείνετε τα τελωνεία, γιατί κλείνετε τα
ειρηνοδικεία;
Έχουµε διαβάσει το σχέδιό σας. «Πράσινα νησιά, ποιοτικά
νησιά, νησιά ίσης ευκαιρίας» αυτό είναι το τρίπτυχο το οποίο λέτε
εσείς ως επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό, όµως το επιχειρησιακό
σχέδιο για να εφαρµοστεί χρειάζονται κι άλλες πολιτικές εκτός
µνηµονίου. Διότι αυτές οι πολιτικές του µνηµονίου µας βάζουν
στο στενό κορσέ των δηµοσιονοµικών περιορισµών, όπως και τα
εισοδήµατα αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Το κλείσιµο
των υπηρεσιών, το κλείσιµο ή η συγχώνευση σχολείων και νοσοκοµείων κι όλα αυτά τα ζητήµατα είναι απόρροια αυτών των πολιτικών.
Μιλάω γρήγορα γιατί θέλω να σας απαλλάξω να φύγετε.
Εν πάση περιπτώσει, σε εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι
µε το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήσαµε και µε τις σηµερινές πολιτικές δεν µπορεί να υπάρξει νησιωτική ιδιαιτερότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ολοκληρώνω, λέγοντας ένα θετικό στοιχείο για το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, επειδή είπατε ότι
δεν λέµε θετικά.
Το Παρατηρητήριο Νησιωτικότητας και το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής είναι θετικά στοιχεία. Προσέξτε, όµως, στο Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής δεν µπορεί να µην µετέχουν οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Ας πούµε, εκπρόσωποι εργατικών κέντρων δεν περιλαµβάνονται πουθενά στο νοµοσχέδιο,
όπως επίσης δεν περιλαµβάνονται και εκπρόσωποι των οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων από τη στιγµή που λέµε
ότι το περιβάλλον και ο πολιτισµός είναι τα δύο συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Αιγαίου.
Δείτε τα και θα τα ξαναπούµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε. Ευχαριστώ και για την κατανόηση των συναδέλφων.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
23/17/14-11-2012 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, προς τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Εσωτερικών, σχετικά µε την φορολογική επιβάρυνση στα νησιά του Αιγαίου.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.04’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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