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Αθήνα, σήµερα στις 10 Δεκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 3054/23-10-2013 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχάρης για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι γιατί λίγες ώρες πριν απαντήσετε
στην ερώτησή µου, ανακοινώσατε ότι θα επιστραφούν στο κράτος τα χρήµατα που έχουν λάβει όσοι αµείβονταν κατά πολύ παραπάνω από το ενιαίο µισθολόγιο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Και
προφανώς αυτό είναι στα λάθη που εντάσσονται όσα ανέφερε ο
κ. Στουρνάρας από το Βήµα της Βουλής ότι κάνει και προσπαθεί
να διορθώσει.
Το ενιαίο µισθολόγιο αποφασίστηκε και εφαρµόστηκε τον Νοέµβριο του 2011. Έκτοτε, εκκρεµούν δεκάδες υποθέσεις για
τους ελέγχους µισθοδοσίας και µάλιστα µε έγγραφό σας ζητάτε
να µην υπάρχουν ενδοιασµοί στην τυπική εφαρµογή του ενιαίου
µισθολογίου. Και διερωτώµαι: από πότε πρέπει το κράτος να έχει
ενδοιασµούς στην εφαρµογή της νοµοθεσίας; Διότι η καταστρατήγηση του νόµου είναι ανεπίτρεπτη. Και είναι καταστροφική η
δηµιουργία υπαλλήλων διαφορετικών ταχυτήτων.
Θα ήθελα, επίσης, να µου πείτε, κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένα
στοιχεία. Ποια Υπουργεία και ποιες υπηρεσίες αρνήθηκαν να
εφαρµόσουν ή εφήρµοσαν επιλεκτικά το ενιαίο µισθολόγιο.
Και περιµένω, επίσης, να µου πείτε εάν για αυτήν την ολιγωρία
προβλέπονται κυρώσεις στους επικεφαλής οργανισµών και φορέων που αρνήθηκαν να εφαρµόσουν το ενιαίο µισθολόγιο και
ποιες είναι αυτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, µε την επίκαιρη ερώτησή σας δίνετε
την ευκαιρία να συζητήσουµε στο Κοινοβούλιο το ζήτηµα της

εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου στο δηµόσιο. Ζήτηµα, όπως
σωστά αναδεικνύετε, µε σηµαντικές δηµοσιονοµικές, διοικητικές
και κοινωνικές διαστάσεις. Ζήτηµα µεγάλης σηµασίας για την
αποτελεσµατικότητα, τη βιωσιµότητα και την κοινωνική νοµιµοποίηση της εθνικής προσπάθειας δηµοσιονοµικής προσαρµογής
και πειθαρχίας.
Ζήτηµα το οποίο από την οριοθέτησή του στους µόνιµους και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δηµοσίου, των ΟΤΑ, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και άλλων φορέων του δηµοσίου στο τέλος του ’11 και
από τη µετέπειτα επέκτασή του στο προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και σε άλλους φορείς του δηµοσίου
στις αρχές της φετινής χρονιάς, απαιτεί πράγµατι συνεχή παρακολούθηση ως προς την υλοποίησή του και στοχευµένες διορθωτικές παρεµβάσεις όπου και όταν απαιτείται.
Προς αυτή την κατεύθυνση, τον τελευταίο ενάµιση χρόνο από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχουν γίνει έξι συγκεκριµένες
και συγκροτηµένες κινήσεις.
Πρώτον, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων διενήργησε πέντε έκτακτους ελέγχους µισθοδοσίας το 2013.
Δεύτερον, όλα τα Υπουργεία µετά την από 24η Οκτωβρίου επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, ενηµερώθηκαν
για την αναγκαιότητα παρακολούθησης τυχόν αποκλίσεων στους
προϋπολογισµούς των εποπτευόµενων φορέων τους συµπεριλαµβανοµένων και των µισθολογικών δαπανών.
Τρίτον, η Γενική Διεύθυνση Μισθών µετά από άλλη επιστολή
στις 24 Οκτωβρίου –φέτος- του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, πραγµατοποίησε ελέγχους σε δεκατρείς φορείς της γενικής κυβέρνησης για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι είτε δεν
έχουν εφαρµόσει ορθά το ενιαίο µισθολόγιο, είτε ότι το έχουν
µεν εφαρµόσει, πλην όµως, πιθανώς, µε οριακή ή διασταλτική
ερµηνεία του νόµου ή του οργανογράµµατός τους, που οδηγεί
σε διαφοροποίηση του µέσου µισθού τους.
Τέταρτον, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων σε
συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Μισθών -µε την ίδια επιστολή
που σας ανέφερα- θα προχωρήσει το επόµενο εξάµηνο σε ελέγχους σε ενενήντα τέσσερις συγκεκριµένους φορείς της γενικής
κυβέρνησης για την αποτίµηση της εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου.
Πρόκειται για φορείς που είτε δεν παρέχουν µισθολογικά στοιχεία, είτε υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόµενη µη εφαρµογή των
σχετικών µισθολογικών διατάξεων. Απ’ αυτούς, σαράντα εννέα
είναι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, είκοσι τέσσερις του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, επτά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, έξι του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τρεις του Υπουργείου

3946

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο του Υπουργείου Υγείας και από ένας στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Πέµπτον, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων µετά
από επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών στις 30
Οκτωβρίου έχει αναλάβει προς διερεύνηση την αξιολόγηση των
µισθολογικών δαπανών όλων των ανεξάρτητων διοικητικών
αρχών. Πρόκειται για συνέχεια µιας διαδικασίας που ξεκίνησε το
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους µε το αίτηµα προς τις εν λόγω
αρχές να βεβαιώσουν την εναρµόνισή τους µε τις κείµενες διατάξεις και συνεχίζεται µε την ανάλυση των απαιτήσεών τους από
την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Μισθών.
Έκτον, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων µετά από
νέα επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών στις 3 Δεκεµβρίου –φέτος- προχώρησε στη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου
µισθοδοσίας σε τέσσερις φορείς, οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί
στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών.
Κύριε συνάδελφε, σας αναφέρω αυτές τις πρωτοβουλίες και
θα σας πω τα πορίσµατα στη δευτερολογία µου, για να αναδείξω
τη βούληση της Κυβέρνησης να παρακολουθήσει την υλοποίηση
των υφιστάµενων νόµων για την εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου
στο δηµόσιο, αλλά και να καταδείξει –όπως θα αναφέρω και στη
δευτερολογία µου- ότι αυτές οι νησίδες µη τήρησης των νόµων,
θα εντοπιστούν και θα αντιµετωπιστούν. Περισσότερα κατά τη
δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψυχάρη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εν µέρει δεν έµεινα ευχαριστηµένος µε την
απάντησή σας. Θα ήθελα περισσότερα στοιχεία και πιο συγκεκριµένες απαντήσεις. Χαρακτηριστικά: Ποιες είναι οι κυρώσεις
που θα επιβάλλετε σε αυτούς που αρνήθηκαν να εφαρµόσουν
το ενιαίο µισθολόγιο; Αναφέρατε µία σειρά από Υπουργεία –δεν
έχει σηµασία ακριβώς ποιες υπηρεσίες, αλλά Υπουργεία- και
θέλω να µάθω τις κυρώσεις που θα εφαρµόζετε.
Σας έχω και συγκεκριµένη πρόταση. Μέχρι να σταλούν στο
Υπουργείο σας όλα αυτά τα στοιχεία, να διακόψετε τη µισθοδοσία όλων των προϊσταµένων που έχουν την ευθύνη εφαρµογής
του ενιαίου µισθολογίου. Θα δείτε πως σε χρόνο ρεκόρ, θα έχετε
τις απαντήσεις στο γραφείο σας.
Επίσης, θα ήθελα να µάθω τα συγκεκριµένα ποσά στα οποία
ανέρχονται αυτές οι δαπάνες. Οι δαπάνες που θα έπρεπε να µην
έχουν γίνει. Με βάση τη συνέντευξή σας σήµερα το µεσηµέρι,
αλλά και τα στοιχεία που υπάρχουν, τα ποσά που χάθηκαν αυτά
τα τρία χρόνια, είναι περίπου το ποσό θέρµανσης. Φοβάµαι -αλλά
είναι προφανές- ότι ορισµένα «ρετιρέ» του δηµοσίου κλέβανε επί
τρία χρόνια το πετρέλαιο θέρµανσης των φτωχών που περίµεναν
τη βοήθεια του κράτους.
Θα ήθελα να µου πείτε καθαρά, ποιες θα είναι οι ουσιαστικές
κυρώσεις αυτών που παρανόµησαν, αυτών που δεν έλαβαν υπ’
όψιν τις εντολές σας, τη βούληση της Κυβέρνησης και -εν πάση
περιπτώσει- την απόφαση της Ελληνικής Βουλής να υπάρχει ενιαίο µισθολόγιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τα στοιχεία, τα οποία επικαλείστε δεν είναι
εις γνώσιν µου και θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου στο δηµόσιο
σε γενικές γραµµές κρίνεται ικανοποιητική.
Το µισθολογικό κόστος µετά την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου προβλέπεται να διαµορφωθεί περίπου στο 8,5% του ΑΕΠ
το 2014, προσεγγίζοντας επιτέλους το µέσο ευρωπαϊκό όρο και
να µειωθεί ακόµη περισσότερο από τη συνέχιση και µόνο –το τονίζω- της εφαρµογής του κανόνα ένα προς πέντε. Πρόκειται για
µία πολύ σηµαντική προσαρµογή, αν αναλογιστούµε ότι το µι-
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σθολογικό κόστος ήταν 9,6% του ΑΕΠ το 2011. Άρα, από το 9,6%
πήγαµε στο 8,5%.
Σε ό,τι αφορά τους φορείς υλοποίησης του ενιαίου µισθολογίου, όλα τα Υπουργεία το εφαρµόζουν. Ενδεχόµενες διαφορές
που µπορεί να εµφανίζονται στους µέσους µισθούς κάθε Υπουργείου οφείλονται αφ’ ενός στη διαφορετική σύνθεση του προσωπικού του κάθε Υπουργείου -για παράδειγµα στον αριθµό προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, ετών υπηρεσίας- και αφ’ ετέρου στην ύπαρξη διαφορετικών µεγεθών υπερβάλλουσας µείωσης, που σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
έχει κρατηθεί ως διαφορά µέχρι το 2016.
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που σας προανέφερα και ζητάτε
συγκεκριµένα στοιχεία, µε τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, πρώτον, οι πέντε έκτακτοι έλεγχοι µισθοδοσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων αφορούν τα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα, τη Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου, τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, την καταβολή επιδόµατος στο
Νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» του Νοµού Ιωαννίνων και τη µισθολογική προσαρµογή του καθεστώτος της διαθεσιµότητας.
Για τους δύο πρώτους ελέγχους έχουν συνταχθεί εκθέσεις
αποτελεσµάτων ελέγχου και αναµένεται η οριστικοποίηση του
πορίσµατος. Για την τρίτη περίπτωση, τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας που και παρατηρούνται υπερβάσεις, αναµένονται οι σχετικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει σήµερα διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα λάβει τις ενδεδειγµένες αποφάσεις για την εφαρµογή των µισθολογικών προσαρµογών. Για την
τέταρτη περίπτωση, αναµένεται ολοκλήρωση της έκθεσης αποτελεσµάτων ελέγχου. Για την τελευταία περίπτωση, και οι ενενήντα ελεγχθέντες φορείς ανταποκρίθηκαν στις συστάσεις του
ελέγχου µισθολογικής προσαρµογής του καθεστώτος διαθεσιµότητας.
Δεύτερον, οι δεκατρείς έλεγχοι της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών αφορούσαν φορείς έξι Υπουργείων. Από την καταρχήν εξέταση των µισθολογικών στοιχείων τους προέκυψε ότι ένας φορέας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας δεν εφάρµοσε
το ενιαίο µισθολόγιο. Εξαιτίας αυτού του λόγου αποµακρύνθηκε
το διοικητικό συµβούλιο. Οι υπόλοιποι το εφαρµόζουν χωρίς να
έχουν µέχρι στιγµή προκύψει ουσιώδη ευρήµατα που να έχουν
σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα.
Τα ευρήµατα που εντοπίστηκαν αφορούν περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών που δόθηκε εφάπαξ κι όχι τµηµατικά, όπως
προβλέπεται από το ενιαίο µισθολόγιο. Εντοπίστηκε µικρός αριθµός περιπτώσεων που κατετάγησαν διευθυντές στον Α’ βαθµό
και χορηγήθηκαν επιδόµατα θέσεων ευθύνης ανώτερης κατηγορίας από αυτήν στην οποία ανήκαν οι υπάλληλοι. Εντοπίστηκε
µία περίπτωση που χορηγούνταν πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση
που δεν προβλεπόταν από το νόµο. Εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις που έγινε εσφαλµένη κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και δικηγόρων µε έµµισθή εντολή στα
µισθολογικά κλιµάκια.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, έχουν ενηµερωθεί οι φορείς
και έχει ζητηθεί να προβούν άµεσα σε διορθωτικές ενέργειες και
σε αναζήτηση των ποσών που τυχόν αχρεωστήτως κατεβλήθησαν. Φυσικά, θα υπάρξει στενή παρακολούθηση συµµόρφωσής
τους.
Τρίτον, µόλις ολοκληρώθηκε η διενέργεια ελέγχου για τη µισθολογική προσαρµογή καθεστώτος διαθεσιµότητας σε τέσσερις φορείς. Πιο συγκεκριµένα, ολοκληρώθηκε η διενέργεια
ελέγχου στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ,
στον ΕΟΤ και στον ΕΦΕΤ.
Παρατηρήθηκαν ορισµένες, λίγες καθυστερήσεις, στην υλοποίηση του νόµου, που οφείλονται σε διοικητικά και τεχνικά ζητήµατα, η διευθέτηση των οποίων δροµολογείται άµεσα.
Ειδικότερα, στην περίπτωση του ΕΟΤ, όπου εµφανίστηκε και
το µεγαλύτερο πρόβληµα, σύντοµα και µέχρι τις 18 Δεκεµβρίου
αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραµετροποίησης
του ηλεκτρονικού συστήµατος υποστήριξης µισθοδοσίας και
πλήρους ένταξης µισθοδοσίας των υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή
Πληρωµών. Οι αρµόδιες υπηρεσίες θα παρακολουθούν στενά τη
συµµόρφωσή τους.
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Κύριε συνάδελφε, στο Υπουργείο Οικονοµικών και δη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί,
ώστε να εντοπιστεί και να προσαρµοστεί κάθε νησίδα απόκλισης
από τα ενιαίο µισθολόγιο. Αυτό επιτάσσει η προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Το ενιαίο µισθολόγιο εφαρµόζεται και όποιοι ελάχιστοι
νόµιζαν ότι µπορούν να παρεκκλίνουν, εντοπίζονται, επιστρέφουν
τους δηµόσιους πόρους και εναρµονίζονται. Σε αυτήν την προσπάθεια συστρατεύονται, όπως άλλωστε και επιβάλλεται, όλα τα
µέλη της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι κ.κ. Ανδρέας Κουτσούµπας Βουλευτής Βοιωτίας, Άρης Σπηλιωτόπουλος Βουλευτής Β’ Αθηνών, Ελένη
Μακρή-Θεοδώρου Βουλευτής Φθιώτιδος, Ιωάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Καβάλας και Αθανάσιος Αθανασίου Βουλευτής Αττικής ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ OI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η δεύτερη µε αριθµό 1138/22-10-2013 αναφορά πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το προεδρικό
διάταγµα που αφορά στις εξώσεις επιχειρήσεων στο παραλιακό
µέτωπο Αττικής, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 897/3-10-2013 αναφορά πρώτου κύκλου του
Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε τις συνέπειες της διαθεσιµότητας των σαράντα εννέα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
938/27-8-2013 ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου «ΧατζήΚώστα».
Στην κυρία συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας κ.
Αντώνιος Μπέζας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναγκάζοµαι να καταθέσω αυτήν την ερώτηση
για τρίτη πλέον φορά ως επίκαιρη, επειδή αρνούµαι να δεχτώ ότι
είναι τόσο δύσκολο ουσιαστικά να µεταφραστεί µία διαθήκη εθνικού ευεργέτη και έτσι να ρηµάζει στην κυριολεξία αναξιοποίητη
µία ανεκτίµητης αξίας πολιτιστικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής –
παιδευτικής, να το πω έτσι, και ερευνητικής- δηµόσια περιουσία,
κληρονοµιά. Πέραν του οικονοµικού, βεβαίως, οφέλους που θα
είχε το κράτος, αν αυτό το κτήριο µπορούσε να αξιοποιηθεί.
Να σας πω ότι έχει προηγηθεί ένας τραγέλαφος εκ µέρους
του Υπουργείου σας -και θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω
αυτήν τη λέξη- αφού απάντησε σε διαδοχικές ερωτήσεις που
έκανα σχετικά µε το ίδιο θέµα, χρησιµοποιώντας την ίδια απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ να µην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί
απαξιώνεται µε τον τρόπο αυτό η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Στην ερώτηση που είχα κάνει, λοιπόν, σας επισήµανα ότι το
κτήριο έχει αφεθεί στην τύχη του από το 1999. Οι κτηριακές υποδοµές παραµένουν αναξιοποίητες και δεν έχουν παραχωρηθεί
σε κανέναν φορέα. Ωστόσο, έχουν υπάρξει ουσιαστικές προτάσεις για την αξιοποίησή του. Η πρώτη έχει έρθει από το Εφετείο
Αθηνών, το οποίο είχε κρίνει ως επωφελέστερη τη χρησιµοποίηση του κληροδοτήµατος ως συνεδριακού κέντρου για ιατρικά
θέµατα και λοιπές συναφείς πνευµατικές εκδηλώσεις µε την υπ’
αριθµό 1751/2001 απόφασή του. Το ίδιο κτήριο διεκδικεί και ο
Δήµος της ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου για παραχώρηση
προς χρήση στη Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας.
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν επιτρέπει να µιλήσω για τη Διεθνή
Ακαδηµία Ελευθερίας, ένα όραµα πολύ σηµαντικό για τον τόπο
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µου.
Τα πράγµατα και οι διαδικασίες, όµως, δεν προχωρούν σύµφωνα µε την απάντησή σας, αυτήν τη µία, µε αριθµό πρωτοκόλλου 60517 11-7-2013. Τη διαβάζω: «Μολονότι µέχρι προσφάτως
ήταν γνωστό ότι οι συντάκτες της διαθήκης, βάσει της οποίας
κατασκευάστηκε το κτήριο του νοσοκοµείου, ήταν οι αδελφοί Χατζηκώστα µε χρονολογία σύνταξης την 30η Μαΐου του 1846, η
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, όπου ανευρέθη η διαθήκη,
πληροφόρησε ότι αυτή έχει συντάκτη µόνο τον Γεώργιο Χατζηκώστα µε ηµεροµηνία σύνταξης την 11η Αυγούστου του 1845. Η
διαθήκη δεν έχει µεταφραστεί λόγω µη ύπαρξης υπαλλήλου του
κλάδου µεταφραστών της ρωσικής γλώσσας». Είναι αδιανόητη
αυτή η απάντηση, τουλάχιστον για µένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα περίµενε κάποιος -για να ολοκληρώσω- κατόπιν αυτού να
γίνει µετάφραση της εν λόγω διαθήκης και να αποσαφηνιστεί,
επιτέλους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νοσοκοµείου µε σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Τίποτα
από αυτά δεν έγινε. Υπήρξε ολιγωρία. Υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια ολιγωρία.
Ερωτάσθε –και ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε- σε
ποιες άµεσες ενέργειες θα προβείτε για την αξιοποίηση του εν
λόγω κληροδοτήµατος και σας παρακαλώ µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, το ζήτηµα, το οποίο θέτετε µε την ερώτησή σας, είναι ένα
πολύπλοκο ζήτηµα και όντως οι απαντήσεις του Υπουργείου
Υγείας σε προγενέστερες ερωτήσεις σας δεν ήταν αυτές, οι
οποίες έπρεπε να είναι και αναλαµβάνω την ευθύνη εγώ γι’ αυτό,
γιατί δεν είχα λάβει υπ’ όψιν µου τις ερωτήσεις, ούτε είχα ασχοληθεί µε το θέµα, παρ’ ότι η συγκεκριµένη διεύθυνση είναι στην
αρµοδιότητά µου. Όµως, για κάποιους λόγους εσωτερικούς του
Υπουργείου αυτό δεν είχε έλθει σε γνώση µου. Θα προσπαθήσω
τώρα να ξεδιαλύνω λίγο την κατάσταση και τι ακριβώς υπάρχει
σε σχέση µε το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Πράγµατι, όπως αναφέρατε κι εσείς στην πρωτολογία σας, το
1999 το Γενικό Νοσοκοµείο Μεσολογγίου «Χατζή-Κώστα» µεταστεγάστηκε σε νέο κτήριο.
Σηµειώνω απλά ότι ο Χατζηκώστας ήταν Γιαννιώτης στην καταγωγή και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επειδή υπάρχουν και συνάδελφοι από την Ήπειρο εδώ, το σύνολο σχεδόν των εθνικών
ευεργετών ήταν απόδηµοι Έλληνες ηπειρωτικής καταγωγής.
Ένας τέτοιος ήταν και ο Χατζηκώστας.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που µεταστεγάστηκε σε άλλο κτήριο
και παρέµεινε το παλιό κτήριο, θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί ποια
θα µπορούσε να είναι η χρήση του παλιού κτηρίου. Επειδή πρόκειται για κληροδότηµα, αυτό δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο
µέσω δικαστικής απόφασης, η οποία θα ερµηνεύει την επωφελέστερη αξιοποίηση του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου
µε βάση την πραγµατική βούληση του διαθέτη. Αυτό ισχύει για
όλα τα κληροδοτήµατα.
Πράγµατι, τέτοια δικαστική απόφαση υπήρξε. Είναι η
1751 2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε βάση την οποία
ορίστηκε ως επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού Νοσοκοµείου «Χατζή-Κώστα» η χρησιµοποίηση αυτού του
κτηρίου, όπως αναφέρατε κι εσείς, ως συνεδριακού κέντρου για
ιατρικά θέµατα και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, µε τις οποίες
θα προάγεται η ιατρική, αλλά και εν γένει η περίθαλψη των κατοίκων της πόλεως του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό έλεγε η συγκεκριµένη δικαστική απόφαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Με βάση αυτήν την απόφαση, το 2008 εκδόθηκε µία κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών -την
οποία, µάλιστα, τυχαίνει να υπογράφω εγώ από πλευράς του
Υπουργείου Οικονοµικών ως αρµόδιος Υφυπουργός τότε για τη
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δηµόσια περιουσία- µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης του συγκεκριµένου κτηρίου µε βάση τη δικαστική απόφαση του 2001.
Τι, λέει, λοιπόν, αυτή η υπουργική απόφαση του 2008; Λέει ότι
το συγκεκριµένο κτήριο θα χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό που
προβλέπει η δικαστική απόφαση, τα έξοδα για την επισκευή αναπαλαίωσης του συγκεκριµένου κτηρίου θα προκύψουν από την
πώληση των αναγκαίων µετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει στη διάθεσή του το κληροδότηµα και τα µερίσµατα από τις υπόλοιπες µετοχές του ιδρύµατος που δεν θα
εκποιηθούν, καθώς και τα εισοδήµατα από τη λειτουργία του συνεδριακού κέντρου, θα εξακολουθήσουν να διατίθενται για λειτουργία του νοσοκοµείου. Αυτό λέει η υπουργική απόφαση, η
οποία έπρεπε να υλοποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εν τω µεταξύ, προέκυψε αίτηµα της Διεθνούς Ακαδηµίας
Ελευθερίας, η οποία ιδρύθηκε µε νόµο το 2003 και µε έδρα το
Μεσολόγγι, προς τον τότε Υπουργό Υγείας για την παραχώρηση
προς χρήση στη Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας του παλαιού κτηρίου του νοσοκοµείου.
Η Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας επανήλθε και το 2010 µε αίτηση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο µε τη σειρά του το διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονοµικών, διότι η κυριότητα του κτηρίου
και η εποπτεία των κληροδοτηµάτων ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Εν τω µεταξύ ο Δήµος Μεσολογγίου έθετε και θέµα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, διότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί µε δαπάνες του κληροδοτήµατος από τον Χατζηκώστα, αλλά σε
οικόπεδο το οποίο είχε παραχωρήσει ο τότε Δήµος Μεσολογγίου, δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέµα.
Όµως, επειδή ακριβώς πρόκειται για κληροδότηµα, όπως ανέφερα και προηγουµένως, καµµία αλλαγή στη χρήση του δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο αυτή που προβλέπει ο διαθέτης στη
διαθήκη του ή ερµηνεύει µεταγενέστερη δικαστική απόφαση και
συγκεκριµένα η δικαστική απόφαση του 2001.
Άρα, αν δεν υπάρξει νέα δικαστική απόφαση που να προβλέπει
κάτι διαφορετικό, δεν µπορεί να παραχωρηθεί στην Διεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας.
Ενώ, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στη συνέχεια,
µετά από καθυστέρηση, στην εφαρµογή της υπουργικής απόφασης του 2008 και της δικαστικής απόφασης του 2001, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άλλη διαθήκη, διαφορετική από αυτή που είχε
λάβει υπ’ όψιν της η δικαστική απόφαση του 2001. Η δικαστική
απόφαση του 2001 είχε λάβει υπ’ όψιν της µία διαθήκη των Γεωργίου και Αναστασίου Χατζηκώστα, η οποία είχε συνταχθεί στις
30 Μαΐου του1846.
Από την αλληλογραφία και από την εξέταση των εγγράφων
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άλλη διαθήκη.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, να συνεχίσω, απλώς ουσιαστικά λίγο-πολύ επαναλάβατε αυτά που είπα.
Εγώ σας µίλησα για χρονοδιαγράµµατα. Καταλαβαίνω ότι είναι
πολύπλοκο το ζήτηµα και ευχαριστώ που είπατε ότι όλη αυτή η
δυσπραγία, όλο αυτό το πρόβληµα στις απαντήσεις του Υπουργείου σας, είχε να κάνει µε το ότι υπήρξε αλλαγή στην ηγεσία
του Υπουργείου.
Όµως, το αποτέλεσµα είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αποτέλεσµα, δεν υπάρχουν κινήσεις, δεν υπάρχουν δράσεις. Το σηµαντικότερο είναι ότι τελικά δεν αξιοποιείται το νοσοκοµείο.
Εγώ για αυτό ακριβώς σας ανέφερα και τις δύο προτάσεις που
έχουν γίνει, η µία για την αξιοποίησή του ως κτήριο της Διεθνούς
Ακαδηµίας Ελευθερίας και η άλλη για το συνεδριακό κέντρο. Δεν
µπορώ να ορίσω εγώ τον τρόπο, αλλά σας παρακαλώ, αξιοποιήστε το.
Το θέµα που υπάρχει αυτήν τη στιγµή είναι και πολιτιστικό. Το
κτήριο είναι ανεκτίµητης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας,
είναι µνηµείο αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και είναι πραγµατικά
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έτοιµο να καταρρεύσει.
Άρα, πριν ακούσω τη δευτερολογία σας, θα σας παρακαλέσω
να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας, να προβείτε άµεσα σε ενέργειες και είτε µε τον ένα τρόπο είτε µε τον άλλο να µεταφραστεί
επιτέλους η δεύτερη διαθήκη και να προχωρήσουµε σε επόµενη
δικαστική απόφαση, αν χρειαστεί να υπάρξει.
Κατά τη γνώµη µου, η προηγούµενη δικαστική απόφαση σάς
καλύπτει. Εσείς λέτε πως όχι. Δεν ξέρω.
Θα ήθελα να µου δώσετε και ένα χρονοδιάγραµµα, που από
ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόµενά σας, δεν µπορεί να υπάρξει.
Θα ήθελα να ξέρω αν εµπλέκεται άλλο Υπουργείο, επειδή από
την απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών –αυτήν την ερώτηση
την κατέθεσα και στο Υπουργείο Οικονοµικών- προκύπτει ότι η
εποπτεία του κληροδοτήµατος έχει µεταβιβαστεί στο γενικό
γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κάτι τέτοιο κάνει τα
πράγµατα ακόµα πιο πολύπλοκα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να
µπορέσετε να συνεννοηθείτε και να προβείτε σε ενέργειες για
την άµεση συντήρηση έστω του κτηρίου, αν όχι για την άµεση
αξιοποίησή του.
Επίσης, θα ήθελα να σας επισηµάνω µε την ευκαιρία -επειδή
έχω ακόµα ένα λεπτό- και ένα άλλο θέµα της αρµοδιότητάς σας,
την περίπτωση του κτηρίου του παλιού Νοσοκοµείου Αγρινίου
µετά τη µεταστέγαση του Γενικού Νοσοκοµείου στο νέο κτήριο.
Ο κ. Γεωργιάδης έχει ενηµερωθεί σχετικά και είχαµε συζητήσει
για αυτό το θέµα και µε τον προκάτοχό σας τον κ. Σαλµά, ο
οποίος δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε. Πάλι για το κληροδότηµα
αυτό δεν έχει αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επ’ ουδενί δεν µπορούν να γίνουν ξανά τα ίδια λάθη, κύριε Υπουργέ.
Σειρά προτάσεων για αξιοποίηση και του συγκεκριµένου κτηρίου έχει καταθέσει και ο Δήµος Αγρινίου. Πρόσφατα µάλιστα
έγινε και εκτενής συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο µε οµόφωνη
απόφαση. Είχα την τιµή να είµαι παρούσα. Αυτή είναι µια άλλη
περίπτωση.
Οι χωροταξικές τρύπες τέτοιου τύπου στον αστικό ιστό δηµιουργούν προβλήµατα τόσο ασφάλειας των πολιτών, όσο και
υστέρηση στην ανάπτυξη µε αντίστοιχο κλείσιµο επιχειρήσεων.
Τελικά, προκύπτει µια υποβάθµιση κοινωνική και οικονοµική σε
ολόκληρη την περιοχή.
Ολοκληρώνω µε τις δύο προτάσεις που έχουν γίνει. Έχει προταθεί λειτουργία στις εγκαταστάσεις του παλιού νοσοκοµείου να
δηµιουργηθεί κέντρο υγείας αστικού τύπου µε στόχο να αποσυµφορηθεί το νέο νοσοκοµείο -που σίγουρα δεν είναι µόνο για τους
πολίτες του Αγρινίου, αλλά για όλο το Νοµό Αιτωλοακαρνανίαςκαι δυνητικά να προχωρήσει η µεταφορά στις εγκαταστάσεις του
παλιού νοσοκοµείου των διοικητικών υπηρεσιών και των ιατρείων
του ΕΟΠΥΥ.
Σας παρακαλώ πολύ να το λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας,
να µην γίνουν τα ίδια που γίνονται µε το συγκεκριµένο κληροδότηµα, να µην υπάρξει κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβληµα στην
περιοχή.
Σε συνέχεια αυτής της συζήτησής µας αύριο θα σας καταθέσω
εκ νέου ερώτηση, που είχα καταθέσει στην προηγούµενη ηγεσία
του Υπουργείου, και θα ζητήσω να δεσµευτείτε ότι θα λάβετε
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας όλα αυτά που είπαµε σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουµε πάλι το εξής: Όταν υπάρχουν κτήρια
και πολλά από αυτά είναι παλιά νοσοκοµεία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί µέσω κληροδοτηµάτων ή ανήκουν σε κληροδοτήµατα, δεν µπορεί να παραχωρηθεί η χρήση τους σε άλλο φορέα,
εάν δεν υπάρξει δικαστική απόφαση που να ερµηνεύει την επωφελέστερη διαχείριση µε βάση τη βούληση του διαθέτη. Τελεία!
Εποµένως, µην λέτε «παραχωρήστε το εκεί», «το αφήνετε εκεί»
κ.λπ.. Δεν µπορούµε να το παραχωρήσουµε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Πάλι τα ίδια! Τις ίδιες δύο-τρεις προτάσεις
αναφέρετε συνεχώς.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Υγείας): Όσον αφορά το
συγκεκριµένο κτήριο –επανερχόµαστε στο Νοσοκοµείο «ΧατζήΚώστα», το παλιό Νοσοκοµείο του Μεσολογγίου- προέκυψε άλλη
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διαθήκη, η οποία έχε συνταχθεί στη ρωσική γλώσσα και η οποία
απεστάλη από την πρεσβεία µας στη Μόσχα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το Υπουργείο Οικονοµικών την έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να µεταφραστεί. Εάν δεν υπάρξει µετάφραση της διαθήκης δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε καµµία
άλλη ενέργεια, διότι όταν πάρουµε την καινούρια διαθήκη τη µεταφρασµένη, πιθανώς να ζητηθεί και η γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς µπορεί να προκύπτουν διάφορα
άλλα θέµατα και να χρειαστεί να προσφύγουµε πάλι στο δικαστήριο για να υπάρξει νέα δικαστική απόφαση.
Άρα η διαδικασία την οποία ακολουθούµε είναι η εξής: Περιµένουµε και έχουµε επικοινωνήσει µε το Υπουργείο Εξωτερικών
και µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να έχουµε πολύ
σύντοµα τη µετάφραση της διαθήκης στα χέρια µας και ανάλογα
µε το τι προβλέπει η πραγµατική διαθήκη θα κάνουµε ή δεν θα
κάνουµε ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Και αναλόγως -εάν υποβληθεί ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
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τους- µε τη γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους θα
προβούµε σε περαιτέρω ενέργειες. Δυστυχώς, δεν µπορούµε να
κάνουµε κάτι µονοµερώς και από µόνοι µας µε κάποια διοικητική
πράξη, µε κάποια διοικητική απόφαση, εάν δεν ξεκαθαριστεί
αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µε αριθµό 1344/5-9-2013 ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Παύλου Βογιατζή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων σχετικά µε τις επιλέξιµες βοσκήσιµες γαίες στη Λέσβο
και στη Λήµνο, βάσει του σχεδίου δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών
και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Στη χθεσινή συζήτηση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και, τέλος, θα
οµιλήσουν όσοι Βουλευτές εγγραφούν.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Τσουµάνης για οκτώ λεπτά.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προηγηθούν τουλάχιστον κάποιοι Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει καθιερωθεί, όταν οι συνεδριάσεις για το ίδιο νοµοσχέδιο είναι δύο, στη
δεύτερη ηµέρα συνεδριάσεων ακολουθείται αυτή η διαδικασία.
Χθες το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής. Δεν µπορεί να µην
έχει ψηφιστεί επί της αρχής, όταν µπαίνουµε στη συζήτηση επί
των άρθρων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν τελειώσαµε χθες, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όσοι ήσασταν
χθες το βράδυ εδώ θα θυµάστε ότι έχει ψηφιστεί επί της αρχής.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ ήµασταν, αλλά είχαµε κάνει ειδική συµφωνία για σήµερα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θέλετε να συναντηθούµε για ένα
λεπτό, κύριε Πρόεδρε; Τον ίδιο Κανονισµό διαβάζετε και εσείς
και ο προηγούµενος Πρόεδρος χθες βράδυ! Τον ίδιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου.
Ακούστε µε. Από την ώρα που ψηφίστηκε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, τώρα πρέπει να ξεκινήσουµε τη διαδικασία της συζήτησης της ψήφισης επί των άρθρων. Προσέξτε, λοιπόν: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές από οκτώ λεπτά ο καθένας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να τελειώσουν οι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι
ανάγκη να φωνάζουµε. Θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Συµφωνήσαµε να τελειώσουν οι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί µε διακόπτετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μα, τα ίδια; Αφού συµφωνήσαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούµε, αν φωνασκούµε όλοι µαζί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είστε µε τα καλά σας, κύριε Πρόεδρε;
Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εδώ µέσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, είµαι στα
καλά µου, κύριε Ιωαννίδη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλετε µία
ουσιαστική συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό, ένα
λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επανάληψη της ίδιας διαδικασίας
γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό!
Αφού µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, θα προταχθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν µείνει από χθες και δεν έχουν
µιλήσει. Το χρόνο που είχαν θα χρησιµοποιήσουν και πάλι. Απλά,
δεν µπορεί από την ώρα που ξεκινάµε από την αρχή τη συζήτηση
επί των άρθρων να ξεκινήσουµε διαφορετικά. Πώς να το κάνουµε; Λυπάµαι πάρα πολύ. Εγώ το καταλαβαίνω.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο, αλλά για µία σύντοµη παρέµβαση παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µία επιπρόσθετη νοµοτεχνική βελτίωση στην παράγραφο 1 του άρθρου
5, µετά από µία συνεννόηση που είχα µε τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
την αναγνώσετε και να διανεµηθεί στους συναδέλφους. Πώς
έχει;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής: «γ) το τµήµα Πύργος-Καλό Νερό παραµένει
έργο προτεραιότητας, το οποίο περιλαµβάνεται στον εθνικό σχεδιασµό για τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα µε τον αυτοκινητόδροµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
κατατεθεί και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Τσουµάνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν θέλει πολύ µυαλό, θέλει κοινό
µυαλό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πάλι τα ίδια; Επί
των άρθρων θα γίνει.
Ορίστε, κύριε Τσουµάνη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα είµαι
πάρα πολύ σύντοµος, διότι εξαντλήθηκε χθες η συζήτηση. Το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο περιλαµβάνει πέντε άρθρα, εκ των
οποίων τα τέσσερα πρώτα προτείνουν την κύρωση της τροποποίησης καθεµιάς από τις συµβάσεις παραχώρησης.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1 προτείνεται για Κύρωση από τη
Βουλή των Ελλήνων η συµφωνίας τροποποίησης των διατάξεων
της σύµβασης παραχώρησης της από 28 Ιουνίου του 2007 σύµβασης παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3605/2007: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του
Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι» -το
γνωστό µας ΠΑΘΕ- «και ρύθµιση συναφών θεµάτων», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28-11-2013.
Το εν λόγω έργο παραχώρησης εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας Γ’ της Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και
αποτελεί έργο-γέφυρα, αφού µέρος της δαπάνης είχε ενταχθεί
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Με το προτεινόµενο έργο, ιδιαίτερης στρατηγικής σηµασίας,
βελτιώνεται και αναβαθµίζεται ο υφιστάµενος αυτοκινητόδροµος
του ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί. Ο οδικός άξονας ΠΑΘΕ συνδέει τις
πόλεις Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη µε τα σύνορα, εξασφαλίζοντας άµεση πρόσβαση σε όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας µε τα βόρεια και βορειοανατολικά σύνορα της χώρας. Το
µήκος του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί είναι περίπου διακόσια
τριάντα χιλιόµετρα. Μέρος του άξονα αυτού έχει ήδη κατασκευαστεί µε προδιαγραφές ΠΑΘΕ.
Από την άποψη των υφιστάµενων κυκλοφοριακών συνθηκών,
ιδιαίτερα τα τµήµατα των Τεµπών και του Πλαταµώνα µέχρι τη
Σκοτίνα παρουσιάζουν φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά, που
οδηγούν σε απαράδεκτες κυκλοφοριακές συνθήκες και µεγάλο
αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων.
Ο νέος κλειστός αυτοκινητόδροµος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συνολικού µήκους, όπως είπαµε, διακοσίων τριάντα χιλιοµέτρων περίπου, θα θέσει σε νέα τροχιά ανάπτυξης κυρίως τη
Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, αλλά και
σε µακροσκοπική κλίµακα, το σύνολο της χώρας. Το έργο, επίσης, επειδή ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο, σκοπεύει στη διασύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.
Με το άρθρο 2 προτείνεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η συµφωνία τροποποίησης των διατάξεων της από 31-52007 σύµβασης παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3597/2007, µε τίτλο «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας και ρύθµιση συναφών θεµάτων»,
που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεµβρίου του 2013.
Το εν λόγω έργο παραχώρησης εντάσσεται επίσης στον άξονα
προτεραιότητας Γ’ της Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013
και αποτελεί και αυτό έργο – γέφυρα, αφού µέρος της δαπάνης
είχε ενταχθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Το προτεινόµενο έργο παραχώρησης αρχικά περιελάµβανε το
σύνολο του αυτοκινητοδρόµου της κεντρικής Ελλάδας. Η αρχή
του είχε τεθεί κοντά στη Λαµία, που αποτελεί κοµβικό σηµείο
σύνδεσης του αυτοκινητοδρόµου µε τον ΠΑΘΕ. Το τέλος του
τµήµατος είχε τεθεί στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού
στον ανισόπεδο κόµβο Παναγιάς, τριάντα πέντε περίπου χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Γρεβενών.
Με την παρούσα σύµβαση εξαιρούνται πρώτον το τµήµα από
τον ηµικόµβο ΠΑΘΕ µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο της Ξυνιάδας,
καθώς και το δεύτερο τµήµα από τον ανισόπεδο κόµβο Τρικάλων
έως τον ανισόπεδο κόµβο της Παναγιάς επί της Εγνατίας οδού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με το άρθρο 3 προτείνεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η συµφωνία τροποποίησης των διατάξεων της από 19-122006 σύµβασης παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3555/2007 µε τίτλο: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόµου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο µέχρι Γιάννενα, ΠΑΘΕ
Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι - Χαλκίδα», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεµβρίου 2013.
Το εν λόγω έργο παραχώρησης εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας Γ’ της Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και
αποτελεί έργο-γέφυρα, αφού µέρος της δαπάνης είχε ενταχθεί
στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Ο αυτοκινητόδροµος της Ιονίας Οδού θα αποτελέσει τον σηµαντικότερο οδικό άξονα Βορρά-Νότου της δυτικής Ελλάδας µε
σηµαντική θετική επίδραση στην προσπελασιµότητα, στην ανάπτυξη και στην οικονοµία των περιφερειών δυτικής Ελλάδας και
Ηπείρου. Η Ιονία Οδός επηρεάζει επίσης και τα νησιά του Ιονίου,
τη Λευκάδα και την Κέρκυρα κυρίως. Αποτελεί έργο εθνικής σηµασίας, δεδοµένου ότι µε την ολοκλήρωσή του µια µεγάλη και
αποµονωµένη µέχρι σήµερα περιοχή της χώρας θα συνδεθεί µε
το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, οπότε θα δηµιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξή της.
Με το άρθρο 4 προτείνεται για κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων η συµφωνία τροποποίησης των διατάξεων της από 24-72007 σύµβασης παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3621/2007 µε τίτλο: «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα - Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα»,
που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεµβρίου του 2013.
Ο άξονας στο σύνολό του είναι ενταγµένος στο διευρωπαϊκό
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων, είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου
ότι συνδέει το δυτικό τµήµα της χώρας και συγκεκριµένα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων µε
την Αθήνα και τη λοιπή χώρα είπε µόνος του ή σε συνδυασµό µε
την Ιόνια Οδό και τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Εξυπηρετεί πληθώρα
σηµαντικών αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών, λιµένων,
µεταξύ των οποίων άµεσα τη µία από τις δύο δυτικές πύλες της
χώρας, δηλαδή το λιµάνι της Πάτρας και έµµεσα τη δεύτερη
πύλη, δηλαδή το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επίσης εξυπηρετεί
τουριστικές περιοχές.
Με την παρούσα σύµβαση εξαιρείται το τµήµα του αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. Με το άρθρο 5 ο οδικός
άξονας-αυτοκινητόδροµος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, που είπα
νωρίτερα, χαρακτηρίζεται ως έργο υποδοµής άµεσης προτεραιότητας, προκειµένου αµέσως µετά την εξαίρεσή του από τη σύµβαση παραχώρησης του έργου της µελέτης, κατασκευής, χρηµατοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του
αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσακώνα, όπως
αυτή θα ισχύσει µετά την τροποποίησή της σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου, να δηµοπρατηθεί
εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2014.
Ειδικότερα, πρώτον, το τµήµα από ανισόπεδο κόµβο Μιντιλογλίου, δηλαδή από το τέλος της παράκαµψης Πάτρας, µέχρι τον
ανισόπεδο κόµβο του Πύργου θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις
έρευνες και µελέτες που υποχρεούται να εκπονήσει ο παραχωρησιούχος µέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων,
µε στόχο η κατασκευή του να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα
από την ολοκλήρωση του έργου της σύµβασης παραχώρησης.
Δεύτερον, το τµήµα από κόµβο Καλού Νερού έως τον ανισόπεδο κόµβο Κυπαρισσίας θα κατασκευαστεί µε εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µε βάση τους ήδη εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, τις υφιστάµενες πλήρεις µελέτες οδοποιίας και
αυτές που θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα, προκειµένου να
έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2016.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εγώ σας ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου.
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Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας εκνευρισµός, αλλά πρέπει να ηρεµήσουµε λίγο.
Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που θα πάρουν στη συνέχεια τον λόγο να τηρήσουν επακριβώς το χρόνο. Έχουν αποµείνει από χθες πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι παρέµειναν µέχρι
τα άγρια µεσάνυχτα και δεν µπόρεσαν να µιλήσουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ας αποκλειστούν τότε οι Βουλευτές,
κύριε Πρόεδρε, και να µιλούν µόνο οι εισηγητές και οι Πρόεδροι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σήµερα, έχουν
έρθει από το µεσηµέρι για να µιλήσουν και µένουν πίσω.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να τηρούµε το χρόνο και να κάνουµε
ησυχία.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές
ακούσαµε ξανά τα ίδια από τον κύριο Υπουργό. Τοποθετήθηκε
ακριβώς όπως τοποθετήθηκε και στην επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν
άκουσε τίποτα ούτε στην επιτροπή, αλλά ούτε και στη χθεσινή
εισήγησή µας που απαντήσαµε µία προς µία σε όλες τις απορίες
που εξέθεσε.
Όσον αφορά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, έθεσε προφανή ερωτήµατα στα οποία γνωρίζει πολύ
καλά την απάντησή µας, χωρίς, όµως, να απαντήσει στο εξής καίριο ερώτηµα: Γιατί το ελληνικό δηµόσιο, µέσα απ’ αυτές τις συµβάσεις και τις τροποποιήσεις, θα βάλει στο σύνολό του, µαζί και
µ’ αυτά που θα χάσει, τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ, όσα δηλαδή
στοίχισε στον ελληνικό λαό το τρίτο µνηµόνιο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό για το οποίο συζητάµε
είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει επίπτωση στην ελληνική κοινωνία της τάξεως του τρίτου µνηµονίου. Αυτή είναι η καλύτερη
αξιοποίηση αυτών των χρηµάτων; Σε µία περίοδο που κλείνουν
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, επιχειρηµατολογείτε ότι
µέσω των δρόµων και όχι µέσω της κοινωνικής οικονοµίας, της
προώθησης των σιδηροδροµικών και των µικρών περιφερειακών
έργων, θα επιτύχουµε οικονοµική ανάκαµψη; Εξασφαλίζετε ή όχι
κυρίως τους παραχωρησιούχους και τις δανείστριες τράπεζες;
Μιλήσαµε και χθες αναλυτικά, αλλά θα περιοριστώ µόνο να
επαναλάβω κάτι τραγικό για την κοινωνία και επιβαρυντικό για
το δηµόσιο. Όταν παρουσιάζονται ζηµίες, τις φορτώνεται στις
πλάτες του το δηµόσιο και όταν παρουσιάζονται κέρδη, πετάτε
το δηµόσιο στην άκρη.
Υπάρχει ο πίνακας του άρθρου 26.2.7, όπου αποτυπώνεται ο
διαµερισµός των εσόδων των διοδίων κατά την περίοδο λειτουργίας των αυτοκινητόδροµων µεταξύ των παραχωρησιούχων και
του δηµοσίου. Αφού το δηµόσιο εξασφαλίσει 6% κέρδος στους
παραχωρησιούχους, χωρίς αυτό να εισπράξει τίποτα, τα επιπλέον του 6% κέρδη και µέχρι 7% µοιράζονται κατά 90% στον
παραχωρησιούχο και µόνο το 10% πηγαίνει στο δηµόσιο. Η µοιρασιά σε βάρος του δηµοσίου συνεχίζεται µέχρι το ποσοστό κέρδους του παραχωρησιούχου να φθάσει στο 10,5%, λες και δεν
διέσωσε προηγουµένως το δηµόσιο τον πτωχευµένο παραχωρησιούχο και πρέπει να του εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη.
Για τον ίδιο λόγο µετατρέψατε την υποχρέωση εγκατάστασης
και λειτουργίας σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήµατος είσπραξης και διαχείρισης διοδίων σε απλή υποβολή µελέτης, η οποία
θα πρέπει να εγκριθεί από το δηµόσιο και τους δανειστές, οι
οποίοι για πρώτη φορά παίρνουν συµβατικό ρόλο και ισχύ, εγκρίνοντας, γιατί σύµφωνα µε την παγκόσµια εµπειρία, το σύστηµα ηλεκτρονικών διοδίων µε δίκαιη αναλογική χιλιοµετροχρέωση µειώνει τα έσοδα έως και 30%. Εποµένως, µεταβάλλει
δυσµενώς το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο. Αυτός είναι ο λόγος
και έχουµε µόνο υποβολή µελέτης.
Στο ίδιο σκεπτικό κινείται ότι: Πρώτον, µειώσατε τις ποινικές
ρήτρες που µπορούν να επιβληθούν στον παραχωρησιούχο. Δεύτερον, αποδέχεστε ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας
ανά χιλιόµετρο µεταξύ 164.000 ευρώ µε 193.000 ευρώ, όταν στα
ορεινά τµήµατα της Εγνατίας αυτό το κόστος δεν ξεπέρασε τις
90.000 ευρώ µε 100.000 ευρώ. Και ξέρουµε ότι -Γιάννης πίνει,
Γιάννης κερνάει- οι εταιρείες συντήρησης είναι και αυτές δικές
τους.
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Για τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, κρούουµε τον κώδωνα
του κινδύνου -όχι µόνο εµείς, αλλά και ο ανεξάρτητος µηχανικός,
ο οποίος -φαντάζοµαι- δεν σας αντιπολιτεύεται- ότι δεν θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες µέχρι το 2015.
Τι να πούµε για τον Ε65, κύριε Υπουργέ; Ένας δρόµος στο
πουθενά; Ένας δρόµος που από εθνικής σηµασίας µετατράπηκε
σε τοπικής σηµασίας, χωρίς να συνδέεται ούτε µε τον ΠΑΘΕ
ούτε µε την Εγνατία; Για πότε αναβάλλονται; Θα ολοκληρωθεί
στο νέο ΕΣΠΑ η αναγκαία διασύνδεσή τους; Με τα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα µεταφορών και έργα περιβάλλοντος και
πιθανά µε υποδοµές ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µε το πρόγραµµα «Συνδέοντας την Ευρώπη», τι θα πρωτοκάνετε;
Έχετε τάξει έργα δαπάνης µεγαλύτερης των 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Θα αναφέρω κάποια από τα έργα που έχουν εξαγγελθεί. Σε κάποια από αυτά τα έργα έχουν ξεκινήσει και οι
διαδικασίες δηµοπράτησης. Το τµήµα της Ολυµπίας Οδού από
τη Πάτρα έως τον Πύργο και από το Καλό Νερό έως την Τσακώνα, τα δύο τρίτα του άξονα Ε65, το αεροδρόµιο Καστελίου, τη
ζεύξη Σαλαµίνας, την πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου, τη
γραµµή U του µετρό Αθήνας. Θέλετε να πω κι άλλα;
Κυρίες και κύριοι, η επιλογή σας για τη µείωση του φυσικού
αντικειµένου της Ολυµπίας -που καταχρηστικά εξακολουθεί να
έχει τον τίτλο «Ολυµπία»- και η µετατροπή του κοµµατιού ΠάτραΠύργος-Τσακώνα σε δηµόσιο έργο αποδεικνύει ότι δυνατότητες
υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το έχουµε τονίσει
και σε άλλα νοµοσχέδια. Άλλου είδους είναι οι περιορισµοί που
τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σας ρωτήσαµε στην επιτροπή για την Ιονία Οδό και το επαναλαµβάνουµε και εδώ γιατί δεν µας απαντήσατε. Αφού το ελληνικό δηµόσιο θα έπρεπε στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης να καταβάλει 156 εκατοµµύρια ευρώ, γιατί επιλέξατε να
συνεχιστεί το έργο ως σύµβαση παραχώρησης και να µην µετατραπεί κι αυτό σε δηµόσιο; Ποιο είναι το σκεπτικό σας; Μήπως
το γεγονός ότι µε τα διόδια της Ιονίας Οδού επιδοτείτε και τον
Ε65; Βέβαια, η επιδότηση αυτή και η οικονοµική διασύνδεση των
δύο έργων καθιστούν τον έτσι και αλλιώς προβληµατικό διαχειριστικό έλεγχο σε ανυπέρβλητη πρόβληµα, µε µοναδικό χαµένο
το ελληνικό δηµόσιο.
Θα αναφέρω µία κουβέντα για το άρθρο 4, σχετικά µε την
παλιά Ολυµπία που καταχρηστικά διατηρεί -ως είπα- τον τίτλο
της. Το κόστος καθυστέρησης έχει συµφωνηθεί στα 97 εκατοµµύρια ευρώ. Βέβαια το ποσό αυτό αφορά το σύνολο του αρχικού
τιµήµατος, δηλαδή των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Γιατί τώρα που
µειώνεται το φυσικό αντικείµενο δεν µειώσατε το ποσό αυτό;
Σας τονίσαµε και στην επιτροπή ότι αποζηµιώσατε τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες χωρίς παραστατικά στοιχεία µε αυθαίρετους υπολογισµούς και παραδοχές. Το εναποµείναν φυσικό
αντικείµενο του έργου έχει πλέον καθοριστεί πλήρως, τόσο στα
υφιστάµενα τµήµατά του όσο και στα νέα; Υπάρχει σε κάποιο έγγραφο αναλυτική, λεπτοµερής καταγραφή αυτού;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου επιτρέψετε και ένα σχόλιο γιατί, κύριε Υπουργέ, και
χθες αναφέρατε κατ’ επανάληψη τον κατασκευαστικό τοµέα ως
κλάδο που έχει πληγεί από την κρίση. Να συµπεράνουµε ότι ο
µεγαλοκατασκευαστικός τοµέας είναι κλάδος και όλοι οι άλλοι
τοµείς που έχουν πληγεί από την κρίση είναι απλώς συντεχνίες
που δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτηµένα τους; Δηλαδή όλοι οι
άλλοι κλάδοι, οι συντεχνίες κατά την προσφιλή σας έκφραση,
πρέπει να µάθουν να ζουν και να αµείβονται σύµφωνα µε την οικονοµική πραγµατικότητα της Ελλάδας του 2013, ενώ ο µεγαλοκατασκευαστικός κλάδος θα αµείβεται µε τις κεκτηµένες τιµές
του 2007;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ, γιατί περιµένουν να µιλήσουν τόσοι συνάδελφοι.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Θα συντοµεύσω. Στο άρθρο 5 χρειάζεται να διευκρινίσουµε για ποιο λόγο δεν έγινε µε την παρούσα
τροποποίηση της σύµβασης παραχώρησης η αφαίρεση του τµήµατος Πάτρα-Τσακώνα, αφού η σχετική απόφαση ήταν ειληµµένη.
Θα µας φέρετε τις γραπτές δεσµεύσεις και τον πίνακα κατα-
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νοµής του Υπουργείου που αφορά την ένταξη του έργου στο
ΠΔΕ και στο ΕΣΠΑ, όπως µας είπατε στην επιτροπή, για να υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες δεσµεύσεις µέσα σ’ αυτό το νόµο και
να κατοχυρωθεί ότι θα κατασκευαστεί το έργο.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 984, θα αναφερθούν οι συνάδελφοί µας. Άλλωστε, έχουµε µιλήσει γι’ αυτή.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 985 που αφορά
το δάνειο για την ΕΤΕΠ, θέλω να πω δύο λόγια. Μέσα σε όλες
τις επιβαρυντικές δεσµεύσεις για το δηµόσιο, έρχεστε και καθ’
υπέρβαση όλων των υπολοίπων προβλέψεων, επιβαρύνετε
ακόµη περισσότερο το ελληνικό δηµόσιο και τον Έλληνα φορολογούµενο, αφού το δηµόσιο αναλαµβάνει και εγγυάται το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα έξοδα και τους
τόκους. Τα υπόλοιπα θα τα πουν οι συνάδελφοί µου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ µε επιστολή του µας γνωρίζει ότι κατά τη σηµερινή
συζήτηση Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται
ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος.
Οµοίως µε επιστολή του ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Χρυσής Αυγής κ. Ζησιµόπουλος µας γνωρίζει ότι
κατά τη σηµερινή συζήτηση ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Τον λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστος Γκόκας, αφού παρακαλέσω
για την τήρηση του χρόνου.
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως επισηµάναµε χθες στη συζήτηση επί της αρχής, η συµφωνία για την τροποποίηση των συµβάσεων παραχώρησης για την κατασκευή των τεσσάρων µεγάλων αυτοκινητοδρόµων αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής τους και στη βιωσιµότητα των έργων, για την εκτέλεση
και λειτουργία τους. Ο κύριος στόχος των συµφωνιών είναι η κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού που δηµιουργήθηκε.
Ο τρόπος που καλύπτεται το χρηµατοδοτικό κενό συνεχίζει να
προκαλεί αµφιβολίες από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, ενώ
δεν προτείνεται εναλλακτική λύση που να οδηγεί, όµως, στην κατασκευή των έργων. Αγνοούνται οι επιπτώσεις από την επιλογή
της διάλυσης των συµβάσεων. Όµως, οι απαντήσεις που δίνονται
δεν αφήνουν περιθώρια στην προκατειληµµένη επιµονή και σε
έναν καταγγελτικό λόγο, που από κάποιες πλευρές είναι και διχαστικός αλλά και παραπλανητικός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι µε ποια στοιχεία
εκτοξεύονται βαριές κατηγορίες που θίγουν και πολιτικές αλλά
και πρόσωπα. Νοµίζω ότι πολλές από τις εκφράσεις που ακούστηκαν χθες είναι επιεικώς ατυχέστατες, εκτός κι αν έχουν ως
σκοπό να τροφοδοτήσουν άλλες καταστάσεις. Νοµίζω ότι ο κόσµος θέλει πια πράξεις, θέλει έργα και όχι λόγια χωρίς περιεχόµενο, που δεν οδηγούν πουθενά και δεν δίνουν λύσεις.
Και θέλω να επαναλάβω την κατηγορηµατική µας θέση ότι
πάνω από όλα τίθεται το δηµόσιο συµφέρον και µε τη στενή,
αλλά και µε την ευρεία έννοια, κάτι που διασφαλίζεται µε όσα περιλαµβάνονται στις συµφωνίες, αλλά και µε όσα ειπώθηκαν από
τον κύριο Υπουργό.
Η ανάπτυξη δεν είναι δηµόσιο συµφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Οι ανεύθυνες ή άσχετες µε την πραγµατικότητα και
λαϊκίστικες προσεγγίσεις αντίθετα δεν είναι σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος;
Σήµερα συζητάµε επί των άρθρων. Δεν θα πω λεπτοµέρειες
για κάθε άρθρο που αφορά τα τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων
για τα οποία υπάρχουν οι συµφωνίες τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης. Στα άρθρα, λοιπόν, αναφέρεται και το αντικείµενο του έργου σε χιλιοµετρικό µήκος, αλλά και η πρόοδος
των εργασιών. Επίσης, αναφέρονται –που πραγµατικά είναι σε
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ποσοστό συνολικά κάτω από το 50%- τα κόστη των αποζηµιώσεων προς τους κατασκευαστές και τους παραχωρησιούχους
αναλυτικά. Εκεί φαίνεται ότι αυτά που τελικά καταβάλλονται είναι
κάτω από το µισό των απαιτήσεων, αλλά ακόµα και κάτω από την
εκτίµηση του ανεξάρτητου µηχανικού. Το σύνολο, δηλαδή, για
κατασκευαστές και παραχωρησιούχους και για τα τέσσερα έργα
είναι περίπου στα 650 εκατοµµύρια. Τέλος, υπάρχουν οπωσδήποτε και τα χρονοδιαγράµµατα για την καταβολή των αποζηµιώσεων, αλλά και τα αναθεωρηµένα χρονοδιαγράµµατα για την
εκτέλεση των εργασιών µε ορόσηµο την ολοκλήρωση των έργων
αυτών στο τέλος του 2015.
Αντίστοιχα, αναφέρεται αναλυτικά για κάθε έργο το χρηµατοδοτικό κενό που καλύπτεται, που σε σύνολο είναι περίπου 1,1 δισεκατοµµύρια µε 100 εκατοµµύρια πρόβλεψη για το τµήµα της
Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό, ούτως ώστε αυτό το σηµαντικό έργο
του αυτοκινητόδροµου για τη δυτική Ελλάδα αλλά και γενικά για
τη νότιο και βόρειο Ελλάδα που διασυνδέεται από την πλευρά
αυτή, να µπορέσει να ολοκληρωθεί µε το καλύτερο τεχνικά
τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε, πως σε όλες τις συµφωνίες έχει προβλεφθεί η δυνατότητα µείωσης της πρόσθετης χρηµατοδοτικής συµβολής του
δηµοσίου στην περίπτωση που οι διατιθέµενοι χρηµατοδοτικοί
πόροι των έργων υπερκαλύψουν τις πραγµατικές ανάγκες των
εργασιών κατά την περίοδο των µελετών και κατασκευών.
Όσον αφορά τα διόδια, είπαµε ότι θα πρέπει να προχωρήσει
η µελέτη και η εφαρµογή όσο γίνεται γρηγορότερα της χιλιοµετρικής και κατ’ επέκταση της αναλογικής χρέωσης των χρηστών
µέσω της ηλεκτρονικοποίησης του συστήµατος διοδίων, εκπτώσεων για τους συχνούς χρήστες και κατασκευή των εναλλακτικών παράπλευρων οδικών δικτύων. Η εφαρµογή να γίνει µε βάση
αυτά που προβλέπονται στις συµφωνίες, όταν υλοποιηθούν οι
προϋποθέσεις αυτές που αναφέρθηκαν για τους τοπικούς και ιδιαίτερα τους συχνούς χρήστες. Νοµίζω ότι από την πλευρά του
Υπουργού διατυπώθηκε µία τέτοια δέσµευση.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στο µηχανισµό ανακύκλωσης και την αρχή της αυτάρκειας που προβλέπουν την κάλυψη και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των έργων έναντι
επιβαρύνσεων που µπορεί να προκύψουν µέσα από αυτόν το µηχανισµό και µέχρι του ορίου που το δηµόσιο καλύπτεται µόνο
από τα έσοδα λόγω είσπραξης των τελών των διοδίων.
Έχουµε αναφερθεί επίσης στο πόσο σηµαντικό είναι να ολοκληρωθούν οι παράπλευροι δρόµοι στους µεγάλους αυτοκινητόδροµους, διότι εξυπηρετούν και την τοπική κυκλοφορία και τις
τοπικές, αγροτικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, και
επίσης αποκαθιστούν καταστραµµένες πολλές φορές υπάρχουσες τοπικές αρτηρίες ή αποκοµµένες τοπικές επικοινωνίες. Και
βέβαια, είναι η εναλλακτική λύση για τους συχνούς χρήστες, που
τους απαλλάσσει και από το βάρος του κόστους των διοδίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω, για να µείνει χρόνος
και για τους συναδέλφους που δεν µίλησαν, λέγοντας ότι θα είµαστε άδικοι, εάν δεν αναγνωρίσουµε ότι έγινε µια πολύ µεγάλη
προσπάθεια για να ξεκινήσουν και πάλι αυτά τα πολύ σηµαντικά
έργα. Αυτή η προσπάθεια αφορά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τα τρία τελευταία
χρόνια, για να φτάσουµε σήµερα στην πραγµατικότητα της συνέχισης αυτών των έργων και οπωσδήποτε στις προσπάθειες του
Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη, να ολοκληρωθούν µε επιτυχία οι δύσκολες διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους, αλλά και
οι εγκρίσεις του σχεδίου αλλά και των πόρων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και να εξασφαλιστούν και οι χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πράγµατα τα
οποία ούτε εύκολα ούτε αυτονόητα ήταν.
Επίσης, θα πρέπει να σηµειώσουµε την τελική διαµόρφωση
που έγινε στο άρθρο 5, που αφορά στην κατασκευή του τµήµατος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί για να µην τα επαναλαµβάνω πράγµατα ήδη γνωστά- όπως και
αυτά που ειπώθηκαν για τον προγραµµατισµό για τα αναβαλλόµενα τµήµατα του Ε65.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κι επαναλαµβάνω την
ιδιαίτερα θετική επίδραση για την οικονοµία από την κατασκευή
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των έργων για τις τοπικές οικονοµίες και τις κοινωνίες, αλλά και
από τη λειτουργία των έργων για κλάδους σχετικούς µε την περιφερειακή ανάπτυξη και για τον πρωτογενή τοµέα και για τη βιοµηχανία και για τις µεταφορές, το εµπόριο, τις εξαγωγές και τον
τουρισµό.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, επί των άρθρων θετικά και προσδοκούµε
µέσα από την κατασκευή και λειτουργία αυτών των έργων να
προκύψουν οφέλη ακόµα περισσότερα απ’ όσα µπορούµε σήµερα να υπολογίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
Ορίστε, κύριε Γιοβανόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, δυστυχώς διαψεύδεστε µε τον µεγαλύτερο και οδυνηρότερο τρόπο σε όλα σας τα επιχειρήµατα, ειδικά όταν διαβάζει
κανείς το άρθρο εκείνο του πρώην Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργου
Σουφλιά, µε το οποίο αποδεικνύει περίτρανα τι ακριβώς συνέβη
και γιατί φτάσαµε έως εδώ. Γιατί κάποιον πρέπει να ακούσουµε
επιτέλους που ξέρει από µέσα τα πράγµατα.
Δηµοσιεύτηκε το άρθρο. Διαβάσαµε για τα δικαιώµατα που
δεν ασκήσατε. Το δικαίωµα της επίταξης δεν ασκήθηκε. Οι απαλλοτριώσεις όλες µπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί. Τα φληναφήµατα, τα κουτσοµπολιά περί αρχαιολογίας δεν ευσταθούν. Οι
καθυστερήσεις αυτές για τις οποίες θα αποζηµιωθούν οι λεβέντες δεν είναι επαρκείς. Και µιλάει ένας άνθρωπος µιας παράταξης µε την οποία συγκυβερνάτε.
Έρχεται τώρα αυτός ο άνθρωπος και λέει τι είναι αυτά που θα
έπρεπε να είχαν γίνει εντιµότερα, ωριµότερα, χωρίς αυτές τις δαπάνες, χωρίς να εγκαταλειφθεί εκείνος ο ανταγωνιστικός, όπως
θεωρείτε εσείς, σιδηρόδροµος και πληρώνοντας αποζηµιώσεις
µέσα σε λογικά πλαίσια. Τίποτα από όλα αυτά που λέτε δεν
ισχύει. Και δεν το λέω εγώ, το διαβάσαµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το διαβάσαµε στο
άρθρο του κ. Σουφλιά στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και το οποίο δηµοσιεύτηκε. Κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Να σας το φέρω, να το
δείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Καταθέστε το.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; Έχετε καµµιά αµφιβολία; Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ε, καλά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Μπούρα, αυτό
που λέτε είναι στα όρια του µακιαβελισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µην διακόπτετε τον οµιλητή, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για όνοµα του Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εσείς, κύριε
συνάδελφε, να µην ανταποκρίνεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να µην µε διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε την
οµιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε µία εξαιρετική λέξη
στη χθεσινή συζήτηση -που ήταν αρκετά γόνιµη πρέπει να πω- ο
συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος, τη λέξη «προτεραιότητα».
Τελικά, είναι προτεραιότητα και επιταγή αυτήν τη στιγµή, σε
αυτήν τη συγκυρία, σε αυτό το χρονικό momentum, να επιλέγουµε να ξοδέψουµε αυτόν τον πακτωλό των δισεκατοµµυρίων,
όταν µε τα ίδια χρήµατα θα µπορούσαµε να αναστήσουµε την
ελληνική κοινωνία; Νοµίζω, βέβαια, ότι το ερώτηµα θα µείνει
απλώς ρητορικό, γιατί δική σας επιλογή και δική σας προτεραιότητα είναι να ακολουθείτε τη γνωστή συνταγή της περίφηµης
σχολής που ακολουθείτε, της σχολής του Σικάγο, µε εκείνον τον
φρικτό υπέργηρο Μίλτον Φρίντµαν –ο Θεός να τον συγχωρέσειτου οποίου τις επιταγές ακούτε και καταγράφετε µέχρι τελευταίας ρανίδας.
Είναι οι επιταγές εκείνες που λένε ότι πρέπει να ιδιωτικοποι-
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ηθούν άπαντα και µάλιστα, να ιδιωτικοποιηθούν όταν οι λαοί βρίσκονται σοκαρισµένοι µέσα από µία φρικτή κρίση. Τότε, λέει η
σχολή του Σικάγο, είναι η κατάλληλη ευκαιρία µε µία πράξη να
περάσουν όλες, µα όλες αυτές οι τερατουργικές δικές σας εµπνεύσεις, εµπνεύσεις που δεν είναι πρωτοφανείς, εµπνεύσεις
που τις είδαµε να εφαρµόζονται το ’82 στα Φόκλαντ. Όταν όλος
ο βρετανικός λαός είχε εκείνη την εθνική έπαρση, βρήκε την ευκαιρία µέσα από την καταστροφή να περάσει η Θάτσερ όλα τα
δύσκολα ιδιωτικοποιητικά νοµοθετήµατα, να πνίξει βέβαια και
τους καρβουνιάρηδες, τους ανθρακωρύχους. Το ίδιο έγινε µε
την Τιεν Αν Μεν. Το ίδιο έκανε, ξέρετε, ο Φρίντµαν πριν συγχωρεθεί. Ακούστε τι έκανε όταν σάρωσε ο «Κατρίνα» τη Νέα Ορλεάνη.
Αυτό είναι ένα επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ, το οποίο νοµίζω
είναι άξιο να το ακούσετε. Σαρώνει, λοιπόν, ο «Κατρίνα» τη Νέα
Ορλεάνη και το αµερικανικό δηµόσιο, που είναι έτοιµο να ξοδέψει 100 µε 150 δισεκατοµµύρια δολάρια για να αναστήσει την
πόλη και ειδικά το εκπαιδευτικό σύστηµα, ασπάζεται την πρόταση της οικονοµικής σχολής και λέει: «θα δώσουµε επιδοτούµενα κουπόνια, να πάνε τα παιδιά πλέον στα ιδιωτικά σχολεία».
Και βρήκαν ευκαιρία οι κύριοι σχολάρχες της Νέας Ορλεάνης,
µέσα από την απόλυτη καταστροφή της πνιγµένης Ορλεάνης, να
καταργήσουν στην ουσία τη δωρεάν εκπαίδευση σε όλο το
φάσµα της και από τετρακόσια πενήντα τα σχολεία της πόλης να
περιοριστούν σε τριάντα. Όλα τα υπόλοιπα έγιναν ιδιωτικά.
Πήραν τα κουπόνια. Όλο το κονδύλι, µε το οποίο θα αναστηνόταν
η πόλη, φαγώθηκε από κάποιους συντηρητικούς φίλους, κυβερνητικούς, πάλι της σχολής του Σικάγο.
Δυστυχώς, αυτό ζούµε κι εδώ. Περνάει µια απέραντη κρίση ο
τόπος και βρήκατε την ευκαιρία µέρα µε την ηµέρα, βδοµάδα µε
τη βδοµάδα να φέρνετε τέτοια ισοπεδωτικά νοµοθετήµατα, να
φέρνετε τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο που να καταντήσετε να είστε µια ιδιωτική κυβέρνηση.
Φοβάµαι ότι θα καταλήξετε στο τέλος να είστε µία ιδιωτική Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τους ολιγάρχες και αγνοώντας τα όσα
µπορεί να λέει…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ποιοι είναι αυτοί; Πείτε µας σας
παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι είναι αυτοί οι ολιγάρχες; Ακούστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ! Συνεχίστε την οµιλία σας. Εγώ δεν θα κρατήσω χρόνο.
Παρακαλώ τους συναδέλφους από κάτω να µη διακόπτουν,
αλλά και εσείς, κύριε συνάδελφε, µην απαντάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω εγώ. Ο
ΗΣΑΠ αντί πινακίου φακής έδωσε τα πρωτοτόκια. Ήθελε εκείνη
την ώρα να φάει ένα πιάτο φακή και άφησε το µέλλον. Αυτοί είναι
που σας χαρίζουν σήµερα ένα πιάτο φακή και είστε εσείς που γι’
αυτό αφήνετε το µέλλον των παιδιών µας, του λαού µας, της κοινωνίας µας. Αυτό είναι. Διαβάστε λίγο Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα
χάσετε τίποτα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ανώνυµος είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτός είναι. Αν έχετε
τέτοιες απορίες, εγώ θα σας τα πω.
Κύριε Ιωαννίδη, νοµίζω ότι καταλαβαινόµαστε. Γιατί χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπός σας µας έλεγε ότι είναι οι τέσσεριςπέντε µεγάλες εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει έλεγε και ποιος
άλλος θα τα κάνει τα έργα. Δηλαδή τι; Παίζουµε την κολοκυθιά;
Να τα κάνει η «µάνα» τα έργα, άµα θέλετε να παίξουµε την κολοκυθιά και αν θέλετε σε αυτό το επίπεδο να γυρίσει η κουβέντα,
να τα κάνει το ελληνικό δηµόσιο.
Στο άρθρο 5 βλέπουµε ότι µπορεί να κάνει εκείνο το κοµµάτι
το οποίο φεύγει από την Πάτρα και είναι πρωτοβουλία και να συνεχίσει και να το ψηφίσουµε. Για όνοµα του Θεού! Να τα κάνει η
«µάνα», λοιπόν. Έτσι έχει όνοµα και επίθετο.
Και σήµερα έγινε µεγάλη κουβέντα στη Λαµία. Συγκεντρώθηκαν φορείς και έχουν κάποιες αγωνίες, γιατί βλέπουν πραγµατικά
να µη γίνεται η γέφυρα της Αλαµάνας, να µη γίνεται ο κόµβος
για το Καρπενήσι. Αγωνιούν για τα διόδια. Μεταφέρω εδώ όλη
αυτήν την αγωνία των ανθρώπων. Φθάνουν τα ΚΤΕΛ να υποχρε-
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ώνονται να ανεβάσουν τα κόµιστρα, όταν θα πολλαπλασιαστούν
τα έξοδά τους, για να κυκλοφορούν στην εθνική οδό. Αυτά λάβετέ τα υπ’ όψιν. Και µην λαµβάνετε υπ’ όψιν µόνο τα µικρά. Λάβετε υπ’ όψιν τα µεγάλα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λάβετε υπ’ όψιν τα µεγάλα, αντί να µε ειρωνεύεστε από κάτω και να µε χλευάζετε. Ξέρετε, εγώ δεν το έκανα ποτέ, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Γι’ άλλο µιλάµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, σας παρακαλώ!
Θέλετε έτσι; Έτσι, αν νοµίζετε ότι έτσι µπορείτε να παραγάγετε
έργο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!
Κύριε Γιοβανόπουλε, παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε,
αλλά νοµίζω ότι παρακολουθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν σας µέµφθηκα. Θέλω, όµως, να µου δώσετε την ευκαιρία να κάνω µία παρατήρηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Ψυχάρης, από την
ώρα που ανέβηκα στο Βήµα, καγχάζει, γελάει, χειρονοµεί, µε ειρωνεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος συνάδελφος οµιλητής λέει αυτά που νοµίζει. Αν έχετε άλλη άποψη,
θα πάρετε τον λόγο να τον αντικρούσετε, όταν έρθει η ώρα σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαρίστως. Εγώ δεν
αντιπαρατίθεµαι µε κανένα προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεχίστε, κύριε
Γιοβανόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν θέλετε να µε
ακούσετε, µπορείτε να αποχωρήσετε. Είναι πάρα πολύ απλό.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι αποδείχθηκε αυτές τις µέρες και
στις κατ’ άρθρον συζητήσεις αλλά και στην ουσία του πράγµατος
ότι δεν είναι η συγκυρία αυτήν τη στιγµή τέτοια, ώστε το αναπτυξιακό έργο που λέγεται «εθνικοί οδοί» να γίνει τώρα.
Για µας η προτεραιότητα αυτήν τη στιγµή είναι πώς θα µπορέσουµε να συµµαζέψουµε µία κοινωνία, η οποία καταρρέει, να
δούµε ξανά το κοινωνικό κράτος µε ένα αίσθηµα ευθύνης, να
δούµε από την παιδεία µέχρι την άµυνα και από τον πολιτισµό
µέχρι την υγεία, πώς θα µπορέσουµε να περισώσουµε όσα µας
έφεραν οι πολιτικές των ανθρώπων αυτών, που θα έπρεπε κανονικά να είναι στα σπίτια τους από χρόνια, άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν…
Τώρα µάλιστα ακούµε και για νέες ζυµώσεις στην Αριστερά.
Είδαµε ξανά τον Σηµίτη. Επανέρχονται. Ακούµε για την «Ελιά».
Ποιοι είναι αυτοί; Ξανά οι ίδιοι; Ένα σούπερ µάρκετ να είχαµε και
να το έφερναν εδώ, θα τους είχε διώξει ο κόσµος και η γειτονιά
µε τις κλωτσιές! Και αυτοί ξανά τώρα –λέει- οραµατίζονται πώς
θα φέρουν µια νέα αριστερή προσέγγιση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο λαός έχει τις απαντήσεις και τις έχει έτοιµες, γιατί δεν ανέχεται τώρα πια συµπεριφορές και δεν ανέχεται φαντάσµατα για
το µέλλον του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Δικαιούµαι τον λόγο, βάσει του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό, για να µου εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Εγώ δεν διέκοψα τον κύριο συνάδελφο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σέβοµαι απολύτως ό,τι λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το προσωπικό
ποιο είναι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Αυτό ακριβώς σας λέω. Επειδή ανέφερε
πως κραυγάζω, θέλω να πω πως ούτε έκανα θόρυβο ούτε τον
διέκοψα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος συνάδελφος λέει ένα
αστείο και µπορεί να γελάσουµε, ναι, µπορεί να γελάσουµε. Δεν
τον διέκοψα. Τον σεβάστηκα. Γι’ αυτό παρακαλώ να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουκούτση, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Το βάρος της χρηµατοδότησης
των έργων και του επενδυτικού ρίσκου βαρύνει σχεδόν αποκλειστικά τον λαό µέσω της φορολογίας των διοδίων και των εγγυήσεων. Οι µεγαλοεργολάβοι, λειτουργώντας πάλι ως «τσάµπα»
επιχειρηµατίες, συµβάλλουν µόνο κατ’ ελάχιστον στη χρηµατοδότηση των έργων, ενώ από την άλλη δεν αναλαµβάνουν κανένα
επενδυτικό κίνδυνο, καθώς τα ελάχιστα χρήµατα που βάζουν από
τις τσέπες τους είναι εγγυηµένα από το ελληνικό δηµόσιο.
Το µόνο πράγµα που ξέρουν είναι να εισπράττουν διόδια. Αυτό
δεν το αµελούν ποτέ. Έχουν «τσεπώσει», µέχρι τώρα, πάνω από
3 δισεκατοµµύρια οι µεγαλοεργολάβοι, εθνικοί και πολυεθνικοί,
από διόδια, επιχορηγήσεις για δρόµους που θα γίνουν και σαν
να µην έφτανε αυτό, τους δίνουµε και το «δωράκι» των 2,2 δισεκατοµµυρίων από τον ΕΣΠΑ, δηλαδή, από όλους εµάς για την
επανεκκίνηση των έργων.
Την ίδια στιγµή, ο λαός µας πεθαίνει χωρίς δουλειά, χωρίς
υγεία, χωρίς ρεύµα, από τα µαγκάλια του θανάτου και από δρόµους καρµανιόλες σαν την Κόρινθο-Πατρών. Οι νέες συµβάσεις
είναι πραγµατικά σκανδαλώδεις. Σε αυτές προβλέπεται νέα χρηµατοδοτική ενίσχυση των µεγαλοεργολάβων από τον ελληνικό
λαό, κατακόρυφη αύξηση των ήδη πανάκριβων διοδίων και τοποθέτηση νέων σταθµών διοδίων, ακόµα και εντός του αστικού
ιστού. Οι νέες πολυδιαφηµισµένες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα
είναι για Πακιστανούς, Ασιάτες, κ.λπ., οι οποίοι θα δουλεύουν
για ένα κοµµάτι ψωµί και θα είναι ασφαλισµένοι, όπως λέει ο
Υπουργός. Αυτό, βέβαια, έλειπε, να µην λείπει η ασφάλεια.
Έχουµε την τροπολογία για να µπει εγγυητής το δηµόσιο για δάνειο διακοσίων εκατοµµυρίων, έχουµε τα «παπαγαλάκια» που
λένε ότι θα υπάρχουν δουλειές για τους Έλληνες, αλλά λένε ψέµατα. Εδώ, ακόµα και το καλύτερο «φιλέτο», η Βουλιαγµένη, δόθηκε δώρο. Η αξία της είναι 5 δισεκατοµµύρια και εµείς την
δίνουµε για 400. Ποιοι είναι, όµως, αυτοί που κάνουν κουµάντο
σήµερα σε αυτήν τη χώρα; Ποιοι είναι αυτοί που έκαναν κουµάντο και ποιοι είναι αυτοί που πιθανότατα θα κάνουν κουµάντο
και στο µέλλον ή νοµίζουν ότι θα κάνουν;
Είναι οι ελεεινοί, είναι οι τρισάθλιοι σύγχρονοι τελώνες. Οι λάτρεις και απολογητές της πλουτοθηρίας του φιλελευθερισµού,
οικουµενικού, εθνικού, ριζοσπαστικού ή κοινωνικού. Είναι χορτάτα ανδρείκελα των διεθνών επικυρίαρχων και λεβίτες του νεοεποχίτικου Μαµµωνά. Φοροεισπράκτορες των κατακτητών,
µίσθαρνα όργανα της αντεθνικής πλουτοκρατίας των Σιωνιστών
τοκογλύφων. Ακιζόµενοι µνηµονιακοί τελώνες, που περιφέρουν
το προκλητικό τους θράσος στα τηλεπαράθυρα, ισχυριζόµενοι,
άκουσον, πως έσωσαν το λαό µας. Τελώνες που δεν αναγνωρίζουν την αµαρτωλότητά τους, που αποκαλούν τη µειοδοσία τους
«πατριωτισµό» και τη δειλία τους «υπευθυνότητα». Από τη γένεση
του νεότερου κράτους, πρόθυµοι θαλαµηπόλοι των φεουδαρχών
της ξενοκρατίας, πρωταθλητές του παράνοµου πλουτισµού, επιλήσµονες της πατρίδας και συνοδοιπόροι, ευεργέτες των εκάστοτε προδοτών. Οι νεόπλουτες εθνοαποδηµητικές νοµενκλατούρες των τρωκτικών της ολιγαρχίας, οι σπείρες των «σαλονάτων» εκσυγχρονιστών της σοσιαλφιλελεύθερης αστικής ολιγαρχίας. Απόγονοι των ξενόδουλων εµπόρων και γραφιάδων που
σαν σήµερα πριν διακόσια χρόνια, µεσούσης της εθνεγερσίας,
φυλάκισαν τον µόνο εθνάρχη της νεώτερης Ελλάδας, τον αρχικαπετάνιο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ως ηγέτη της αντικυβερνητικής, δήθεν, παράταξης, την ώρα που µογγόλοι και αραπάδες
µακελάρηδες του σουλτάνου ξεκλήρισαν τον ελληνισµό.
Ποιοι άλλοι είναι αυτοί που είναι κόντρα σε αυτούς τους φιλελεύθερους; Είναι οι σύγχρονοι Φαρισαίοι, οι ψευτοεπαναστάτες
απόστολοι της κίβδηλης πανανθρώπινης «αδελφότητας» ιεροκή-
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ρυκες της αµείλικτης ταξικής βίας και φτιασιδωµένοι ψευδοπροφήτες των διεθνιστικών ψευτοσοσιαλισµών. Οι λοβοτοµηµένοι
χαχόλοι των µαρξιστικών συνάξεων και σαλονιών, αντεθνικοί
αγελαίοι µαζάνθρωποι οµοιοστατικά υπόδουλοι των κοµµατικών
τους ιερατείων ξεσπούν σε αντιεθνικιστική υστερία, τοξινωµένοι
από το ιδεολογικό τους δηλητήριο. Οι κληρονόµοι του Μπεναρόγια, οι πρόθυµοι προασπιστές των εθνικών µειονοτήτων της
επικράτειας, οι ελπιδέµποροι των εξαθλιωµένων, είναι οι Φαρισαίοι δάσκαλοι της εξάλειψης της ελληνικότητας, οι µόνιµοι κατήγοροι και αρνητές των εθνικών δικαίων, που κοάζουν για την
σωτηρία του λαού και υλακτούν µε λαθροµεταναστολάγνο πάθος. Προετοιµασµένοι άριστα να αυτοµολήσουν, στον όποιο
εθνικό εχθρό τους επιβάλλει, το διεθνιστικό ταξικό καθήκον, για
να γιορτάσουν νέες «αστοτσιφλικάδικες ήττες» του έθνους όπως
στην Μικρασία. Τα ίδια ιστορικά άτοµα, αποβράσµατα, που αρνήθηκαν τον Ελληνισµό της Βορείου Ηπείρου για χάρη του κόκκινου τυράννου Χότζα και σαµποτάρισαν µε κάθε τρόπο τον
Ενωτικό Αγώνα των Κυπρίων αδελφών µας της ΕΟΚΑ.
Αυτοί είναι οι λυσσασµένοι εχθροί µας, ανάξιοι της τιµής που
ταιριάζει σε αντιπάλους, η εξουσία των τραπεζιτών κι η εξουσία
των κοµισάριων. Με διαφορετικό ιερατείο και τελετουργικό, γονυπετείς προσκυνητές στον ίδιο σιωνιστικό Μολώχ της παγκοσµιοποίησης, είτε µε αρχιερέα τον Ροκφέλερ είτε τον Μαρξ.
Μιλούν για ισότητα δικαιωµάτων, στον αργό θάνατο της ευδαιµονικής σήψης, για «να περνάµε καλά όλοι», δίχως µνήµη και
σκέψη.
Είναι αυτός ο εχθρός που σήµερα αποκαλεί το κίνηµά µας
«κόµµα του µίσους» για να υπονοµεύσει την αφυπνιστική επίδραση της αλήθειας µας στη συνείδηση του λαού.
Επειδή εµείς, οι Έλληνες εθνικιστές, οι χρυσαυγίτες, αγαπάµε
παθιασµένα, µέχρις εσχάτων το λαό, την πατρίδα και το έθνος
µας, αυτός ο εχθρός γνωρίζει, µα και πρέπει να γνωρίζει πως διατηρούµε άσβεστη, µεγάλη απέχθεια εναντίον του και θα τον πολεµήσουµε µέχρι τη συντέλεια, ακόµα και αν υπάρχει ένας από
µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θέλω να πιστεύω ότι ο πόλεµος θα είναι λεκτικός και όχι τίποτε άλλο. Αυτό
εννοείται.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Συζητάµε για τα άρθρα του νοµοσχεδίου και το κάθε άρθρο
αναφέρεται σε κάθε άξονα χωριστά.
Το πρώτο άρθρο αφορά την «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της «Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης,
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα γενικά
στοιχεία για το έργο και τις ωφέλειες. Γενικά είναι ένα έργο-γέφυρα. Προέρχεται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έχει
µήκος 230 χιλιόµετρα και τα 25 χιλιόµετρα αποτελούν νέα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου, ενώ τα 204 χιλιόµετρα αποτελούν
υφιστάµενα τµήµατα.
Βασικά είναι τα άρθρα της τροποποίησης 1 έως 4 και ιδιαίτερα
το άρθρο 4. Στο άρθρο 4 αναφέρεται όλο το σκεπτικό το οποίο
έχει καθορίσει και τον τρόπο της συµφωνίας, δηλαδή αναφέρεται
ότι ο σκοπός της συµφωνίας δεν είναι η αποκατάσταση οποιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων στην κατάσταση της προ της κρίσης εποχής, αλλά αποκλειστικά και µόνο η αποκατάσταση της
οικονοµικής ισορροπίας στο ελάχιστο βιώσιµο επίπεδο.
Εµείς λέµε ότι ο παραχωρησιούχος και οι τράπεζες σχεδόν
αποκαθίστανται στην προ της κρίσης εποχή. Το ελληνικό δηµόσιο επωµίζεται την κρίση, το έχουµε πει πολλές φορές.
Στην παράγραφο 4.3 ερµηνεύεται ότι η ελληνική κρίση είναι
θέµα ανωτέρας βίας, για να προχωρήσει στη συνέχεια ότι αυτό
αποτελεί γεγονός αθέτησης του δηµοσίου, γι’ αυτό και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες.
Το άρθρο 5 προσθέτει τους απαραίτητους ορισµούς για τους
καινούργιους όρους, τη δεσµευτική επένδυση, την απόδοση του
χρηµατοοικονοµικού µοντέλου, την ονοµαστική απόδοση παρα-
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χώρησης κ.ο.κ.. Αυτά τα άρθρα είναι περίπου τα ίδια, µε κάποιες
διαφοροποιήσεις ως προς τα νούµερα. Αυτό ισχύει γι’ αυτό το
άρθρο και για τα υπόλοιπα άρθρα και τα υπόλοιπα έργα.
Κύριε Υπουργέ, η παράταση που δίνεται αν δεν επαληθευτούν
το µοντέλο και τα έσοδα για τη συντήρηση, δίνεται µετά από αίτηση και εφόσον συµφωνήσει το δηµόσιο για την παράταση στα
τρία χρόνια. Στη συγκεκριµένη, όµως, σύµβαση η παράταση δίνεται αυτοδίκαια. Δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν γι’ αυτό. Ίσως
είναι µία λεπτοµέρεια. Στο έργο αυτό η δεσµευτική επένδυση του
παραχωρησιούχου είναι 206 εκατοµµύρια, το µετοχικό κεφάλαιο
50 εκατοµµύρια και το δευτερογενές χρέος 156 εκατοµµύρια. Το
δηµόσιο θα καταβάλει πρόσθετη χρηµατοδοτική συµβολή ύψους
401 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το σηµαντικό θέµα που πάλι αναφέρεται στο άρθρο 5 αφορά
τις τροποποιήσεις του άρθρου 25 που αφορούν τα θέµατα της
µελέτης για την αναλογική χρέωση των διοδίων.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι εδώ θα αλλάξετε τα πράγµατα.
Εδώ υπάρχουν οι ηµεροµηνίες τις οποίες αν τηρήσουµε, µετά
από σχεδόν τρία χρόνια θα έχουµε την εγκατάσταση αυτών των
συστηµάτων.
Εποµένως, εγώ νοµίζω ότι τίθεται θέµα να τροποποιήσετε
αυτές τις συµφωνίες, εκτός αν, σύµφωνα µε τη γενική σας τοποθέτηση χθες, µέχρι να ετοιµαστούν τα θέµατα των ηλεκτρονικών
διοδίων, της αναλογικής χρέωσης και µέχρι να έχουµε µια πρόοδο στο εναλλακτικό δίκτυο κ.λπ., δεν θα αλλάξετε κάτι. Δηλαδή,
δεν θα πάτε στην εξάντληση των ανωτάτων τιµών των διοδίων;
Δεν θα αυξήσετε τα διόδια έτσι όπως προβλέπουν οι συµβάσεις;
Πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θα γίνει και να κάνετε
και τις ανάλογες τροποποιήσεις και στις τροποποιηµένες πλέον
συµβάσεις. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα και πρέπει να µας το ξεκαθαρίσετε.
Ο χρόνος της κατάρτισης της µελέτης και της εγκατάστασης
πρέπει να µειωθεί κατά πολύ, δηλαδή σε έξι µήνες, αν είναι δυνατόν, να έχουµε αυτό το σύστηµα και από την άλλη πλευρά να
µην υπάρχει γι’ αυτό το στάδιο η εξάντληση του ανωτάτου ορίου
των διοδίων. Αυτό πρέπει να µας το ξεκαθαρίσετε, διαφορετικά
θα µείνουµε µόνο µε την υπόσχεση, την οποίαν επανέλαβε και ο
κ. Βορίδης.
Ο µηχανισµός ανακύκλωσης ισχύει για όλα τα έργα. Προτιµήθηκε, από ό,τι αναφέρεται εδώ, η πιο συµφέρουσα λύση για το
δηµόσιο να είναι αυτού του τύπου η ανακύκλωση δηλαδή να δίδει
τα έσοδά του το δηµόσιο και όχι να έχει περιορισµό των εσόδων
του κατά 50% ή 70% κ.λπ..
Εδώ, έπεται µια σχετική ασφαλιστική δικλίδα. Βάζετε και την
αρχή της αυτάρκειας, σύµφωνα µε την οποία η οικονοµική ενίσχυση των έργων από το δηµόσιο κατά την περίοδο λειτουργίας
τους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος πληρωµών προς το δηµόσιο, γιατί διαφορετικά θα είχαµε και αυτό -δεν ξέρω αν εξασφαλίζεται ακριβώς και από εδώ- δηλαδή, αν δεν εξασφαλιζόταν
αυτό το ύψος, το δηµόσιο θα αναζητούσε και από κάπου αλλού
χρήµατα, να πληρώνει και άλλα κ.ο.κ.. Αυτά αφορούν τα θέµατα
των διοδίων, για τα θέµατα της ανακύκλωσης.
Τα θέµατα ανώτατης τιµής των διοδίων, των ρυθµίσεων και
των διευκρινήσεων που πρέπει να γίνουν, αφορούν όλες τις συµβάσεις.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο άρθρο, που αφορά πράγµατι τον
ταλαίπωρο άξονα της κεντρικής Ελλάδος, τον Ε65. Εδώ πράγµατι καθορίζονται τέσσερα τµήµατα του έργου. Στο άρθρο 5 το
τµήµα Ηµικόµβου ΠΑΘΕ – Ξυνιάδας, το τµήµα Ξυνιάδας –Τρικάλων, το τµήµα Τρικάλων – Γρεβενών και το τµήµα Γρεβενών Εγνατίας. Εξαιρούνται, λοιπόν, τα εκατέρωθεν τµήµατα και µένει
µόνο από αυτήν τη σύµβαση παραχώρησης προς κατασκευή το
τµήµα Ξυνιάδας – Τρικάλων.
Εδώ είναι ένα µεγάλο ζήτηµα. Έχουµε, δηλαδή, όλη αυτήν τη
διαπραγµάτευση και ένα µεγάλο τµήµα του έργου, που αν δεν
γίνει θα καταστήσει το όλο έργο ανενεργό, παραµένει να αναζητήσει πόρους. Και από την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού την
Παρασκευή φαίνεται ότι δεν µπορεί να δεσµευτεί αυτήν τη
στιγµή για την κατασκευή των εκατέρωθεν τµηµάτων στον Ε65
και για την εξεύρεση των χρηµάτων. Αυτό είναι ένα σηµαντικό
ζήτηµα, για το οποίο βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής, ιδιαίτερα
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της Θεσσαλίας και χθες και άλλες µέρες και σήµερα, βρίσκονται
σε µια κινητοποίηση και δυσφορούν έντονα γι’ αυτήν την εξέλιξη
όπως και εµείς.
Το τρίτο άρθρο αφορά το τµήµα της Ιονίας Οδού, το οποίο
και αυτό έχει αυτές τις ασάφειες που σας είπα πριν και ως προς
την πρόσθετη χρηµατοδότηση και ως προς τα θέµατα των διοδίων. Είναι µία συµφωνία η οποία πραγµατικά κατά κύριο λόγο
επιβαρύνει το δηµόσιο. Έχει και τα αντίστοιχα κόστη, δηλαδή,
την πρόσθετη χρηµατοδότηση του δηµοσίου κατά 214 εκατοµµύρια ευρώ συν 100 εκατοµµύρια για την Κλόκοβα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουµε µία πρόσθετη χρηµατοδότηση σχεδόν παραπάνω από το µισό της αρχικής χρηµατοδότησης, όλη την ανακύκλωση, την απώλεια των εσόδων του
Δηµοσίου από τα διόδια κ.ο.κ..
Στο πέµπτο άρθρο υπάρχουν βελτιώσεις και υπάρχει η δέσµευση ότι αυτό το τµήµα το οποίο µένει, Πάτρα–Πύργος–Τσακώνα και τα επιµέρους τµήµατα, θα έχουν προτεραιότητα κ.λπ..
Συµφωνούµε µε τις τροποποιήσεις που κάνετε. Δεν παύει, όµως,
να λέµε ότι πραγµατικά κατασκευάζουµε το µισό έργο και το
άλλο είναι µισό δηµόσιο έργο.
Και σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Γιατί η τροπολογία λέει ότι για
το πρώτο τµήµα ο παραχωρησιούχος, για 200 εκατοµµύρια ευρώ
θα πάρει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και θα εγγυηθεί το
δηµόσιο;
Εάν τα βάλετε, λοιπόν όλα αυτά γι’ αυτόν τον άξονα, τότε
αυτός ο άξονας, πάνω από τα 2/3, είναι δηµόσιο έργο. Έτσι, δηλαδή, όπως έγινε, µε πρόσθετη χρηµατοδότηση, εγγύηση του
δηµοσίου, το µισό τµήµα θα γίνει αργότερα ως δηµόσιο. Αυτές
είναι τεράστιες αδυναµίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζεται το ξεζούµισµα των εργατών, των λαϊκών στρωµάτων για να έχουµε πλεόνασµα και για να βγουν το µεγάλο κεφάλαιο, τα µονοπώλια, οι κατασκευαστικοί όµιλοι, αλώβητοι, αλλά
και κερδισµένοι από την καπιταλιστική οικονοµική κρίση µε πακτωλό δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κι ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, έρχεται η Κυβέρνηση να πανηγυρίσει για την ανάπτυξη µε την επανέναρξη των έργων κατασκευής των αυτοκινητόδροµων στους τέσσερις κεντρικούς
οδικούς άξονες. Ξεκινούν τα έργα, λέτε, αυτό σηµαίνει ξεκινάει
η Ελλάδα για την ανάπτυξη, θα υπάρχει θετική επίδραση στο
ΑΕΠ κατά 1,2%, θα δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στα
εργοτάξια. Ναι, θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα διέπονται, όµως, από καθεστώς ισοπέδωσης των εργατικών δικαιωµάτων. Δουλειά σε εργοτάξια που έχουν µετατραπεί σε κάτεργα,
µέσα σε ένα νοµικό οπλοστάσιο που έχουν στήσει όλες οι κυβερνήσεις για να θωρακίσουν την κερδοφορία των µονοπωλιακών
οµίλων.
Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει το νέο πάρτι κερδοφορίας για τους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους, προσπαθεί
να κρύψει ότι θα υπάρχει και νέα επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών, πίσω από τις φράσεις όπως «το αποτέλεσµα θα είναι
αναµφίβολα θετικό για τη χώρα». Λέτε ότι θα αποδοθούν το επόµενο διάστηµα πόροι και θα ξεκινήσει η ανάπτυξη στην περιφέρεια.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι τελείως διαφορετική, αφού το
δηµόσιο θα καταβάλει άµεσα 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για την
επανέναρξη των έργων, ενώ οι σχετικές συµβάσεις προβλέπουν
ότι αν τα έσοδα που θα προκύψουν δεν είναι αρκετά, το δηµόσιο
θα παρέχει τα έσοδά του σε βάθος τριάντα χρόνων, έσοδα που
θα ανέρχονται στα 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Άµεσα το δηµόσιο θα καταβάλει 630 εκατοµµύρια ευρώ ως
αποζηµίωση των κατασκευαστικών κοινοπραξιών για την διακοπή
των έργων και στη συνέχεια θα δώσει τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για να συνεχιστούν τα έργα. Έτσι, ο αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, σύµβαση που είναι στο άρθρο 1, θα λάβει 433
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εκατοµµύρια ευρώ, ο αυτοκινητόδροµος Κεντρική Οδός που
είναι στη σύµβαση του άρθρου 2 θα λάβει 237 εκατοµµύρια ευρώ
λόγω διακοπής των έργων και για την επανεκκίνηση. Ο αυτοκινητόδροµος της Ιονίας Οδού, που συµπεριλαµβάνεται στη σύµβαση του άρθρου 3, θα λάβει για τη διακοπή των εργασιών 279
εκατοµµύρια ευρώ. Ο αυτοκινητόδροµος της Ολυµπίας Οδού,
που προβλέπεται στη σύµβαση παραχώρησης του άρθρου 4, θα
λάβει το ποσό των 250 εκατοµµυρίων ευρώ για τη διακοπή των
εργασιών και την επανεκκίνηση του έργου.
Τώρα, στο άρθρο 5 που προβλέπεται η συνέχιση του δρόµου
Πάτρας - Πύργου - Τσακώνα, έχουµε µία απόφαση που, κατά τη
γνώµη µας, είναι µία ακόµα χαριστική ρύθµιση για τους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους. Έρχεται το ελληνικό δηµόσιο,
τη στιγµή που τσακίζετε τη λαϊκή οικογένεια, που µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού οδηγούνται στην ακραία φτώχεια, που κατεδαφίζονται τα κοινωνικά, τα εργατικά δικαιώµατα, έρχεται η
συγκυβέρνηση µέσα σε όλα αυτά να εγγυηθεί τη χρηµατοδότηση
των κατασκευαστικών οµίλων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Υπενθυµίζουµε ότι οι µεγαλοεργολάβοι, εκτός από τα πακέτα
δισεκατοµµυρίων που θα πάρουν µε την κύρωση των νέων συµβάσεων παραχώρησης των οδικών αξόνων, έχουν ήδη εισπράξει
εκατοντάδες εκατοµµύρια ως αποζηµιώσεις για την καθυστέρηση της έναρξης παραχώρησης την περίοδο 2007-2008, αλλά
και των διαφόρων τύπων συµπληρωµατικών συµβάσεων. Σε αυτά
τα ποσά πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τα έσοδα από τα
διόδια, αλλά και µία σειρά από άλλες διευκολύνσεις που παρείχαν όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούµενα χρόνια.
Τέλος, µε την κύρωση βάσει των συµβάσεων, το δηµόσιο θα
διαθέτει -όπως ανέφερα- τα µελλοντικά του έσοδα από τα διόδια
για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των
δρόµων, αλλά και για την απόδοση του σταθερού συµφωνηµένου κέρδους για τις εταιρείες.
Γι’ αυτό το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους, τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα να παλέψουν για δηµόσιες δωρεάν σύγχρονες συγκοινωνίες χωρίς διόδια, για δηµόσιους ασφαλείς δρόµους που
θα είναι λαϊκή περιουσία, που θα υπηρετούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των µονοπωλίων.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στις τροπολογίες που
κατέθεσε το ΚΚΕ. Θα µιλήσω για την τροπολογία σχετικά µε τους
πλειστηριασµούς. Αποτελεί πρόκληση για τα λαϊκά στρώµατα την
ώρα που βιώνουν τη βαρβαρότητα της αντιλαϊκής πολιτικής συγκυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης-τρόικας να σηκώνεται κουρνιακτός γύρω από το θέµα των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας.
Από την µια µεριά η Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται σκληρά µε
την τρόικα για την πρώτη κατοικία σχετικά χαµηλής αντικειµενικής αξίας, ενώ από την άλλη µεριά ο ΣΥΡΙΖΑ µε την τροπολογία
που κατέθεσε προσπαθεί να εµφανίσει την παράταση της αγωνίας εκατοντάδων χιλιάδων για ένα χρόνο ως ξεκάθαρη και
άµεση λύση.
Κατά τη γνώµη µας η µόνη ξεκάθαρη λύση είναι η άµεση απόρριψη κάθε µέτρου µε οποιονδήποτε τρόπο ανοίγει ή αφήνει ανοιχτό το δρόµο σε πλειστηριασµό των λαϊκών κατοικιών. Η λαϊκή
στέγη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωµα και σε αυτό απαντάει
η τροπολογία που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Καταθέσαµε µία τροπολογία για την ποινικοποίηση των αγώνων της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και των άλλων λαϊκών στρωµάτων. Έχετε στήσει, κύριοι της συγκυβέρνησης, βιοµηχανία αγροτοδικείων σε όλη τη χώρα από την Κρήτη έως τον Έβρο. Καταδικάζετε καθηµερινά αγωνιστές αγρότες και άλλους αγωνιζόµενους εργάτες. Θέλετε να καταπνίξετε το θυµό, την οργή της
δοκιµαζόµενης, µαχόµενης φτωχής αγροτιάς, που και σήµερα
10 του Δεκέµβρη δίνει τη µάχη στους δρόµους του αγώνα. Σε
όλη τη χώρα µε το συνεπές αγροτικό κίνηµα, µε την Παναγροτική
Αγωνιστική Συσπείρωση ζητάµε µε την τροπολογία που καταθέσαµε την απόσυρση όλων αυτών των διώξεων.
Τώρα θα αναφερθώ στις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Κοροϊδία αποτελεί πραγµατικά για το λαό η εξαγγελία της Κυβέρνησης, καθώς όσοι τελικά δικαιούνται το κοινωνικό οικονοµικό τιµολόγιο της ΔΕΗ απλά θα γλυτώσουν µερικά ευρώ το
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µήνα και µόνο στην περίπτωση που η κατανάλωσή τους δεν θα
υπερβεί τα αυστηρά χαµηλά ποσά που προβλέπεται. Άµεση ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά µπορεί να δώσει µόνο η δραστική µείωση των τιµολογίων της ΔΕΗ και η κατάργηση όλων των
φόρων στα τιµολόγια.
Ζητάµε µε την τροπολογία που καταθέσαµε να µην γίνει διακοπή και να γίνει επανασύνδεση του ρεύµατος σε όλα τα λαϊκά
νοικοκυριά που πλήττονται και αδυνατούν να πληρώνουν τους
λογαριασµούς, ιδιαίτερα στους άνεργους, σε οικογένειες που
ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχιας, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στους χρόνια πάσχοντες, σε υπερήλικες, στις πολύτεκνες οικογένειες, στους αυτοαπασχολούµενους που χρεοκόπησαν, σε φτωχούς αγρότες που ξεκληρίστηκαν από την πολιτική σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αυτό που αναφέρατε για το 30% του εργατικού κόστους είναι µε σηµερινές
τιµές, γιατί σήµερα έχουν καταβαραθρωθεί στην κυριολεξία οι
συνολικές συµβάσεις, τα µεροκάµατα; Προφανώς, θα µιλάτε για
άλλες εποχές, όπου υπήρχαν άλλες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, ο κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, για
οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την τοποθέτησή µας χθες αναφερθήκαµε σε µία ετεροβαρή σε βάρος του δηµοσίου αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης και τι αυτό συνεπάγεται αφ’ ενός για το δηµόσιο
συµφέρον αφ’ ετέρου για τους χρήστες, για τους πολίτες αυτής
της χώρας που αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα επιβίωσης.
Εµείς, όµως, στο πλαίσιο της λογικής και του ισχυρισµού, τι
να κάνουµε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος προκειµένου να επανεκκινήσουν τα µεγάλα έργα όσον αφορά τους εθνικούς µας άξονες
και τις, βεβαίως, θετικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στην
οικονοµία, δώσαµε τα πάντα στους παραχωρησιούχους ουσιαστικά -και αναφέρθηκε εδώ από συνάδελφο προηγουµένωςόταν δεν ασκήθηκαν τα δικαιώµατα που είχε το ελληνικό δηµόσιο
µε βάση τις προηγούµενες συµβάσεις παραχώρησης.
Για παράδειγµα, σας αναφέρω τα δικαιώµατα επίταξης που
υπήρχαν, προκειµένου να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες και να κατασκευαστούν τµήµατα των έργων που είχαν παραχωρηθεί, αλλά επίσης και τα δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου, προκειµένου να στραφεί εγκαίρως και µε βάση τις συµβατικές υποχρεώσεις που είχαν οι παραχωρησιούχοι εναντίον τους.
Τώρα βλέπουµε σ’ αυτήν την ετεροβαρή, σε βάρος των δηµοσίων συµφερόντων, αναθεώρηση των συµβάσεων παραχώρησης, να καλείται το ελληνικό δηµόσιο, αφού πρώτα έχει απεµπολήσει τα δικαιώµατά του, να δώσει αποζηµιώσεις στους παραχωρησιούχους. Να φροντίσει το ίδιο ουσιαστικά για τη χρηµατοδότηση, κόβοντας πόρους και πιστώσεις από άλλα µικρότερα έργα που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη. Βασικά βλέπουµε
να µην υπηρετείται η βασική λογική, για ποιο λόγο δηλαδή παραχωρούνται -στο πλαίσιο της σύµπραξης ουσιαστικά δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα- να εκτελεστούν τα µεγάλα οδικά έργα: προκειµένου οι παραχωρησιούχοι να εξασφαλίσουν -µε δικά τους κεφάλαια ή µε δανεισµό- την κατασκευή ή τµήµα της κατασκευής
και στη συνέχεια της συντήρησης των µεγάλων οδικών αξόνων.
Βέβαια, παραχωρείται από την πλευρά του δηµοσίου η εκµετάλλευση για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τίποτα απ’ όλα αυτά, λοιπόν, δεν έκανε το ελληνικό δηµόσιο
και στο πνεύµα του µνηµονίου συναντίληψης που είχε υπογραφεί
µε τον κ. Ρέππα, ουσιαστικά απεµπόλησε τα δικαιώµατα και τον
κατάλληλο χρόνο για να ασκήσει αυτά τα δικαιώµατα και να ζητήσει από τους παραχωρησιούχους να είναι εντάξει απέναντι
στις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Τώρα, οι ισχυρισµοί ότι δεν µπορούσε να γίνει αλλιώς, νοµίζω
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ότι δεν µπαίνουν καν σε πολιτική κριτική. Νοµίζω πως εάν εγκαίρως είχαµε και στρατηγική και ασκούσαµε τα δικαιώµατα, τότε
οι παραχωρησιούχοι θα έµπαιναν σε µία λογική συζήτησης όπου
όλο το βάρος και το κόστος δεν θα το έπαιρνε το δηµόσιο ούτε
βέβαια οι χρήστες, οι οποίοι είναι βέβαιο πως σε λίγο δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν.
Βέβαια ακούστηκε από τους οµιλητές χθες ότι κι από την εµπορική πλευρά αν το δει κάποιος, αλήθεια πόσο βιώσιµα µπορεί
να είναι τα έργα και πόσο έχουν εξασφαλίσει, αν θέλετε, τις πιστώσεις που χρειάζονται όταν θα µειώνονται συνεχώς οι χρήστες, γιατί δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ, όπως και χθες,
στον Ε65 ή µάλλον να ξεκινήσω και να πω ότι ένα τµήµα της
Ολυµπίας Οδού, δηλαδή Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί ως έργο άµεσης προτεραιότητας, ως
έργο υποδοµής και να κατασκευαστεί µε τη σύµφωνη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό δείχνει ότι θα µπορούσαµε σίγουρα να διαπραγµατευτούµε, αλλιώς µε τους παραχωρησιούχους και να έχουµε εµείς
τα περισσότερα πλεονεκτήµατα σε αυτήν τη διαπραγµάτευση.
Θέλω αυτό να το συνδέσω µε τον Ε65, µε τον αυτοκινητόδροµο
κεντρικής Ελλάδας, στη χρησιµότητα του οποίου δεν χρειάζεται
να αναφερθώ. Τόσο συνάδελφοι όσο κι εγώ εχθές είπαµε πως
αυτό το έργο πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό έργο
που βγάζει από την αποµόνωση την κεντρική Ελλάδα.
Έχουµε όµως ένα έργο τυφλό. Πρώτη φορά εκτελείται ένα µεγάλο οδικό έργο, ένα µεγάλο δηµόσιο έργο, όπου λείπουν τα
τριάντα χιλιόµετρα σχεδόν από την αρχή και τα εβδοµήντα στο
τέλος.
Αν υπήρχαν, όπως ισχυρίζεται από την πλευρά του η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, αξεπέραστα και µεγάλα προβλήµατα,
γιατί δεν ακολουθούσαµε τη λογική που υπάρχει στο έργο
Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, που θα µπορούσε να λύσει πολλά απ’
αυτά τα προβλήµατα και το έργο να ολοκληρωθεί, διότι χωρίς
την ολοκλήρωση αυτού του έργου η συµµετοχή του στην ανάπτυξη του κεντρικού άξονα της Ελλάδας θα είναι πολύ µικρή και
δεν θα ανταποκρίνεται ούτε στις απαιτήσεις της σκέψης και των
µελετών κατασκευής αυτού του µεγάλου άξονα.
Θέλω να αναφερθώ ειδικά εδώ, κύριε Υπουργέ, στο κοµµάτι
που αφορά το πρώτο τµήµα, τα τριάντα-τριάντα ένα χιλιόµετρα,
το κοµµάτι της Φθιώτιδας, όπου αναφερθήκατε στο πρώτο κοµµάτι που έχουν κατασκευαστεί αρκετά από αυτά τα έργα και
αφορά τη σύνδεση της ΠΑΘΕ µε τον άξονα Λαµίας-Καρπενησίου. Το εναποµείναν κοµµάτι είναι περίπου δεκαέξι χιλιόµετρα.
Δεν θα µπορούσε αυτό το τµήµα να ενταχθεί και –µε τη σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους;
Στο δε πιο δύσκολο τµήµα, που το γνώριζε από την αρχή η κοινοπραξία και γι’ αυτό το συγκεκριµένο έργο ήταν ιδιαίτερης δυσκολίας και υψηλού κόστους κατασκευής, θα µπορούσαν να
έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά ή να υπάρχουν και σχετικές δεσµεύσεις στις τροποποιηµένες συµβάσεις που θα ψηφίσουµε, προκειµένου να εκτελεστεί µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, ένα µεγάλο θέµα αφορά τους παράδροµους, το εναλλακτικό οδικό δίκτυο που θα µπορούσε και θα έπρεπε όλα αυτά
τα χρόνια να έχει κατασκευαστεί ως έργο χρηµατοδοτούµενο
από εθνικούς πόρους, όπως είναι η παράπλευρη οδός κατά
µήκος του εθνικού άξονα ΠΑΘΕ, που διασχίζει την Φθιώτιδα.
Θέλουµε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και να συµπεριληφθεί
αυτό, διότι ακούµε φράσεις του τύπου «ναι, έπρεπε να έχουν
γίνει και θα γίνουν». Αυτά ακούγονται επί τόσα χρόνια και ούτε
οι συµβατικές δεσµεύσεις των παραχωρησιούχων, σε τµήµατα
όπου αυτό ήταν έτσι, τηρήθηκαν ούτε –αν θέλετε- η υποχρέωση
του δηµοσίου, γιατί σε ένα κοµµάτι στη Φθιώτιδα ήταν υποχρέωση του δηµοσίου. Είχε δοθεί σε εταιρεία κατασκευαστική που
πτώχευσε. Όµως, έκτοτε δεν έγινε τίποτα.
Θα ήθελα να σας επαναλάβω εδώ ότι είµαστε αντίθετοι στη
λογική πως τα φορτώνουµε όλα στο δηµόσιο υπέρ των παραχωρησιούχων και στους χρήστες και περιµένουµε από εσάς να
ακούσουµε συγκεκριµένες αποφάσεις στο συγκεκριµένο τµήµα
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που αφορά τον Ε65.
Βεβαίως, είµαστε θετικοί στο άρθρο 5, που αφορά την κατασκευή του δρόµου Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα µε εθνικούς πόρους
και στον χαρακτηρισµό ως έργου υποδοµής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό και του Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να µην λάβουν τον λόγο, πριν
εξαντληθεί ο κατάλογος των εγγεγραµµένων από χθες συναδέλφων, που δεν πρόλαβαν να µιλήσουν.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Έτσι µπράβο!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Εννοείται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Τώρα θα είχαµε τελειώσει και θα είχαµε φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαµπρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα εδώ στη
Βουλή την τροποποίηση των συµβάσεων που είχαν κυρωθεί το
2006 και το 2007 και αφορούσαν τα µεγάλα έργα, τους µεγάλους άξονες, που όλοι είχαµε πιστέψει και έτσι ήταν η πραγµατικότητα, ότι θα άλλαζαν την όψη της χώρας µας.
Επειδή ειπώθηκαν πολλά γι’ αυτές τις συµβάσεις, όπως για
«λεόντειες συµβάσεις», οι οποίες φυσικά είχαν περάσει από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, είχαν κυρωθεί στη Βουλή, είχαν περάσει
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ θα αναφέρω δύο πράγµατα
µόνο. Αυτές οι αρχικές συµβάσεις προέβλεπαν ότι το 65% των
ακαθαρίστων εσόδων θα πήγαιναν στο ελληνικό δηµόσιο. Επίσης, το δηµόσιο δεν αναλάµβανε καµµία ευθύνη για συντήρηση
των έργων.
Όµως, από το 2009 και ενώ είχαν αρχίσει τα έργα να εκτελούνται –και στο τµήµα Κόρινθος-Πάτρα και από την Πάτρα µέχρι τον
Πύργο- και είχαν γίνει κάποιες εργασίες σοβαρές, µε την οικονοµική κρίση οι τραπεζίτες αρνήθηκαν να συνεχίσουν τη χρηµατοδότηση των έργων. Έφεραν διάφορα προσκόµµατα, έλεγαν
για δήθεν απαλλοτριώσεις, ενώ υπήρχαν άλλα τµήµατα στα
οποία υπήρχαν απαλλοτριώσεις, υπήρχαν µελέτες και θα µπορούσαν να συνεχίσουν εκεί.
Επίσης, στις συµβάσεις που είχαν κυρωθεί, υπήρχε και η επίταξη. Θα µπορούσε να γίνει η επίταξη και να προχωρήσουν αµέσως τα έργα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήθελαν οι
τραπεζίτες να συνεχίσουν να χρηµατοδοτούν τα έργα. Αυτή ήταν
η ιστορία.
Σταµάτησαν, λοιπόν, και άρχισαν συζητήσεις. Εγώ από τότε
µέχρι τώρα έχω καταθέσει πάνω από είκοσι επίκαιρες ερωτήσεις
και έχω κάνει πάνω από δέκα συζητήσεις εδώ. Η µόνιµη απάντηση ήταν ότι συζητάµε. Και στην Ισπανία υπήρχε η ίδια κατάσταση, αλλά το 2010 φρόντισαν να κλείσουν σχεδόν τα πάντα
και υπέγραψαν τις καινούριες συµβάσεις.
Αντ’ αυτού, όµως, την άνοιξη του 2011 υπεγράφη µεταξύ των
παραχωρησιούχων και του ελληνικού δηµοσίου ένα πλαίσιο συναντίληψης –έτσι το ονόµασαν- που το δηµόσιο αναγνώρισε –
ακούστε!- ως αναπόφευκτη τη διακοπή των εργασιών. Το δηµόσιο, κατά τη γνώµη µου, απεµπόλησε τα διαπραγµατευτικά του
όπλα και έτσι φτάσαµε να συζητάµε τους τελευταίους µήνες
χωρίς στην ουσία διαπραγµατευτικά όπλα.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτό το λεγόµενο πλαίσιο συναντίληψης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα αναφερθώ στην Ολυµπία Οδό, Κόρινθος-Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα. Είναι ένας σηµαντικός άξονας, που θα άλλαζε όψη σε
όλη τη δυτική Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο. Θα έφερνε ανάπτυξη. Το θέλαµε, το χαιρετήσαµε. Υπήρξαν κάποια προβλήµατα
στο κοµµάτι Πύργος-Καλό Νερό από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Σταµάτησε, λοιπόν.
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Θέλω σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω τον σηµερινό
Υπουργό, γιατί πραγµατικά προσπάθησε. Και το κυριότερο, πριν
φέρει αυτήν τη σύµβαση, που ψηφίζουµε, εδώ, έκανε συζήτηση,
κουβέντιασε. Και ενώ σε αυτήν τη συζήτηση στην οποία παρευρέθηκα και εγώ –ήταν αρχικά η πρόβλεψη µέσω της σύµβασης
παραχώρησης για το τµήµα Κόρινθος-Πάτρα- µας ανακοίνωσε
αρχικά το τµήµα Πάτρα-Πύργος, µε τη συζήτηση, µε τον διάλογο
και µε τη στήριξη όλων των Βουλευτών της Ηλείας που παρευρίσκοντο και επίσης του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Νταβλούρου, ο Υπουργός επείσθη. Κατάλαβε, κυρίως, την
αναγκαιότητα του δρόµου αυτού πόσο θα αναπτύξει και πόσο
θα αλλάξει όλη την Πελοπόννησο.
Και έτσι πρόσθεσε αρχικά και το τµήµα Τσακώνα-Καλό Νερό
και σήµερα µε πολύ µεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουµε ότι προσθέτει και το τµήµα Πύργος-Καλό Νερό να γίνουν και εκεί σηµαντικές και ουσιώδεις παρεµβάσεις για να γίνει ένας πιο
ασφαλής δρόµος. Τον ευχαριστούµε. Ένα όνειρο γίνεται πραγµατικότητα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε εδώ να
ψηφίσουµε τις καινούριες συµβάσεις, οι οποίες έχουν περάσει
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εγώ είµαι πεπεισµένος ότι και ο Υπουργός και οι συνεργάτες του
έχουν δουλέψει σκληρά και κανέναν δεν µπορούµε να θεωρήσουµε από όλους αυτούς µειοδότη, ότι θα βλάψει το δηµόσιο για
να ωφελήσει τους εργολάβους.
Δεν χρειαζόµαστε αυτά τα έργα; Οι όποιοι προβληµατισµοί
µας, οι όποιες ενστάσεις µας, θα συζητηθούν. Το Ελεγκτικό Συνέδριο τα ήλεγξε όλα. Εδώ θα είµαστε να παρακολουθούµε, να
ψάξουµε, να ερευνήσουµε. Ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι θα τα
στείλει όλα στον εισαγγελέα.
Δεν θα πρέπει, λοιπόν, αυτά τα έργα να τα στηρίξουµε όλοι
για το µέλλον των παιδιών µας, κύριε συνάδελφε, για την ανάπτυξη, για να δουλέψουν χιλιάδες για τον τουρισµό µας;
Δεν θα πρέπει να ξεφύγουµε, να κάνουµε το άλµα, να πάµε
µπροστά; Αν δεν ψηφίσουµε, αν δεν κυρωθούν σήµερα οι συµβάσεις, τι θα γίνει; Δεν θα γίνει τίποτα. Θα είµαστε στη µιζέρια
µας, θα είµαστε στη φτώχεια, θα είµαστε στην αποµόνωση, θα
είµαστε στην υπανάπτυξη.
Σας καλώ, λοιπόν, ό,τι µικρό να το αφήσουµε στην άκρη και
να βάλουµε µπροστά µας και να δούµε έναν στόχο που είναι η
ανάπτυξη της πατρίδας µας, της Πελοποννήσου.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα απ ό την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε ένα από τα πιο κρίσιµα νοµοσχέδια όχι µόνο αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά των τελευταίων ετών. Οι τέσσερις
µεγάλοι οδικοί άξονες όταν ολοκληρωθούν, θα αλλάξουν τη
µορφή της χώρας µας. Περιοχές που µέχρι τώρα ήταν µειονεκτικές, θα αποκτήσουν σύγχρονους αυτοκινητόδροµους και οι ισορροπίες µέσα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα αλλάξουν.
Ας µη γελιόµαστε, κάποιες πόλεις και κάποιες περιοχές αναπτύχθηκαν επειδή έτυχε να περάσουν από κει κάποιοι οδικοί άξονες, να γίνουν κάποια µεγάλα έργα. Όταν χαράζονταν η εθνική
οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία το µεγαλύτερο θέµα
συζήτησης ήταν η χάραξη και από πού θα πάει. Εµείς οι δυτικοί
υποστηρίζαµε τη κεντροβαρή χάραξη, δηλαδή να πάει ΦάρσαλαΛάρισα. Δυστυχώς, υπερίσχυσαν οι Βολιώτες και πήγε σχεδόν
παραλιακά. Το αποτέλεσµα ήταν εµείς πάλι να είµαστε ριγµένοι.
Δεν θα χρειαζόταν αυτοκινητόδροµος της κεντρικής Ελλάδας
εάν η χάραξη εκείνη τότε ήταν σωστή και όπως έπρεπε.
Το 2004 όταν εγώ ανέλαβα Νοµάρχης και ο Μιχάλης Ταµήλος
ανέλαβε Δήµαρχος Τρικκαίων, συγκαλέσαµε τους δηµάρχους
και τους νοµάρχες από έντεκα νοµούς –Φωκίδα, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα- στα Τρίκαλα, για να ξεκινήσουµε και να δώσουµε ώθηση
στο όνειρο της κατασκευής του αυτοκινητόδροµου κεντρικής Ελλάδος τον Ε65.
Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συνάντηση τότε προκάλεσε
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την έντονη οργή του τότε Υπουργού του κ. Σουφλιά –ο οποίος
είναι φίλος µου, είναι Θεσσαλός και πραγµατικά του οφείλουµε
πολλά γι’ αυτό το έργο- γιατί θεώρησε ότι κατά κάποιον τρόπο
επεµβαίνουµε άκοµψα στο κυβερνητικό έργο. Σε κάθε περίπτωση, από τότε δροµολογήθηκε η κατασκευή του Ε-65 και γι’
αυτό εµείς έχουµε µια ιδιαίτερη ευαισθησία κι εγώ και ο κ. Ταµήλος αγωνιστήκαµε πολύ γι’ αυτό το έργο, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της κεντρικής Ελλάδος.
Με αυτήν τη σύµβαση σήµερα που συζητάµε, δυστυχώς, το
θέµα του αυτοκινητόδροµου κεντρικής Ελλάδας δεν επιλύεται
κατά τον καλύτερο τρόπο. Όταν σταµάτησαν τα έργα το 2010,
ποτέ δεν καταλάβαµε οι περισσότεροι από µας γιατί σταµάτησαν. Επίσης, δεν καταλάβαµε µε ποίου ευθύνη σταµάτησαν.
Ακόµα δεν έχουµε καταλάβει, αν οι υπεύθυνοι που σταµάτησαν
τότε τα έργα «πλήρωσαν» αυτό που τους αναλογούσε ή όχι.
Είπαν πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα ότι πάλι αυτοί που έφταιγαν, αυτοί παίρνουν τα έργα. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την άλλη ξέρουµε ότι αν ερχόµασταν σε µία συµφωνία
µε τους συγκεκριµένους παραχωρησιούχους, το έργο δεν θα
προχωρούσε, θα πήγαινε τουλάχιστον δέκα χρόνια πίσω. Άρα,
έγινε ένας αναγκαίος συµβιβασµός.
Εγώ πιστεύω ότι έγινε ένας έντιµος, αναγκαίος συµβιβασµός
για να προχωρήσουν τα µεγάλα έργα γιατί οποιοσδήποτε βρίσκονταν στη θέση της Κυβέρνησης και στη θέση του Υπουργού,
αν δεν προχωρούσαν τα έργα, θα του φόρτωναν την ευθύνη ότι
δεν προχωράνε τα έργα, ενώ τώρα που προχωράνε, του φορτώνουν ευθύνη ότι προχωράνε µε παραχωρήσεις πολύ ευνοϊκές για
τους παραχωρησιούχους και τους εργολάβους.
Ο Ντενγκ Χσιάο Πινγκ έλεγε «άσπρη γάτα, µαύρη γάτα, αρκεί
να πιάνει ποντίκια». Εµάς µας ενδιαφέρει τώρα να γίνει ο δρόµος.
Εδώ, έχουµε ένα εύλογο ερώτηµα και µία εύλογη απαίτηση,
κύριε Υπουργέ. Ο αυτοκινητόδροµος κεντρικής Ελλάδος γίνεται
κουτσουρεµένος. Πολλοί κακοπροαίρετοι λένε ότι κάνουµε το
«ψαχνό», το εύκολο τµήµα, το τµήµα που είναι εύκολο κατασκευαστικά κι αφήνουµε τα δύσκολα.
Εγώ δεν συµµερίζοµαι αυτές τις αιτιάσεις που ακούστηκαν.
Ούτε, όµως, συµµερίζοµαι απόλυτα αυτά τα οποία γράφουµε
στην αιτιολογική έκθεση ότι δεν υπήρχε ωριµότητα στα υπόλοιπα
τµήµατα και για αυτό δεν προχώρησαν.
Πέραν των άλλων λόγων, λέτε µέσα ότι λόγω προσφυγών στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, των περιβαλλοντικών οργανώσεων
δεν υπήρχε ωριµότητα στο τµήµα Τρίκαλα µέχρι Γρεβενά και
Γρεβενά-Κόµβος Εγνατίας. Αυτό δεν είναι αληθές. Το τµήµα Τρίκαλα-Καλαµπάκα έχει πλήρη ωριµότητα. Παρ’ όλα αυτά δεν περιλαµβάνεται. Το κόστος είναι µικρό. Ένα τµήµα είκοσι πέντε
χιλιοµέτρων θα µπορούσε κάλλιστα να κατασκευαστεί. Ξέρουµε
ότι τα Μετέωρα και η Ολυµπία είναι οι δύο προορισµοί που έχουν
πάνω από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες ετησίως.
Αν έπρεπε εποµένως να δώσουµε µια προτεραιότητα σε οδικούς άξονες, τα τµήµατα µέχρι Μετέωρα και µέχρι Ολυµπία θα
έπρεπε να είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Εδώ, δεν το βλέπουµε.
Επίσης, δεν µας καλύπτει η διαβεβαίωση –όχι η δική σας- της
Κυβέρνησης –έτσι νοµίζω λέει σε ένα σηµείο- ότι το αργότερο
τρία έτη µετά την ολοκλήρωση της περιόδου µελετών κατασκευών για την περίπτωση του έργου της κεντρικής Ελλάδος
εντός αυτής της περιόδου, το δηµόσιο δύναται να απαιτήσει την
κατασκευή υπό τους όρους κ.τ.λ. και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης. Αυτή είναι µια µετέωρη δέσµευση.
Εµείς θέλουµε ξεκάθαρη δέσµευση από την Κυβέρνηση ότι
αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του, ότι το έργο ξεκινάει από Λαµία και καταλήγει στην Παναγιά Τρικάλων, στη συµβολή µε την Εγνατία και ότι είναι έργο πρώτης προτεραιότητας
για την Κυβέρνηση.
Τέτοια δέσµευση πιστεύω ότι έχετε κάνει για το τµήµα µέχρι
την Ολυµπία. Δεν έχετε κάνει τέτοια δέσµευση για αυτό το τµήµα
του αυτοκινητόδροµου κεντρικής Ελλάδος.
Είµαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτόν τον τοµέα, γιατί αισθανόµαστε µια ζωή να είµαστε παρατηµένοι, κάπου εκεί στην
κεντρική Ελλάδα που µόνο «κεντρική» δεν είµαστε. Είµαστε «έκ-
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κεντρη Ελλάδα», που δεν επικοινωνεί µε τους γειτονικούς νοµούς.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να ξεκαθαρίσετε στο Κοινοβούλιο ότι η
βούληση και η δέσµευση της Κυβέρνησης είναι να κατασκευαστεί πλήρως µε οποιονδήποτε τρόπο είτε σαν δηµόσιο έργο είτε
σαν έργο συνέχεια παραχώρησης προς τους παραχωρησιούχους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ )
Επίσης, δεν µας καλύπτει αυτό που λέτε στο άρθρο 83, ότι το
δηµόσιο δικαιούται να εξαιρέσει από το έργο µε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο τρία έτη µετά την έκδοση
κ.τ.λ., το αναβαλλόµενο τµήµα ή οποιοδήποτε υποτµήµα αυτού.
Δεν µας καλύπτει αυτό. Αυτήν τη δυνατότητα, αυτό το δικαίωµα
δεν µπορεί να το εξουσιοδοτήσει η Βουλή στον Υπουργό, γιατί
δεν ξέρουµε ποιος θα είναι τότε Υπουργός και τι βούληση θα
έχει.
Η Βουλή, πρέπει να έχει το δικαίωµα κάθε φορά να αποφασίσει
εάν ένα έργο θα απενταχθεί ή όχι ή αν θα προχωρήσει και µε
ποια διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να το δείτε αυτό για να µας διευκολύνετε. Αλλιώς, για αυτά τα δύο σηµεία που είπατε, διατηρώ µεγάλη επιφύλαξη για το αν θα τα ψηφίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βλαχογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι είναι άλλοι τριάντα δύο οµιλητές. Μαζί µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τον Υπουργό θα πάµε περίπου στις έξι
ώρες.
Προτείνω –αν θέλετε κι εσείς- να πάµε το χρόνο οµιλίας σε
κάθε συνάδελφο στα έξι λεπτά για όλους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι. Είµαστε δυο-τρεις από χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσετε αλλά
δεν θα µιλήσουν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εµείς περιµένουµε από χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Κανένα πρόβληµα, εάν δεν το δέχεστε…
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ο κύριος Υπουργός χθες µίλησε σαράντα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Μακρή, σας
παρακαλώ!
Εποµένως, µία η ώρα που θα τελειώσει η συνεδρίαση, κάποιοι
συνάδελφοι δεν θα µιλήσουν. Έχετε αυστηρά το χρόνο για οκτώ
λεπτά όλοι, εφόσον δεν το δέχεστε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Ιωαννίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση του σχεδίου νόµου κατ’ άρθρο στην
ουσία µετατρέπεται σε συζήτηση κατά έργο, δεδοµένου ότι τα
άρθρα του νοµοσχεδίου είναι τέσσερα, όσα και τα έργα των
οποίων οι συµβάσεις τροποποιούνται, συν άλλο ένα άρθρο που
αφορά στον αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. Ίσως
αυτό να µας διευκολύνει.
Γενικά µιλώντας και για τα τέσσερα έργα, δηλαδή η Ιονία
Οδός, από το Αντίρριο µέχρι τα Ιωάννινα, ο αυτοκινητόδροµος
κεντρικής Ελλάδος, ο αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ από το Μαλιακό
µέχρι το Κλειδί και η Ολυµπία Οδός, βλέπω ότι οι αποζηµιώσεις
είναι τεράστιες, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, στην Ιονία Οδό είναι
201.500.000 ευρώ οι συµβατικές απαιτήσεις και οι καθυστερήσεις του δηµοσίου, στον αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα είναι 250.000.000 ευρώ κ.ο.κ.. Αυτές είναι τεράστιες
αποζηµιώσεις. Όπως είναι και τεράστιες οι συντηρήσεις, που δεν
το ανέφερε κανένας ότι είναι από 170 µέχρι 190, όταν η συντήρηση στην Αττική Οδό είναι στα µισά χρήµατα, για να πούµε µία
οδό η οποία καθαρίζεται και να µην πούµε άλλες.
Επειδή ο Υπουργός αξίζει συγχαρητήρια, ξεκινάω γιατί αυτά
έχουµε υποχρέωση να τα πούµε. Έχουµε υποχρέωση να πολεµήσουµε για να γίνουν τα έργα τα οποία θα φέρουν ανάπτυξη σε
περιοχές οι οποίες είναι αποκλεισµένες, δυστυχώς, και έχουν
δίκιο οι συνάδελφοι της κεντρικής Ελλάδας να απαιτούν, όπως
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ξεκαθαρίστηκε πολύ σωστά το θέµα της Πελοποννήσου, να ξεκαθαριστεί και της κεντρικής Ελλάδας για το πώς θα βγει ο δρόµος µέχρι τη Νέα Εγνατία. Κάποτε θέλαµε να πάµε στα Γιάννενα
και δεν πηγαίναµε λόγω Κατάρας. Λέγαµε «Μα, καταραµένοι είµαστε; Πώς θα πάµε; Θα κάνουµε εµετό κ.λπ.». Εποµένως, αυτές
οι πανέµορφες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες µπορούν να
έχουν τουρισµό όλο το χρόνο, είναι αποκλεισµένες και δεν µπορεί να πάει ο κόσµος. Έχουν µέρη τα οποία είναι τροµερά.
Ακούω πολλές φορές ορισµένους συναδέλφους της συγκυβέρνησης, οι οποίοι σηκώνονται και προσπαθούν µε το ζόρι να
δικαιολογήσουν οτιδήποτε συµβαίνει και πως ακολουθούµε εµείς
τη γραµµή τους κ.ο.κ.. Όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει, είχαν
αποδόσεις 11,5% µε 13% ή 13% µε 17%, τεράστια έργα, όπως
είναι το αεροδρόµιο, όπως είναι η Αττική Οδός, όπως είναι το
Ρίο-Αντίρριο και όλα τα δάνεια ήταν µε εγγύηση του ελληνικού
δηµοσίου. Γιατί πρέπει κάποτε να δούµε, γιατί φτάσαµε εδώ και
για να αποφύγουµε τα παιδιά µας να µην ξαναφτάσουν εδώ
πέρα. Το λέω αυτό, επειδή ανεφέρθη και από τον Υπουργό η
οδός Θερµαϊκού, δηλαδή η υποθαλάσσια αρτηρία. Η υποθαλάσσια αρτηρία ήταν ένα έργο 400 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο
είχε απόδοση 4% -αυτά τα έργα που πήραν τώρα σε τέτοια κρίση
έχουν απόδοση 8% µε 11%- και τα δάνεια ήταν χωρίς την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου και ως εκ θαύµατος, ενώ ήταν τετελεσµένα τα γεγονότα, το Υπουργείο Πολιτισµού, το ΚΑΣ, είπε
ότι θα πρέπει η υποθαλάσσια να γίνει σε είκοσι τρία µέτρα βάθος
από έξι που ήταν. Και γι’ αυτό δεν έγινε το έργο και δόθηκε, όπως
είπε και ο Υπουργός σωστά, αποζηµίωση 80 εκατοµµύρια.
Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να γίνονται τα έργα αλλά
θα πρέπει να πονάµε, όπως πονάει ο ελληνικός λαός, και το ευρώ
το οποίο δίνουµε να κάνουµε τις καλύτερες καταστάσεις. Και
οφείλω να οµολογήσω ότι ο Υπουργός σε όλη την Αίθουσα είπε
ότι αν τυχόν έχει κάποιος εις βάρος του το παραµικρό, να πάει
στον εισαγγελέα. Γιατί το να κατηγορούµε συνεχώς χωρίς στοιχεία είναι το χειρότερο, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνουµε δικαίωµα ότι ξαφνικά είµαστε όλοι εδώ απατεώνες. Δεν είναι έτσι,
όµως. Αν τυχόν έχουµε πραγµατικά στοιχεία, θα πρέπει να τα καταθέτουµε, γιατί η γενίκευση είναι η χειρότερη µορφή για οτιδήποτε. Όταν λες, παραδείγµατος χάριν, όλοι οι δικαστικοί δεν
είναι σωστοί, πώς είναι δυνατόν να µην είναι σωστοί; Υπάρχουν
παντού καλοί και κακοί.
Το θέµα, λοιπόν, είναι να βρίσκουµε ποιοι είναι οι καλοί και να
βρίσκουµε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν λειτουργούν ανάλογα
µε τον όρκο τον οποίον έχουν δώσει και από εκεί και πέρα να
µπουν στο περιθώριο.
Όσον αφορά αυτό που είπε ο συνάδελφος για την Πελοπόννησο, πράγµατι είναι τροµερό το 65%, που θα είχε έσοδα το δηµόσιο απ’ όλα αυτά τα έργα τότε. Τα έργα αυτά καθυστέρησαν
–για να λέµε στους συναδέλφους και να ακούνε- το 2009 και το
2010, ενώ µπορούσαµε κάλλιστα να δηµεύσουµε κατευθείαν.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Επίταξη, να
επιτάξουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, λάθος.
Μπορεί κάλλιστα το πρωτοδικείο και είναι υποχρεωµένο σε
ενενήντα ηµέρες να δώσει απάντηση εκεί που ήταν µέχρι επτακόσιες ηµέρες. Πήγανε µέχρι επτακόσιες µέρες.
Μπορούσαµε, λοιπόν, κάλλιστα, γιατί όταν θα πάρεις τα οικόπεδα, θα έλθει η ώρα που θα συζητήσεις πλέον για την τιµή µονάδος. Δεν έγιναν αυτά και γι’ αυτόν τον λόγο βρεθήκαµε
εκτεθειµένοι και φθάσαµε σ’ ένα σηµείο τώρα να είµαστε εµείς
σε µειονεκτική θέση, ενώ τότε δεν θα ήµασταν σε µειονεκτική
θέση, αν είχαν λειτουργήσει τα χρόνια εκείνα ανάλογα, όπως
έπρεπε να λειτουργήσουν.
Τα νέα αυτά έργα, τα οποία φαίνονται αποµονωµένα το ένα
από το άλλο, στην ενότητά τους δίνουν κυκλοφορία και µε τη
βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος θα προσπαθήσει –πιστεύω,
κύριε Υπουργέ, να λύσετε και το πρόβληµα της κεντρικής Ελλάδος όσο είναι δυνατόν – ώστε να µην υπάρχει µέρος το οποίο
πραγµατικά να είναι άβατο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για εµάς, για την περιφέρειά µου, ο κεντρικός δρόµος, παρ’
όλο που πηγαίνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, είναι πολύ µεγάλη υπόθεση, γιατί στον δρόµο αυτόν έχουν σκοτωθεί άτοµα. Σκοτώθηκε
ολόκληρο σχολείο.
Μόνο απ’ αυτό –και το λέω για τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης- θα πρέπει, πράγµατι, να προσπαθούµε να δίνουµε λύσεις και να αφήνουµε τα µίση και τα πάθη. Εκεί όπου είναι κάτι
καλό, όλοι µαζί πρέπει να το κυνηγούµε και αν πράγµατι δεν είναι
καλό, πρέπει να το κατηγορούµε και αυτός ο οποίος θα κάνει το
λάθος, πρέπει να είναι από παντού βαλλόµενος και όχι ανάλογα
µε το τι µας βολεύει ή τι δεν µας βολεύει ή αν τυχόν είναι η περιφέρειά µας να πονάµε, ενώ αν είναι άλλη περιφέρεια να µην
πονάµε. Το δικό µας το παιδί, µπορεί να πάθει ο,τιδήποτε και σε
άλλη περιφέρεια.
Εποµένως κάνουµε ένα λάθος. Όπως αγαπάµε τα παιδιά µας
και τα προσέχουµε, έτσι πρέπει να αγαπάµε και τη γενιά του παιδιού µας, γιατί το παιδί µας, δεν µπορεί να γελάει αν όλα τ’ άλλα
κλαίνε και γι’ αυτόν τον λόγο εµείς πρέπει να τα κάνουµε να γελάνε. Δυστυχώς, τα λάθη ήταν δικά µας και έφτασε εδώ η Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Ιωαννίδη, που ήταν ακριβής στον χρόνο του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και επτά εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε αµέσως µετά την υπερψήφιση του προϋπολογισµού ένα εξαιρετικά σοβαρό σχέδιο νόµου,
όπως είναι η «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση
συναφών θεµάτων».
Οφείλω να πω, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι που απασχολείτε τον κύριο Υπουργό, ότι η επανεκκίνηση των έργων, δροµολογείται στο πλαίσιο του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων
αµέσως µετά την υπερψήφιση του Προϋπολογισµού και συνδέεται µε την προσέλκυση επενδύσεων και, µάλιστα, διεθνών επενδυτών επ’ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού
συνόλου αναµφίβολα.
Είναι και κλίµα, είναι και ψυχολογία παράλληλα, αφού οι επενδυτές εξετάζουν πολύ σοβαρά την επένδυσή τους στη χώρα µας.
Αυτή η υπερψήφιση της κύρωσης των συµφωνιών τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης δίνει και τον τόνο –αν θέλετε- στο ότι η ελληνική οικονοµία αποτελεί πια ασφαλές οικονοµικό περιβάλλον, ώστε να έρθουν και νέοι επενδυτές. Αυτό
είναι το γενικό πλαίσιο.
Βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, θέλω να
κάνω µία ερώτηση. Γιατί άργησε τόσο; Γιατί άργησε τόσο; Το
λέω δύο φορές. Και γιατί το λέω δύο φορές; Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πέντε µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι, περιλαµβάνονται
στο διευρωπαϊκό δίκτυο και ήταν απαίτηση και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η γρήγορη κατασκευή τους µε τη µέθοδο της παραχώρησης, δεδοµένου ότι η οικονοµία της χώρας, δεν είχε τους πόρους για αυτό. Και αυτό, επίσης, είναι αδιαµφισβήτητο.
Πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών τότε
ήταν για το δηµόσιο εξαιρετικά, όπως χαρακτηρίστηκαν και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις διεθνείς αγορές, δηλαδή –
ακούστε και προσέξτε!- εθνική συµµετοχή 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ για συνολικό κόστος κατασκευής 8,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή 12,5%, είσπραξη περίπου 67% των ακαθαρίστων
εσόδων από τα διόδια µετά την κατασκευή των δρόµων επί µία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

εικοσιπενταετία, δηλαδή περίπου 22 δισεκατοµµύρια ευρώ, διόδια –που µας αφορούν- πολύ φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά, 0,04
ευρώ ανά χιλιόµετρο στην Ελλάδα έναντι –προσέξτε!- 0,09 ευρώ
ανά χιλιόµετρο στην Πορτογαλία, 0,06 ευρώ ανά χιλιόµετρο στη
Γαλλία και λοιπά.
Βεβαίως, θέλω να τονίσω το εξής: Στο ερώτηµα που έθεσα –
και δεν είναι ρητορικό- «γιατί αργήσαµε τόσο;» πρέπει να τονίσω
ότι σε όλες τις συµβάσεις παραχώρησης, περιελήφθη ένα ειδικό
νοµοθετικό πλαίσιο και ήταν αυτό της επίταξης, το οποίο –τι
έκανε;- εξασφάλιζε την ταχεία διάθεση των χώρων. Προσέξτε
τώρα!
Εδώ, λοιπόν, η έγκαιρη διάθεση των χώρων, ήταν και είναι µείζονος σηµασίας ζήτηµα. Υπάρχει ένας νόµος, ο ν. 2882/2001 και
υπάρχει ένα άρθρο αυτού του νόµου, το άρθρο 19 το οποίο –τι
όριζε;- όριζε χρονοδιάγραµµα και έλεγε ότι το αργότερο εντός
ενενήντα ηµερών από την κατάθεση της αίτησης του δηµοσίου,
θα πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις.
Επειδή µιλήσατε –και µε ικανοποίησε αυτό- κύριε Υπουργέ, για
απόδοση ευθυνών, εγώ έχω να σας πω, που εκτιµώ ότι πρέπει εκτός των άλλων στα οποία αναφερθήκατε εσείς- να αποδοθούν
ευθύνες και θα σας δώσω και συγκεκριµένο παράδειγµα.
Υπήρξαν αδικαιολόγητες δικαστικές καθυστερήσεις, ενώ το
αρµόδιο Υπουργείο είχε υποβάλει έγκαιρα τις αιτήσεις, παραδείγµατος χάριν, στο Νοµό Κορινθίας. Είναι συγκεκριµένο παράδειγµα. Χορηγήθηκαν από τρεις έως επτά αναβολές σε κάθε
δικάσιµο αίτηση του δηµοσίου, ενώ µε το νόµο που σας προείπα
ορίζεται κατά µέγιστο όριο µόνο µία.
Επειδή είχε προβλεφθεί ότι αυτό θα υπάρχει, γι’ αυτό και προβλέφθηκε το ειδικό θεσµικό πλαίσιο της δυνατότητας της επίταξης.
Σας λέω τώρα –για αυτό είπα «γιατί αργήσαµε τόσο»- ότι η µέθοδος της επίταξης, αγαπητοί συνάδελφοι, χρησιµοποιήθηκε
από το ελληνικό δηµόσιο και χρησιµοποιήθηκε µάλιστα στον Ε65
σε ποσοστό 77%, αλλά µέχρι και το 2009. Μέχρι και το 2009, το
µέτρο της επίταξης χρησιµοποιήθηκε από το ελληνικό Δηµόσιο.
Αν, λοιπόν, αναφέρεστε σε αναζήτηση ευθυνών, εγώ υπερθεµατίζω και πλειοδοτώ στην αναζήτηση ευθυνών.
Όµως, είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τις ευθύνες δεν θα τις βρει κανείς στους όρους των συµβάσεων. Οι ευθύνες, οφείλουν να αναζητηθούν αλλού παραδείγµατος χάριν στις πράξεις αλλά και στις παραλείψεις, δηλαδή στο
τι έγινε αλλά και στο τι δεν έγινε κατά την εφαρµογή αυτών των
συµβάσεων, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως.
Δηλαδή όταν µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µέχρι και τον
Οκτώβριο του 2009 –αυτό είναι το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα- το δηµόσιο προχωρούσε µε την πορεία των παραχωρήσεων -και µάλιστα υπάρχουν και γραπτά υποµνήµατα τα οποία
απευθύνονταν στην ηγεσία της δικαιοσύνης από τους αρµόδιους
Υπουργούς για την παράδοση των ελεύθερων χώρων- υπάρχει
στη συνέχεια παράλειψη πολιτική.
Οι ηγεσίες του αρµόδιου Υπουργείου ή έθεσαν άλλες προτεραιότητες ή ατόνησαν στη διάθεση να θέτουν ως προτεραιότητά
τους στις καθυστερήσεις το µέτρο της επίταξης. Αντί δηλαδή η
Κυβέρνηση το 2010, έγκαιρα να αντιµετωπίσει το θέµα, όπως
έγινε, για παράδειγµα, στην Ισπανία µε τους παραχωρησιούχους,
κωλυσιεργούσε τις συζητήσεις, µε αποτέλεσµα να έχουµε δύο
αρνητικές συνέπειες.
Η πρώτη αρνητική συνέπεια. Η όποια συµφωνία προέκυπτε καταλαβαίνετε ότι ήταν χειρότερη για το δηµόσιο, διότι, αφού καθυστερούσε η λύση του προβλήµατος, αυτό είχε ως συνέπεια να
έρχονται συµφωνίες χειρότερες από αυτές που είχαν ήδη συναφθεί.
Η δεύτερη αρνητική συνέπεια, ήταν να σταµατήσουν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα έργα όχι από απαλλοτριώσεις, όπως κανείς
θα ανέµενε αλλά από την άρνηση των δανειστών να τα χρηµατοδοτήσουν.
Εάν, κύριε Υπουργέ, είχε έγκαιρα -το 2010- αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα που προέκυψε από την κρίση, τα έργα θα συνεχίζονταν και τα περισσότερα θα ήταν τώρα στο στάδιο της αποπεράτωσης.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, στο µέτρο που µπορέσατε να µε ακού-
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σετε, έχω να σας πω ότι σας επισήµανα και πράξεις και παραλείψεις πολιτικές και δικαστικές καθυστερήσεις, για το πού και πώς
πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Και αυτό πρέπει να το κάνετε.
Σας λέω, όµως, ότι θα υπερψηφίσω την κύρωση των συµφωνιών τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης. Και επειδή,
αγαπητοί συνάδελφοι, για να νοµοθετεί σωστά το Κοινοβούλιο
πρέπει να στοιχειοθετεί την ψήφο και τις αποφάσεις του, αναφέρω συγκεκριµένα τους λόγους για τους οποίους θα υπερψηφίσω το παρόν νοµοσχέδιο:
Πρώτον, πιστεύω ότι έχει θετική δηµοσιονοµική και µακροοικονοµική θετική συνέπεια.
Δεύτερον, πιστεύω ότι η κύρωση αυτή, θα συµβάλει στην
ασφάλεια των οδικών µετακινήσεων και των µεταφορών και στη
µείωση των ατυχηµάτων, που όλοι επισηµάνατε αλλά είπατε ότι
θα καταψηφίσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, θεωρώ ότι επιτυγχάνει ταχύτερες και οικονοµικότερες
µεταφορές.
Πρέπει, όµως, κύριε Υπουργέ, να φέρετε και ένα νοµοσχέδιο
το οποίο να αντιµετωπίζει το πρόβληµα της µεταφοράς των φορτηγών δηµόσιας χρήσης, διότι είναι ένα ζήτηµα, ποια είναι η εµπορικότητα της χρήσης των δρόµων και πού και µε ποιον τρόπο
θα αξιοποιήσουµε καλύτερα και επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου το εθνικό οδικό δίκτυο, πώς έναν στόλο τριάντα τριών χιλιάδων φορτηγών θα τον έχουµε σε χρήση και σε κίνηση και όχι
σε ακινησία και µε ποιους τρόπους και µε ποια µέσα θα τους διευκολύνουµε, ώστε να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα τα οποία
αντιµετωπίζουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Παπακώστα.
Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή για οκτώ λεπτά, επίσης αυστηρά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η συγκυβέρνηση, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη µεγαλύτερη ίσως πλειοδοσία εις
βάρος του δηµοσίου συµφέροντος που συντελέστηκε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται η νοµοθετική σας ανικανότητα
και το ερώτηµα «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;» βρίσκει αδιαµφισβήτητη απάντηση.
Πλέον ούτε οι επικοινωνιολόγοι ούτε ο επιχειρούµενος αποπροσανατολισµός µέσω των κατευθυνόµενων και διαπλεκόµενων
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης δεν δύνανται να σας παρέχουν άλλοθι.
Η αλαζονεία, σας οδηγεί στην παραδοχή ότι ζητήσατε από
τους νοµικούς σας συµβούλους να απευθυνθούν στους εργολάβους για να µπουν συγκεκριµένες διατάξεις.
Γιατί δεν λέτε καθαρά ότι η χώρα διοικείται από εργολάβους,
καναλάρχες του εσωτερικού και τους τοκογλύφους του εξωτερικού και εσείς βρίσκεστε στη µέση για να συµβιβάσετε τις απαιτήσεις και να εκποιείτε ό,τι γενιές Ελλήνων δηµιούργησαν µε
βάσανα και θυσίες;
Την ώρα που οι νοµικοί σας σύµβουλοι απευθύνονται στους
παραχωρησιούχους για τις διατάξεις του νοµοθετήµατος που καταθέσατε, η Κυβέρνησή σας, διαλύει τις κρατικές δοµές ελέγχου
και εξασφάλισης του δηµοσίου χρήµατος.
Αναλυτικότερα, κλείσατε έναν κερδοφόρο δηµόσιο φορέα, το
Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, γιατί διέθετε τη δυνατότητα ελέγχου
των συγκεκριµένων έργων στους αυτοκινητόδροµους.
Μην κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Το κλείσατε γιατί είχε
γνώσεις διαχείρισης, διοικητική εµπειρία και την υποδοµή για τη
διασφάλιση των εσόδων των διοδίων. Το κλείσατε µε τη δικαιολογία της µείωσης των δαπανών και στην ουσία στερήσατε την
τελευταία δυνατότητα του δηµοσίου να διατηρήσει τον έλεγχο
από τα έσοδα των διοδίων.
Παράλληλα, για να καλύψετε την αποδόµηση του ελεγκτικού
ιστού προς όφελος των «ηµετέρων» εργολάβων, εφευρίσκετε
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τον όρο του «ανεξάρτητου µηχανικού», ο οποίος όµως δεν είναι
δηµόσιος υπάλληλος και δεν έχει καµµία υποχρέωση να προασπίσει το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό δεν σας το λέµε µόνο εµείς,
αλλά και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, που υπογράµµισε ότι για έργα µε
τόσο µεγάλα ποσοστά χρηµατοδότησης του δηµοσίου, πρέπει
να εµπλέκονται και οι αρµόδιοι µηχανικοί του δηµοσίου.
Όλες αυτές οι ενέργειες, συντελούνται για να καλύψουν την
ουσία, η οποία είναι ότι νοµοθετείτε για να ορίσετε µόνο τις υποχρεώσεις του ελληνικού δηµοσίου, χωρίς να ενδιαφέρεσθε να
αναφέρετε έστω και µία υποχρέωση των εργολάβων. Η πρωτοβουλία σας, οδηγεί το δηµόσιο να αναλάβει όλα τα ρίσκα -και το
ρίσκο της κατασκευής και το ρίσκο της χρηµατοδότησης και το
ρίσκο που προκύπτει από τη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου- και φυσικά, παρ’ όλο που αναλαµβάνει όλο αυτόν τον κίνδυνο, παράλληλα πρέπει να πληρώνει τον εργολάβο, χωρίς ο
τελευταίος να έχει καµµία απολύτως υποχρέωση.
Συγχαρητήρια, λοιπόν! Δεν µπορούµε να φανταστούµε ευνοϊκότερη διάταξη για τους εργολάβους, ακόµη και αν κατέθεταν
απευθείας τις νοµοθετικές τους προτάσεις στο Κοινοβούλιο!
Το δεύτερο γεγονός που επιχειρείτε να αποκρύψετε από τον
ελληνικό λαό, είναι ότι το πραγµατικό κόστος των έργων οδοποιίας, είναι πολύ µικρότερο των προϋπολογισθέντων. Για να το πετύχετε αυτό, χρησιµοποιείτε αδιαφανείς και οµιχλώδεις διαδικασίες ανάθεσης αλλά και εποπτείας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Αττικής Οδού. Όσο και αν ο ιδιοκτήτης του «ΑΚΤΩΡΑ» -που, όλως τυχαίως, τις περισσότερες φορές επιλέγεται
στους διαγωνισµούς των έργων- υποστηρίζει ότι δεν έχει κερδίσει από την εκµετάλλευση της Αττικής Οδού, που από το 2003
καρπώνεται, αρκεί η στοιχειώδης µόνο λογική και µερικές απλές
µαθηµατικές πράξεις για να αντιληφθούµε κατά πόσο ο µεγαλοεργολάβος καναλάρχης έχει επωφεληθεί από αυτό. Δυστυχώς
για το ελληνικό δηµόσιο, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόµη θα
του ανήκει!
Είναι καιρός, κύριε Υπουργέ, να σταµατήσετε να αρνείστε τις
ευθύνες σας και να µας απαντήσετε σε κάποιες ιδιαίτερα σηµαντικές ερωτήσεις. Απαντήστε µας, αν το ποσοστό χρηµατοδότησης των παρουσών συµβάσεων καλύπτεται αν όχι πλήρως,
πάντως στο µεγαλύτερο µέρος τους από το ρευστό που πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο, χωρίς να υπολογίζονται καν τα έσοδα
από τα διόδια.
Πείτε µας το εξής. Αν το έργο αυτό είχε δηµοπρατηθεί κατά
τις κλασικές µεθόδους των δηµοσίων έργων, θα αρκούσαν τα
χρήµατα του δηµοσίου, για να κατασκευαστεί πλήρως χωρίς την
επιβολή διοδίων ή άλλων δαπανών; Μήπως τα έργα οδοποιίας
που εκτελούνται µε το σύστηµα των συµβάσεων κατά παραχώρηση, υπερκαλύπτονται για τις πραγµατικές δαπάνες από τη
συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου και µόνο; Μήπως τελικά δεν
είναι έργα κατά παραχώρηση, αλλά καθαρά δηµόσια έργα;
Ακόµη και αν το αµφισβητούν αυτό οι εργολάβοι, έχοντας
φροντίσει βέβαια να προσκοµίζουν τα δικά τους στοιχεία που
τους εξυπηρετούν, µε τη συνενοχή σας, ποιος µπορεί να αµφισβητήσει τα στοιχεία που αναφέρονται και υποστηρίζουν ότι οι
εργολάβοι της Αττικής Οδού, αποκόµισαν σχεδόν τα τριπλάσια
έσοδα από τον αρχικό προϋπολογισµό του έργου;
Αν διαφωνείτε για τα παραπάνω, να καταθέσετε τους πλήρεις
φακέλους των έργων, για να δούµε από πού προκύπτει ή όχι διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος εν καιρώ λιτότητας και αυτοκτονίας
των πολιτών λόγω ανέχειας.
Τα έργα αυτά, λοιπόν, δεν µπορεί υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις να θεωρούνται έργα κατά παραχώρηση, εκτός και αν
εσείς αντιλαµβάνεσθε τον όρο «παραχώρηση» ως δωρεά. Ως άλλοθι των ενεργειών σας, προβάλλετε τον ισχυρισµό της ανωτέρας βίας, ειδικεύοντας µάλιστα τον όρο και αποδίδοντας σε
αυτόν την αιτία για την οποία οι τράπεζες δεν χορηγούσαν τα
συµφωνηµένα δάνεια λόγω οικονοµικής κρίσης.
Επί του ισχυρισµού αυτού, έχει νοµολογηθεί από τον Άρειο
Πάγο ότι η οικονοµική κρίση δεν συνιστά ανωτέρα βία. Όσον
αφορά δε τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να θυµάστε ότι κατ’
ουσίαν οι τράπεζες είναι κρατικές και ήδη έπρεπε και τυπικά να
έχουν περιέλθει υπό κρατικό έλεγχο. Οι ελληνικές τράπεζες,
οφείλουν την ύπαρξή τους αποκλειστικά στο ελληνικό δηµόσιο
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και στους Έλληνες πολίτες, που τις έχουν δανειοδοτήσει µε
πάνω από 200 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους και είναι απορίας άξιον η µη δέσµευσή τους να δανειοδοτήσουν µε 1 ή µε 1,5 δισεκατοµµύριο προς όλους όσους
µιλούν για ανάπτυξη στην συγκυβέρνηση και βλέπουν, βέβαια,
το µικροµεσαίο επιχειρηµατία να στενάζει µέσα στην οικονοµική
δυσπραγία.
Ως εκ τούτου, η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και από τις ελληνικές αλλά και ξένες τράπεζες θα µπορούσε να µην είναι καν απαραίτητη για να εκτελεστούν τα έργα.
Μπορεί, βέβαια, να βελτιώνει την οικονοµική κατάσταση των εργολάβων αλλά δεν προκύπτει ότι ήταν αναγκαία για την εκτέλεση
των έργων. Τα έργα γίνονται µε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουµένων και οι µεγαλοεργολάβοι εισπράττουν τα έσοδα από τα
διόδια εις τους αιώνας των αιώνων.
Τα στοιχεία αυτά σας τα έχει τονίσει και ο κ. Σπίρτζης, Πρόεδρος του ΤΕΕ, που είναι και ο θεσµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος του κράτους, σε αντίθεση µε το ΙΟΒΕ, που επικαλείσθε
όποτε σας εξυπηρετεί.
Τελικά, η µόνη ανωτέρω βία που υφίσταται είναι αυτή της πολιτικής σας, που στρέφεται καθαρά έναντι των πολλών για να
εξυπηρετήσει τους λίγους κοµµατικούς σας φίλους. Αντί να υποχρεώσετε τους εργολάβους να προχωρήσουν στην εκτέλεση των
έργων ως όφειλαν, τους επιτρέψατε να διακόψουν τις εργασίες
εδώ και τρία και πλέον χρόνια, οδηγώντας τα έργα σε τέλµα, τη
στιγµή που αυτοί συνέχιζαν όµως να εισπράττουν διόδια για ηµιτελείς δρόµους-καρµανιόλες στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή
τους χιλιάδες συµπολίτες µας.
Αντί να καλέσετε, λοιπόν, τους εργολάβους να συνεχίσουν τα
έργα, ποιούσατε την νήσσαν και ύστερα από τρία χρόνια θυµηθήκατε ότι υπήρχε ανωτέρα βία, διότι τάχα οι τραπεζίτες δεν ανταποκρίθηκαν στις συµβατικές τους υποχρεώσεις δανειοδότησης των έργων.
Αντί να τους επιβάλετε τις ανάλογες ποινικές ρήτρες εκ της
διακοπής και της µη ολοκλήρωσης των έργων, που όφειλαν να
ολοκληρωθούν µέχρι το 2011 και της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών των εργολάβων, εσείς τους επιβραβεύσατε και
από πάνω µε λεφτά του ελληνικού κράτους!
Όσον αφορά τους ισχυρισµούς σας, κύριε Υπουργέ, για την
ερµηνεία του εργατικού κόστους, την οποία δώσατε στην επιτροπή, είναι κατά την άποψή µας αυθαίρετη, καθ’ ότι κάθε εργασία πρέπει να υπολογίζεται µε διαφορετικό κόστος, ενώ τα
ηµεροµίσθια των 90 ευρώ που χρησιµοποιείτε για τον υπολογισµό του κόστους των έργων από το αναλυτικό τιµολόγιο οικοδοµικών εργασιών, είναι στην πράξη 28 ευρώ.
Θεωρήσατε επιτυχία να πάρετε από το ΕΣΠΑ ενάµισι δισεκατοµµύριο από µικρά και µεσαία έργα, νεκρώνοντας όλη την περιφέρεια. Υπολογίζατε –αλήθεια- το ύψος των ποσών από τα
χιλιόµετρα που αφαιρέσατε από τις ισχύουσες συµβάσεις;
Και επειδή χθες, κύριε Υπουργέ, µας αναφέρατε για το έργο
του «ΜΟΡΕΑ», ξεχάσατε να µας πείτε κάποιες λεπτοµέρειες. Θα
σας τις υπενθυµίσω εγώ, καθώς µου απαντήσατε σε σχετική
ερώτηση που κατέθεσα τον Αύγουστο, η οποία αφορά στα
εξήντα οκτώ εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
Εξήντα οκτώ εκατοµµύρια, πληρώσαµε στην εταιρεία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.» Τα εξήντα οκτώ εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία µε δική
σας απάντηση µου λέτε για ποιο λόγο έχουνε δοθεί, αφορούν
την αποζηµίωση του παραχωρησιούχου για ζηµιές που υπέστη
λόγω καθυστέρησης επέλευσης της ηµεροµηνίας έναρξης παραχώρησης του έργου, που εγκρίθηκε µε τις από 30-5-2007 και
30-4-2009 συµφωνίες µεταξύ του δηµοσίου και του παραχωρησιούχου µε βάση τη σύµβαση παραχώρησης, προς αποφυγή λύσεως της σύµβασης. Η καθυστέρηση επέλευσης της ηµεροµηνίας έναρξης παραχώρησης, οφείλεται σε γεγονός που ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του δηµοσίου, καθόσον προήλθε από
τη διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα από καταγγελίες εργοληπτικής επιχείρησης κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου.
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Τελικά, οι καταγγελίες αυτές µετά από διερεύνηση διάρκειας
άνω των έξι µηνών, τέθηκαν στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθατε και πληρώσατε εξήντα οκτώ εκατοµµύρια ευρώ
για µια ποινική ρήτρα σε παραχωρησιούχο, του οποίου ανανεώνετε σήµερα τη σύµβαση για το ίδιο ακριβώς έργο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και ρίξατε τα βάρη στους πολίτες, που τόλµησαν να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εδώ
τους πληρώσατε το 2011 και η σύµβαση παραχώρησης έγινε το
2007 και λέτε ότι η διάρκεια ήταν έξι µηνών, για µπει στο αρχείο
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ποιον κοροϊδεύετε, επιτέλους, σε αυτό το θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε! Μιλάτε εννιάµισι λεπτά. Θέλετε να κάνω χρήση του
Κανονισµού;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και επειδή αναφερθήκατε χθες ότι θα πάτε
και στον εισαγγελέα, σας θυµίζω ότι η υπόθεση «ΜΟΡΕΑ» είναι
στον εισαγγελέα και µάλιστα στην OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά! Παρακαλώ να κλείσει το µικρόφωνο!
Σας παρακαλώ, όταν δεν σέβεστε το χρόνο, δεν σέβεστε τον
εαυτό σας και κυρίως δεν σέβεστε τους συναδέλφους σας! Αν
µιλάει από δύο λεπτά ο καθένας, είναι άλλοι τριάντα πέντε οµιλητές, αυτό σηµαίνει εβδοµήντα λεπτά!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σαράντα πέντε λεπτά µιλούσε ο Υπουργός!
Να κάνετε τη συνεδρίαση από τις εννέα το πρωί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Μακρή! Κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο. Είναι συγκεκριµένοι
συνάδελφοι, οι οποίοι κάνουν κατάχρηση του χρόνου και της
ανεκτικότητας του Προεδρείου.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορεί να µείνει απαρατήρητη η δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού. Είµαι
υποχρεωµένος να πω ότι λίγα ζητάει. Κανονικά θα έπρεπε να ζητήσει να έρθει η χώρα µας στη θέση πριν από το 1821. Αυτό είναι
το ένα θέµα.
Το δεύτερο είναι, ότι ζήτησα µε δική µου ερώτηση να µου πει
ο Υπουργός Οικονοµικών, τι έδωσε το δηµόσιο στις τράπεζες.
Τελικά, πέρα από αυτό το γνωστό, ρευστό και εγγυήσεις, 185,4
όπως εγγράφως ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών µου
ανακοίνωσε. Στη σχετική µάλιστα συζήτηση, που έγινε, µου είπε
–και έχω χειρόγραφο το κείµενο µπροστά µου- ότι τελικά χάρισαν στις τράπεζες οι κυβερνήσεις των µνηµονίων ρευστό χρήµα,
πέντε δισεκατοµµύρια.
Τα χάρισαν. Ούτε τα δάνεισαν ούτε τα δάνεισαν άτοκα αλλά
τα χάρισαν. Το ερώτηµα είναι µε ποιο δικαίωµα άρπαξαν, λήστεψαν το λαό οι κυβερνήτες τον ιδρώτα και το µόχθο του και τα
έδωσαν στις τράπεζες. Τα χάρισαν. Γι’ αυτό θέλω συγκεκριµένη
απάντηση, διότι µη νοµίζετε ότι θα ξεφύγετε από το ερώτηµά
µου, στον αιώνα τον άπαντα. Θα ρωτάω συνέχεια. Με ποιο δικαίωµα χάρισαν στις τράπεζες 5 δισεκατοµµύρια ευρώ; Ούτε καν
τα δάνεισαν ούτε καν τα δάνεισαν άτοκα.
Προχωρώ τώρα στο κύριο θέµα. Δεν θα φέρω καµµία διαφωνία σε όσα είπαν οι συνάδελφοί µου του ΣΥΡΙΖΑ. Καµµία απολύτως. Συµφωνώ απολύτως µαζί τους σε όσα είπαν και τα
προσυπογράφω. Όµως, επειδή δεν πρέπει να βλέπουµε µονάχα
το φύλλο, τον κλώνο και το δέντρο αλλά και το δάσος, δηλαδή
να κάνουµε την απαραίτητη αναγωγή, γι’ αυτόν τον λόγο, είµαι
υποχρεωµένος να θέσω το θέµα στα γενικά του πλαίσια.
Ξεκινώ από µία συζήτηση πριν από είκοσι δύο χρόνια µε τον
Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ρώτησα «γνωρίζεις, Ανδρέα, ότι η βενζίνη που χρησιµοποιεί ένα αυτοκίνητο που µεταφέρει τέσσερις
ανθρώπους, είναι η ίδια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µία
σιδηροδροµική άµαξα που µεταφέρει εβδοµήντα φορές περισσότερους ανθρώπους;». Μου απάντησε «αυτό δεν το ξέρω». Του
είπα τότε «πήγαινε κάψε τα διπλώµατά σου, αυτά που γνωρίζεις».
Διότι άλλο θέµα οι θεωρητικολόγοι οικονοµολογούντες και άλλο
η πράξη, δηλαδή, η εφαρµογή».
Από εκεί ξεκινώ, λοιπόν και επειδή µου αρέσει ο διάλογος,
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θέλω να απαντήσω στο ερώτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας «θέλετε έργα ή δεν θέλετε;». Εάν
εννοεί, βέβαια, γενικά έργα, λέµε ότι θέλουµε να γίνουν έργα
στον τόπο. Έχω πει, προχθές, σε άλλη αγόρευσή µου τι έργα
ακριβώς θέλουµε. Εάν εννοεί αυτά τα έργα, λέµε ότι «δεν τα θέλουµε. Δεν τα θέλουµε». Θα το πω τρεις φορές. «Δεν τα θέλουµε
τα έργα αυτά», Διότι οικονοµικά, υποτάσσουν την οικονοµία της
χώρας στις ξένες εταιρείες των αυτοκινήτων και πολιτικά, υποτάσσουν τη χώρα στους ξένους.
Δηλαδή, όσον αφορά το αυτοκίνητο, η µηχανή του έρχεται
από το εξωτερικό. Η κινητήριά του δύναµη, δηλαδή η βενζίνη,
έρχεται από το εξωτερικό. Μόνο γι’ αυτόν τον λόγο υποχρεώνει,
υποτάσσει τη χώρα µας στους ξένους, στις ξένες εταιρείες αυτοκινήτων. Βέβαια, δεν είναι µονάχα οι ξένες εταιρείες αυτοκινήτων αλλά είναι και οι εργολάβοι αυτοκινητοδρόµων, οι οποίοι
τυχαίνει να έχουν απόλυτη σχέση µε τα ΜΜΕ –για προσέξτε το
αυτό- και να πληροφορούν για όλη την πορεία της χώρας σύµφωνα µε εκείνα που θέλουν.
Επειδή γνωρίζω την ευαισθησία του Υπουργού, δεν αµφιβάλλω για όσα είπε για τη διαφάνεια. Του τονίζω όµως ένα-ένα
τα θέµατα. Αποτελεί ή δεν αποτελεί οικονοµική υποδούλωση της
χώρας στις ξένες εταιρείες αυτοκινήτων; Είναι ή δεν είναι το αυτοκίνητο το µέσο για την πολιτική υπαγωγή της χώρας στους ξένους;
Θα σας πω και κάτι πάρα πολύ περίεργο. Το αυτοκίνητο, διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό. Όταν ο πατέρας υπόσχεται να δώσει
στο νέο µία PORSCHE, αν περάσει στις εξετάσεις, στην ουσία ο
νέος αποκτά το δικαίωµα να µη στηρίζεται στη δική του ύπαρξη
αλλά στα δεκανίκια που προσφέρουν οι τέσσερις τροχοί.
Αυτήν την διάβρωση του κοινωνικού ιστού πώς θα την αντιµετωπίσουµε;
Κι επειδή οι συνέπειες στο περιβάλλον είναι επίσης ολέθριες,
διότι ο αυτοκινητόδροµος «ταπώνει» τη γη και δεν την αφήνει να
αναπνεύσει, διότι ταυτόχρονα είναι αιτία πληµµυρογένεσης µε
όλες τις ολέθριες συνέπειες, διότι ταυτόχρονα χρησιµοποιεί διπλάσιο χώρο από ότι οι σιδηρόδροµοι, γι’ αυτόν τον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ -όχι εγώ προσωπικά- είναι υπέρ της µετατροπής των αυτοκινητοδρόµων σε σιδηροδρόµους, σε γραµµές σταθερής τροχιάς. Διότι µόνο µε το σιδηρόδροµο αντιµετωπίζουµε όλα τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι επειδή θέλω να είµαι συνεπής, στο χρόνο αν είναι και ηλεκτροκίνητη η συγκοινωνία σταθερής τροχιάς βοηθάµε ακόµα περισσότερο.
Τελικά, θα ήθελα στα ελάχιστα λεπτά που έχω να πω ότι µου
κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί το κράτος. Η εκτελεστική εξουσία να ιδιωτικοποιηθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνει και
αυτό.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αφού προχωράµε σε ιδιωτικοποιήσεις,
να ιδιωτικοποιήσουµε την κυβερνητική µηχανή. Γιατί δεν πάµε να
το κάνουµε; Και στη συνέχεια και τη νοµοθετική εξουσία, τη δική
µας, να την αναλάβουν ιδιώτες. Και γιατί όχι και τη δικαστική
εξουσία; Όλα να τα στείλουµε στους ιδιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω απάντηση γι’ αυτό. Και λέω ότι δεν έχετε, αγαπητοί Συνάδελφοι, τη δεδηλωµένη. Τη χάσατε στις τελευταίες εκλογές
και βρίσκεστε σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη λαϊκή βούληση.
Τελικά, η µέρα που ο λαός θα έρθει στην εξουσία, διαφαίνεται
στα σύναυγα της ιστορίας και του πολιτικού γίγνεσθαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κυριαζίδης για οκτώ λεπτά, αυστηρά και εσείς, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Με όλο το σεβασµό, κύριε Γλέζο,
κύριε Πρόεδρε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, θα πάρει χρόνο η επιθυµία σας.
Βεβαίως, χαίροµαι που βλέπω στο διάστηµα που βρίσκοµαι
στη Βουλή ως νέος Βουλευτής µία διαρκή αστικοποίηση από
πλευράς σας. Αυτό είναι θετικό. Οδεύετε σε καλό δρόµο. Ο δρό-
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µος αυτός, όµως, πρέπει να είναι βατός και να είναι και αυτοκινητόδροµος.
Όσοι από εµάς -οι περισσότεροι- έχουµε διατρέξει άλλες
χώρες της Ευρώπης, το κυρίαρχο εκεί –δεν µιλάµε για εκείνες
τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού που ψάχνουν να βρουν ένα
δρόµο ακόµη διότι είναι µε τις άµαξες, εννοώ δηλαδή µε τις βοϊδάµαξες, όπως συµβαίνει αν θα πάµε στις διπλανές µας χώρες,
παραδείγµατος χάριν, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία κ.λπ. ή αν
προχωρήσουµε παραπάνω, έτσι κινούνται- είναι ότι αυτές οι προοδευµένες χώρες, έχουν έναν κεντρικό οδικό άξονα. Και δεν είναι
δυνατόν η χώρα µας, να µην έχει έναν κεντρικό οδικό άξονα που
να εξυπηρετεί τον πολίτη.
Βεβαίως, ορθά αναφερθήκατε σε σιδηροδροµική εξυπηρέτηση, πλην όµως είναι κάτι που έρχεται ως δεύτερο ή θα έπρεπε
να έρθει ως πρώτο. Όµως ο αυτοκινητόδροµος αυτού του βεληνεκούς, ο οποίος πράγµατι παρέχει θέσεις εργασίας και δεν είναι
µόνο ένας «στυγνός» δρόµος, καταλαβαίνουµε τι εξυπηρετεί.
Πρόκειται για αυτοκινητόδροµο, που µε πολλή αγωνία οι συµπατριώτες µας και η χώρα µας περιµένουν επιτέλους να εναρµονιστεί και σ’ αυτό το σηµείο, µε ό,τι συµβαίνει στην Ευρώπη.
Βεβαίως, δεν µιλάω σ’ ό,τι αφορά µόνο τα επαγγέλµατα που
µέσα από ένα αυτοκινητόδροµο ζουν αλλά αναφερόµαστε και
στο τι ακριβώς συµβαίνει από πλευράς άλλων ζητηµάτων, όπως
των ατυχηµάτων κ.λπ..
Όλο αυτό το διάστηµα, ένα χρόνο τώρα, γι’ αυτά τα τέσσερα
έργα έχουν κατ’ επανάληψιν υποβληθεί εδώ ερωτήσεις, έχουν
κατατεθεί επίκαιρες ερωτήσεις και υπήρξε ένας διαρκής έλεγχος
προς την Κυβέρνηση, γιατί δεν προχωρούν αυτά τα έργα.
Ένα χρόνο τώρα αυτό ακούµε εδώ µέσα µε παραλλαγές. Και
βεβαίως το ζήτηµα είναι, αν τα έργα αυτά είναι αναγκαία ή όχι.
Βεβαίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ακούγεται ότι αυτά τα έργα δεν είναι αναγκαία. Μάλιστα, ακούστηκαν
πέντε βασικές αντιρρήσεις, σχετικά µε το γιατί δεν θέλουµε αυτά
τα έργα. Κάποιος µπορεί να συµφωνήσει ή να µη συµφωνήσει µ’
αυτές.
Όµως, εκείνο που ως νέος Βουλευτής -και ειλικρινά δεν είµαι
στην ανάλογη επιτροπή που επεξεργάστηκε τις συγκεκριµένες
συµβάσεις- αλλά και άλλοι συνάδελφοι αναρωτιόµαστε από χθες
εδώ, είναι, το αν εµείς είµαστε εκείνα τα µέσα που βοηθούµε τη
διαπλοκή, τους µεγαλοεργολάβους. Και πράγµατι, υπήρξε και
µεταξύ µας µια συζήτηση, σχετικά µε το αν συµβαίνει κάτι τέτοιο
και αν εµείς χρησιµοποιούµαστε, έτσι ώστε κάποιοι να φτάσουν
σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα.
Πράγµατι, λοιπόν, χθες υποµέναµε όλη αυτήν τη συζήτηση και
τα διάφορα ερωτηµατικά που τέθηκαν από τους συναδέλφους
της Αντιπολίτευσης και ήρθε η ώρα που ο Υπουργός αναφέρθηκε
επί σαράντα πέντε λεπτά σε όλα τα ζητήµατα που είχαν τεθεί από
την πλευρά της Αντιπολίτευσης. Και εκείνο που µας προξένησε
ιδιαίτερη εντύπωση -και µείναµε θετικά σ’ αυτό- είναι πως ό,τι
θέλει ο καθείς, µπορεί να ρωτήσει και να πάρει την ανάλογη
απάντηση. Άλλωστε, αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στις επιτροπές. Άρα και από την πλευρά της
εκ νέου συζήτησης, αυτό που τέθηκε είναι, πως ό,τι ερώτηση έχει
ο καθείς σε ό,τι αφορά το κόστος κατασκευής ή οτιδήποτε άλλο,
µπορεί να κατατεθεί ώστε να απαντηθεί.
Σήµερα, κάνουµε µια προσπάθεια να παρακολουθήσουµε όλη
αυτήν τη συζήτηση και επανερχόµαστε σε αυτά που ειπώθηκαν
στην επιτροπή, χωρίς καµµία αναφορά, χωρίς κανένα στοιχείο.
Ειλικρινά, περιµένουµε µια απάντηση από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, η οποία µε έναν πολύ έντονο τρόπο -και ειδικά µετά
το προηγούµενο παραλήρηµα της συναδέλφου, η οποία µε µια
µεγαλοπρέπεια, θα έλεγα, προσπάθησε να ελέγξει το ανεξέλεγκτο σε ό,τι αφορά τον εαυτό της- άφησε αιχµές, σχετικά µε το
ότι συµβαίνει κάτι το µεµπτό. Όµως, αυτό έγινε και πάλι θεωρητικά και χωρίς συγκεκριµένο στοιχείο.
Εµείς αλλά και εγώ προσωπικά, θα περιµένουµε µέχρι την τελευταία στιγµή για να δούµε ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να
υπάρξει προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα ζήτηµα στο
οποίο στέκεται όλη η κοινωνία, γιατί πρόκειται για ένα µεγάλο
για αυτήν έργο -βεβαίως µιλάµε για τέσσερα έργα που έχουν να
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κάνουν µε τη δική του ασφάλεια- θα σας παρακαλούσα ειλικρινώς, αν πράγµατι υπάρξει κάτι εδώ –µέχρι στιγµής, βέβαια, δεν
το έχω δει- το οποίο να χρειάζεται απάντηση, να απαντηθεί από
την πλευρά σας.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σηµειώσω ότι εµείς
από τη βόρεια Ελλάδα, βλέπουµε αυτά τα έργα µε ένα ζηλόφθονο τρόπο, γιατί πρόκειται πράγµατι για έργα θετικά και δηµιουργικά. Όµως, θα ήθελα να σας πω ότι προέρχοµαι από ένα
νοµό αποµονωµένο από µια οδική αρτηρία. Είναι ο µόνος νοµός
στη βόρεια Ελλάδα, όπως και η Πέλλα, που είναι αποµονωµένος
σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή µας µε την Εγνατία Οδό. Είναι ένα ζήτηµα κυρίαρχο, που έχει να κάνει µε την επιβίωση εκείνου του
αποµονωµένου και περιθωριοποιηµένου νοµού.
Έγινε µια προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, αλλά θα σας παρακαλούσα και σήµερα, να δεσµευθείτε για την ολοκλήρωση αυτού
του έργου, διότι ενώ προχώρησε, έχει παραµείνει ανεκτέλεστο.
Γνωρίζω τις ευθύνες που έγκεινται στο ότι διατέθηκε σε τέσσερα
έργα προς κατασκευή. Ήταν ορθό, λοιπόν, ότι κινήσατε τη διαδικασία, ώστε να αναληφθεί ενιαία αυτό το έργο.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, προκειµένου να περιοριστούν οι
ζωές που χάνονται κάθε χρόνο, αυτό το έργο να γίνει πραγµατικότητα. Δεν µπορεί να διανύουµε σαράντα ή σαράντα πέντε χιλιόµετρα σε µια ώρα και τα εκατό χιλιόµετρα από τη γέφυρα του
Στρυµόνα, από την Αµφίπολη για τη Θεσσαλονίκη, να τα διανύουµε σε µισή ώρα. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, για ένα έργο
ζωής και γι’ αυτό περιµένουµε την απάντηση και από εσάς αλλά
και από την Κυβέρνηση µου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κυριαζίδη που ήταν συνεπής στο χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο αυστηρά για οκτώ
λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε ξεχάσει και είχαµε χάσει το λογαριασµό πλέον,
για το πόσα χρόνια αυτός ο οδικός άξονας Πατρών-Κορίνθου
είχε µεταβληθεί σε ένα «δρόµο-καρµανιόλα», όπου δοκιµάστηκαν
ανθρώπινες αντοχές και υπήρξε πλειάδα τροχαίων ατυχηµάτων.
Σας το τονίζω το τελευταίο, γιατί αυτό µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Και σε αυτόν τον δρόµο -τον οποίο τον διαµόρφωσαν όπως είναι
σήµερα, δηλαδή σε µια λωρίδα κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα που
κατευθύνονται από Κόρινθο προς Πάτρα και σε άλλη µια τα αυτοκίνητα του αντίθετου ρεύµατος- πλήρωνε ο οδηγός διόδια.
Εδώ ξεπερνάµε κάθε όριο αστειότητας και πρωτοτυπίας και
θα έλεγα παγκόσµιας. Διότι σε ένα δρόµο ο οποίος δεν είχε κατασκευαστεί, εκαλείτο ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει διόδια.
Και ρωτάµε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία: «Ξέρετε πόσα
χρήµατα πληρώθηκαν για πέντε χρόνια, µόνο σε αυτόν τον
άξονα, από τους Έλληνες πολίτες και τους οδηγούς;»
Και καλά όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, να τα παρακάµψουµε.
Εδώ προχωρείτε τώρα σε συµβάσεις, στις οποίες η συµµετοχή
και η χρηµατοδότηση εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου ανέρχεται στο 55%. Να το δεχθούµε και αυτό κατά παραχώρηση,
κύριε Βορίδη.
Γιατί εισπράττει ο εργολάβος το 100% των διοδίων, αφού η
χρηµατοδότηση είναι 55% του ελληνικού κράτους; Γιατί του εκχωρείτε πέντε χρόνια διόδια; Έχετε πληρώσει του κόσµου τις
ποινικές ρήτρες. Και τώρα, του αφήνετε και την εκµετάλλευση
στο 100%.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν λέµε ότι εδώ υπάρχουν προδότες
κ.λπ.. Λέµε ότι έχετε λάθος πολιτική. Και αυτό σας τονίζουµε
στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχει δίκιο ο Μανώλης ο Γλέζος µε
αυτά που λέει για το σιδηρόδροµο. Γιατί εσείς, δεν φροντίσατε
µόνο να υποβαθµίσετε το σιδηρόδροµο στη νοτιοδυτική Ελλάδα,
που ξέρετε ότι εξυπηρετούσε όχι µόνο τους κατοίκους της δυτικής Αχαΐας και της Ηλείας αλλά και των νησιών, της Ζακύνθου
και της Κεφαλονιάς. Εσείς τον καταργήσατε.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µε αυτήν την τακτική, έχετε δοµή-
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σει και οικοδοµήσει µια λάθος πολιτική για τις µεταφορές.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Κοντονή, ποιό καταργήσαµε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Το σιδηρόδροµο της Πελοποννήσου.
Το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, έτσι;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, ναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και τον καταργήσατε, διότι πλέον είχε
απαξιωθεί εντελώς. Διότι διά της απαξιώσεως σε πολλά πράγµατα του δηµόσιου τοµέα, φτάνει στο τέλος και η κατάργηση, η
ιδιωτικοποίηση και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, επειδή υπήρχαν πολίτες οι οποίοι
διαµαρτύρονταν γιατί πλήρωναν διόδια σε ένα δρόµο που δεν
υπάρχει και που ήταν «δρόµος-καρµανιόλα» όπως διαµορφώθηκε για να γίνουν τα έργα, εσείς θεσµοθετήσατε και ποινικές
διατάξεις και τους οδηγούσατε και ενώπιον του εισαγγελέα.
Και εδώ έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα, κύριοι συνάδελφοι.
Έχουµε καταθέσει οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µια τροπολογία,
σχετικά µε την εξάλειψη του αξιοποίνου πράξεων που έγιναν
κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ξέρετε πολύ καλά -και το ξέρετε οι Βουλευτές που προέρχεστε από την επαρχία και από
αγροτικές περιοχές- ότι ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται σε απόγνωση. Έχει υπερφορολογηθεί 26% από το πρώτο ευρώ στο εισόδηµα. Έχετε βάλει ΦΑΠ -που στη Ζάκυνθο για τα τρία χρόνια
2011, 2012 και 2013, φορολογήσατε το στρέµµα µε 40.000 ευρώ
και 60.000 ευρώ- και έχετε βάλει και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
στα αγροτικά προϊόντα 23%. Έχουµε υποχρηµατοδότηση του
αγροτικού κόσµου. Καταστρέψατε και την Αγροτική Τράπεζα ως
τράπεζα ειδικού σκοπού. Τους έχετε αφήσει στο έλεος της αισχροκέρδειας των µεσαζόντων.
Και όλα αυτά, πάνω στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που καταργεί τις χρηµατοδοτήσεις -ένα κραυγαλέο παράδειγµα είναι η σταφίδα στη Ζάκυνθο- όπως επίσης και ότι δεν
γίνονται έλεγχοι για τις προσµίξεις των γεωργικών προϊόντων.
Πάλι το παράδειγµα της Ζακύνθου στο λάδι είναι ενδεικτικό.
Και µετά απ’ όλα αυτά, θέλετε οι αγρότες να µη διαµαρτύρονται για όσα ο κ. Σαµαράς πριν από µερικούς µήνες είχε υποσχεθεί σε αυτό εδώ το Βήµα και το µόνο που κάνατε, ήταν να βάλετε
τον φόρο στην ακίνητη περιουσία για τρία χρόνια σε αυτά τα
ποσά που σας είπα προηγουµένως; Να µη διαµαρτύρονται; Να
κάθονται µε σταυρωµένα τα χέρια;
Και σε τελευταία ανάλυση, πώς θα διαµαρτυρηθεί ο αγρότης,
εάν δεν βγει στον δρόµο; Τι άλλο να κάνει; Ποινικοποιείτε και
αυτήν την αντίδραση των αγροτών, η οποία είναι δίκαιη. Ξέρετε
πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καµµία πρόθεση για τη διασάλευση της δηµόσιας τάξης. Διαµαρτύρονται. Όµως, εσείς ποινικοποιείτε όλους τους συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες,
ακριβώς για να επιβάλλετε µια σιωπή στην κοινωνία.
Είναι καθήκον της Βουλής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πάρουµε σήµερα τη νοµοθετική πρωτοβουλία, να ψηφιστεί η τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να αρθεί το αξιόποινο
σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ιδίως των αγροτών αλλά και των
πολιτών που διαµαρτύρονταν για τα διόδια σε όλα τα επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και
Διοικητικής Μεταρρύθµισης κατέθεσαν µια τροπολογία, σχετικά
µε την παράταση της θητείας των διοικητικών συµβουλίων των
φορέων διαχείρισης προστασίας του περιβάλλοντος. Θα την
υπερψηφίσοµε.
Σας τα λέγαµε αυτά τα πράγµατα από τον Ιούλιο του 2012, ότι
δηλαδή θα βρεθούµε σε πολύ δεινή θέση, εάν συνεχίσετε την
καταστροφική πολιτική που είχατε χαράξει. Ευτυχώς το καταλάβατε. Σας είχαµε πει ότι δεν θα µπορούσαν, αν καταργήσετε τα
διοικητικά συµβούλια, να απορροφήσουν ευρωπαϊκούς πόρους.
Ευτυχώς, µία Κυβέρνηση περιορισµένης ευθύνης και προφανώς βραδείας καύσεως το κατάλαβε µετά από αρκετούς µήνες.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική ανακοίνωση. Από τον Ιούλιο
του 2012 σας τα λέγαµε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα τελευταίο. Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα αργήσω να τελειώσω. Ξέρετε πολύ καλά την
απόγνωση που υπάρχει σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού για το
ζήτηµα της πρώτης κατοικίας και των πλειστηριασµών, που µεθοδεύετε να φέρετε οσονούπω. Εµείς καταθέτουµε µία τροπολογία και σας καλούµε να την υπερψηφίσετε. Είναι η ίδια
διάταξη, την οποία συµπεριελάµβανε ο προηγούµενος νόµος και
δίνει παράταση για ένα χρόνο. Εδώ θα πρέπει, λοιπόν, να συνεννοηθούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν την ψηφίσατε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ήταν στο µνηµόνιο, κύριε Κυριαζίδη.
Αφήστε τις εξυπνάδες. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να συνεννοηθούµε και να συµφωνήσουµε ότι δεν είναι ούτε τίµιο ούτε ευκταίο
να περνούν οι Βουλευτές από του Βήµατος της Βουλής και να
καυτηριάζουν την πολιτική του κ. Στουρνάρα –στην ουσία της
Κυβέρνησης- και όταν έρχονται τα δύσκολα, να κάνουν πως δεν
καταλαβαίνουν.
Εµείς παίρνουµε αυτήν την πρωτοβουλία –και αυτό το λέω για
τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ- µε βάση τους σηµερινούς συσχετισµούς στη Βουλή. Διότι αυτή, κύριε συνάδελφε, την τροπολογία,
όσοι παρήλασαν από του Βήµατος της Βουλής και όσοι περνούν
από τα κανάλια, έχουν τη δυνατότητα να την ψηφίσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Την ξέρετε πολύ καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Στα µονοπάτια…(δεν ακούστηκε)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εποµένως, εµείς φέρνουµε µε βάση
τους δεδοµένους συσχετισµούς στη Βουλή και τις εκφρασµένες
απόψεις πολλών Βουλευτών της Συµπολίτευσης –της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- την τροπολογία αυτή, για να προστατευθεί ο Έλληνας φτωχός πολίτης και µικροϊδιοκτήτης, του
οποίου η περιουσία οδεύει προς δήµευση. Εδώ, λοιπόν, θα δοκιµαστούµε όλοι, δηλαδή ποιοι είναι ειλικρινείς ή ποιοι τα λέµε για
κατανάλωση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Πετράκος για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, προσποιήθηκαν ότι δεν άκουσαν τις
θέσεις µας. Είµαι υποχρεωµένος να τις επαναλάβω εν συντοµία.
Πρώτον, φυσικά θέλουµε να επανεκκινήσουν και να γίνουν τα
έργα αλλά δεν θέλουµε οι ζηµιές του δηµοσίου και του ελληνικού
λαού, να είναι περισσότερες από τα κέρδη.
Δεύτερον, αποδείξαµε ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο µετατρέπετε τις απαράδεκτες αρχικές συµβάσεις σε ακόµη χειρότερες.
Η βασική αφετηρία και διαφορά είναι ότι οι αρµόδιοι που κάνουν
τις διαπραγµατεύσεις, απεµπόλησαν τη µοναδική θετική διάταξη
που υπήρχε στις παλιές συµβάσεις και η οποία έλεγε ότι είναι
υποχρέωση του παραχωρησιούχου, να διασφαλίζει τη διαρκή
χρηµατοδότηση του έργου. Δεν ενεργοποιήθηκαν, συνεπώς, οι
ρήτρες υπέρ του δηµοσίου για το γεγονός ότι τα έργα έχουν
σταµατήσει από το 2010.
Η διακοπή χρηµατοδότησης των έργων για τους παραχωρησιούχους και για αυτούς που είναι µε το νόµο, συνιστά αιτία καταγγελίας από το δηµόσιο. Συνεπώς, οι παραχωρησιούχοι παραβίασαν το βασικότερο όρο της συµφωνίας. Είναι παράλογο στη
συνέχεια να αποδέχεται το ελληνικό δηµόσιο ότι θα πλήρωνε
αποζηµιώσεις για το λόγο αυτό. Το δηµόσιο, ουδέποτε ανέλαβε
τον κίνδυνο του κυκλοφοριακού φόρτου.
Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας των
συµβάσεων, θα πληρώνει την αξία του εκτελεσµένου µέχρι τότε
έργου. Απαντάµε. Το ελληνικό δηµόσιο, µέχρι σήµερα έχει ήδη
εξοφλήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του για τα εκτελεσµένα
έργα και αυτό χωρίς µάλιστα να συνυπολογίσουµε την είσπραξη
των διοδίων από τους εργολάβους για δρόµους που ούτε καν
κατασκευάζονται και τις αποζηµιώσεις -δώρα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ- που δόθηκαν στους παραχωρησιούχους, µε
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διάφορα προσχήµατα.
Ο κύριος Υπουργός είπε ότι όλα αυτά τα πιστοποίησε ο λεγόµενος ανεξάρτητος µηχανικός. Απαντούµε. Ο ανεξάρτητος µηχανικός πληρώνεται από τον παραχωρησιούχο. Συνεπώς, υπογράφει ό,τι συµφέρει το αφεντικό του. Ο θεσµός αυτός πρέπει
να καταργηθεί και τον έλεγχο να ασκεί υπηρεσία του δηµοσίου.
Τρίτον, η συγκυβέρνηση αποδέχτηκε την ύπαρξη ανώτερης
βίας λόγω οικονοµικής συγκυρίας, η οποία φαίνεται σαν να υπάρχει µόνο για τους εµπλεκόµενους στις συµβάσεις παραχώρησης,
όπως είπε και η εισηγήτριά µας, κι όχι για κάθε επιχειρηµατία
που έχει ήδη κλείσει ή βλέπει να φθίνει η επιχείρησή του. Οι τράπεζες αθέτησαν τις υπογραφές τους, χωρίς να υποστούν καµµία
νοµική συνέπεια και τώρα το χρηµατοδοτικό κενό, αναλαµβάνει
να το καλύψει το ελληνικό δηµόσιο µε νέα δάνεια, φορτώνοντας
τον ελληνικό λαό.
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτυχηµένης διαπραγµάτευσης –κύριε Βορίδη, είναι η περίπτωση της Ολυµπίας Οδού.
Χάρισε η Κυβέρνηση στην κοινοπραξία 250 εκατοµµύρια και συγχρόνως δέχτηκε να περικοπεί το φυσικό αντικείµενο κατά 60%.
Κατασκευάζονται, όπως ξέρετε, µόνο εκατόν είκοσι χιλιόµετρα
και τα υπόλοιπα τα «φορτώνεται» το δηµόσιο. Επιπλέον, αυξάνετε τα διόδια 33% στο µέγα «φιλέτο» των διοδίων των Μεγάρων
και της Κορίνθου.
Επίσης δεν έχετε απαντήσει, πρώτον, γιατί στην αποζηµίωση
ανά µέρα καθυστέρησης για την ίδια ακριβώς αιτία στην κοινοπραξία του Ε65 δίνετε 1 ευρώ και στην κοινοπραξία της Ολυµπίας Οδού δίνετε 83 ευρώ.
Δεύτερον, γιατί αφού περικόπηκε το φυσικό αντικείµενο κατά
60%, δεν γίνεται αναπροσαρµογή των αποζηµιώσεων καθυστέρησης και έναρξης παραχώρησης;
Τρίτον, γιατί έλαβε τις αποζηµιώσεις πριν τον Αύγουστο του
2009, που ήταν συµβατική υποχρέωση να παραδώσει το κράτος
τους χώρους, αφού πλήρωσε και πριν;
Μετά από όλα αυτά τα δώρα στην κοινοπραξία, γιατί δεν τους
υποχρεώσατε να κατασκευάσουν ολόκληρο το δρόµο; Εκτός βέβαια από τα είκοσι δύο χιλιόµετρα που υπάρχει η γνωστή απαγόρευση στον Καϊάφα του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ή για να γίνω πολύ επιεικής, γιατί δεν τους υποχρεώσατε να
κατασκευάσουν το δρόµο µέχρι το Σαµικό, που δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας και το υπόλοιπο τµήµα από την έξοδο της Ζαχάρως µέχρι το Καλό Νερό κι
από το Καλό Νερό µέχρι την Τσακώνα, να κατασκευαστεί µε πόρους του ΕΣΠΑ; Έτσι και ολόκληρη η Ολυµπία Οδός θα γινόταν,
εκτός των είκοσι δύο χιλιοµέτρων και λιγότεροι πόροι από το
ΕΣΠΑ θα δεσµεύονταν.
Βέβαια ο κύριος Υπουργός αφού µας άκουσε, προχώρησε σε
µία θετική ενέργεια. Αναδιατύπωσε το άρθρο 5 και θα κατασκευαστούν µε πόρους του ΕΣΠΑ δυο κοµµάτια. Το Πάτρα-Πύργος και το Καλό Νερό-Τσακώνα. Εξακολουθούν, όµως να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα. Πώς δεν θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις και τι θα γίνει µε το τµήµα από Πύργο-Καλό Νερό.
Τρίτη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο µέσα η αναδιατύπωση του άρθρου; Είναι για τεχνικούς
λόγους ή συµβαίνει κάτι άλλο;
Τέταρτο ζήτηµα. Η Κυβέρνηση, ακύρωσε στην πράξη το επιχειρηµατικό ρίσκο των παραχωρησιούχων. Τα είπαµε. Τα έργα
αυτά προγραµµατίστηκαν ως ιδιωτικά και είναι απολύτως δηµόσια.
Όπως είπε και ο κ. Κοντονής πριν και η εισηγήτριά µας, αφού
πλέον το κόστος για τη χρηµατοδότηση αλλά και τον επιχειρηµατικό κίνδυνο αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το ελληνικό δηµόσιο,
τότε γιατί από την επένδυση –αφού είναι δηµόσια- τα κέρδη θα
πρέπει να συνεχίσουν να είναι ιδιωτικά;
Ο κύριος Υπουργός είπε χθες ότι σε όλη την Ευρώπη εκτελούνται τετρακόσια έργα µε ΣΔΙΤ. Απαντάµε. Το θέµα δεν είναι
πόσα έργα µε ΣΔΙΤ εκτελούνται σε όλο τον κόσµο αλλά ότι εδώ
τα ΣΔΙΤ, µετατράπηκαν σε δηµόσια έργα ως προς τη χρηµατοδότησή και τις εγγυήσεις του δηµοσίου, τις οποίες τις επωµίζεται
ο ελληνικός λαός, ενώ τα κέρδη, η διαχείριση και η ιδιοκτησία
παραµένουν στους ιδιώτες.
Έκτον, ο κύριος Υπουργός είπε ότι το κόστος των έργων αυ-
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ξήθηκε, διότι αυξήθηκε το κόστος ενέργειας. Εµείς απαντάµε ότι
αυξήθηκε το κόστος ενέργειας, το οποίο επιβαρύνει το έργο
κατά 26%, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Όµως, µειώθηκε κατά
40% το εργατικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει το έργο κατά 30%.
Επίσης, όλοι οι άλλοι συντελεστές του κόστους έχουν µειωθεί.
Άρα, το επιχείρηµα του κυρίου Υπουργού δεν στέκει.
Ακόµη είπε ο κύριος Υπουργός, ότι αν δεν είχαµε συµβάσεις
παραχώρησης, τότε το κόστος αναπροσαρµογής θα ήταν µεγαλύτερο και έφερε ως παράδειγµα το έργο του «ΜΟΡΕΑ». Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, το έργο αρχικά είχε κόστος 844
εκατοµµύρια. Αν η αναπροσαρµογή γινόταν µε τον κλασικό
τρόπο, θα ανέβαινε στα 1,140 δισεκατοµµύρια, ενώ τώρα πληρώσαµε 960 εκατοµµύρια.
Θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας, πως αν η δηµοπρασία γινόταν ως δηµόσιο έργο, τότε η τιµή δεν θα ήταν 844 εκατοµµύρια.
Θα ήταν 844 εκατοµµύρια µείον 25% το λιγότερο. Συνεπώς 633
εκατοµµύρια επί 1,33, µας κάνει 842 εκατοµµύρια, δηλαδή λιγότερα από την αρχική δηµοπράτηση. Άρα ούτε αυτό το επιχείρηµα
στέκει. Για να µη µιλήσουµε για τα διόδια όπου σοκ και δέος
έπιασε τον κόσµο, όταν άκουσαν για αυξήσεις µέχρι και 50%,
χωρίς να έχουν δρόµους.
Όλα αυτά, λοιπόν, επιβεβαιώνουν τη θέση µας ότι τα περιβόητα και πολυδιαφηµισµένα ως µοντέλα συνεργασίας δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα έργα ΣΔΙΤ, µόνο σύµπραξη δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα δεν είναι. Είναι µία πρακτική τεράστιας κερδοσκοπίας των εργολάβων και των τραπεζών σε βάρος του δηµοσίου, αφού το δηµόσιο χρηµατοδοτεί την κατασκευή των έργων
και εγγυάται τα µελλοντικά κέρδη των εργολάβων, καλύπτοντας
οποιαδήποτε αστοχία ή καθυστέρηση.
Τέλος, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία, η οποία είναι άκρως
σηµαντική και πάρα πολύ σοβαρή, στην οποία οφείλει να τοποθετηθεί όλη η Βουλή, όλα τα κόµµατα, καθώς και ο Υπουργός
ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Η τροπολογία αφορά στους
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Γνωρίζουµε και γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά όλοι σας, τι γίνεται αυτήν την περίοδο µε την
τρόικα και την απαίτησή της για άρση της απαγόρευσης των
πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Γνωρίζετε και γνωρίζουµε ότι
ο κ. Σκορδάς ως «λαγός» της τρόικας, από τον Μάιο είχε θέσει
το θέµα της άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασµών.
Σας καλούµε και σας προκαλούµε να υπερψηφιστεί η τροπολογία που έχουµε καταθέσει, που είναι πάρα πολύ απλή και περιλαµβάνει δύο απλά σκέλη. Πρώτον, να παραταθεί η απαγόρευση του πλειστηριασµού και, δεύτερον, να απαγορευθεί στα
ξένα funds να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια. Νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ σηµαντικά και οφείλετε να κάνετε δεκτή την τροπολογία, την οποία σας έχουµε
καταθέσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Πετράκο.
Τον λόγο έχει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για οκτώ
λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Το ερώτηµα που έχουµε σήµερα να απαντήσουµε σε αυτήν τη
συνεδρίαση, δεν είναι µόνο αν µία σύγχρονη χώρα οφείλει να
έχει πλήρες δίκτυο υποδοµών, για λόγους ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Επίσης το ζητούµενο για εµάς, δεν είναι η
µικροκοµµατική διαχείριση ενός τόσο σηµαντικού ζητήµατος.
Το ερώτηµα για εµάς είναι, αν θωρακίζεται το δηµόσιο συµφέρον µε την εκτέλεση των αναγκαίων έργων. Το ζητούµενο για
εµάς είναι, η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου
σχεδίου από τη µεριά του ελληνικού δηµοσίου, για τη διατηρησιµότητα των ωφελειών που προκύπτουν από την κατασκευή των
έργων για όλη την κοινωνία. Γι’ αυτό είχαµε διαφωνήσει και το
2007.
Είναι γνωστό ότι στο άρθρο 7 της προηγούµενης σύµβασης,
αναφέρεται ρητά ότι ο παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να
διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη χρηµατοδότηση, για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.
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Με απλά λόγια, οι κατασκευαστές υποχρεούνταν να χρηµατοδοτούν για τη συνέχιση του έργου και δεν προκύπτει από πουθενά
ότι είχαν το δικαίωµα να προβούν στη διακοπή αυτής. Δεν εφαρµόστηκε η νοµοθεσία, διότι µε την επίκληση τραπεζικής και δηµοσιονοµικής κρίσης, τα έργα σταµάτησαν να χρηµατοδοτούνται
εδώ και δύο χρόνια και απαξιώνονται συνεχώς.
Δυστυχώς, πληρώνουµε το ίδιο τίµηµα κάθε φορά που οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις θέτουν εθνικούς στόχους πάνω και
έξω από τις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας. Στο πρόσφατο παρελθόν, όλοι βιώσαµε τον σπάταλο
και αδιαφανή τρόπο υλοποίησης και αξιοποίησης των έργων για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και την τουλάχιστον προβληµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Το 2007, επιλέξατε να γίνουν ταυτόχρονα όλα τα έργα µε προϋπολογισµούς και συµφωνίες, που όπως αποδείχθηκε από την
πραγµατικότητα, ήταν αδύνατο να τηρηθούν. Πώς να µη συµβεί
αυτό, αφού δεν λάβατε ποτέ ουσιαστικά υπ’ όψιν τις πραγµατικές
δηµοσιονοµικές δυνατότητες της χώρας, που εν τούτοις γνωρίζατε; Η άποψη που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση ότι
δεν µπορούσε να προβλέψει κανείς το βάθος και την ένταση της
κρίσης στη χώρα µας, είναι υποκριτική.
Από το 2004 µέχρι το 2009, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
τσακώνονταν για το «µαγείρεµα» στην καταγραφή του ελλείµµατος και για το ποιος µάς µετατρέπει σταδιακά σε «αποικία» χρέους. Το 2004, ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλογοσκούφης
ανέφερε ότι το δηµοσιονοµικό πρόβληµα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η EUROSTAT,
παρενέβη µε δική της πρωτοβουλία πριν από δύο χρόνια και υποχρέωσε την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να οµολογήσει ότι το
δηµόσιο χρέος ήταν πολύ υψηλότερο από εκείνο που παρουσίαζε.
Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι νέες συµβάσεις θα συµβάλουν δραστικά στην επιτυχία του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων. Ζητάτε δηλαδή από τον ελληνικό λαό,
να µπει εγγυητής για την οµαλή υλοποίηση των νέων συµβάσεων, που θα οδηγήσουν στην εκποίηση των βασικών δηµόσιων
πυλώνων για την ύπαρξη ενός κράτους. Τα κύρια σηµεία της αντίρρησής µας είναι αφ’ ενός οι τροποποιηµένες συµβάσεις που
έρχονται να ευνοήσουν ακόµα περισσότερους εργολάβους απ’
ό,τι στο παρελθόν και αφ’ ετέρου ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν
προστάτευσε ούτε τα συµφέροντά του ούτε φυσικά τα συµφέροντα των πολιτών. Αντίθετα, αναλαµβάνει να καλύψει την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν πάρει ή που θα πάρουν από
τις τράπεζες οι παραχωρησιούχοι, παρ’ όλο που η χρηµατοδοτική συµβολή του δηµοσίου ξεπερνά το 55%, χωρίς να υποβαθµίζεται και το υψηλότατο αντίτιµο που έχετε ορίσει για τα διόδια,
θέµα για το οποίο έχουν τοποθετηθεί οι συνάδελφοί µου από το
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Υπουργός στη συζήτηση στην επιτροπή, προσπάθησε να µας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο τραπεζικός δανεισµός
σ’ όλον τον κόσµο και ποιους δείκτες λαµβάνει υπ’ όψιν και ότι
δεν µπορούσε να συµβεί κάτι καλύτερο από τη σηµερινή εξέλιξη.
Ειλικρινά µάς έφερε στη µνήµη τις µέρες του 2010, όπου στο
όνοµα του ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος, κάποιοι ψήφισαν τα
µνηµόνια µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
Αυτό ακριβώς προσπαθούµε να αναδείξουµε, δηλαδή ότι στο
όνοµα της δήθεν ανάπτυξης και του κατεπείγοντος που επικαλούνταν και που επικαλούνται και σήµερα, αφοπλίζουν το ελληνικό δηµόσιο από κάθε δυνατότητα κυρίαρχης και ρεαλιστικής
δηµοσιονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Μας ανέφερε ότι
για την Ολυµπία Οδό, δεν µπορούσε να γίνει κάποια καλύτερη
διαπραγµάτευση γιατί έχει κατασκευαστεί µόλις το 35% του
έργου. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Η παγκόσµια οικονοµική κρίση
που εκδηλώθηκε το 2008 ή ο µη ρεαλιστικός και αδιαφανής τρόπος σχεδιασµού και εκτέλεσης των έργων;
Θα αναφερθώ στο τµήµα της κατ’ ευφηµισµόν Ολυµπίας Οδού
από την Πάτρα µέχρι την Τσακώνα, για το οποίο έχουµε στην
πραγµατικότητα πρώτα την απένταξη και, µετά τις πιέσεις που
δέχτηκε η Κυβέρνηση, την αποµείωση του φυσικού αντικειµένου.
Ανέφερα στην επιτροπή τους προβληµατισµούς και τις ανησυ-
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χίες µου -που βέβαια δεν είναι µόνο δικές µου αλλά και των
Ηλείων γενικά- για το «κουτσούρεµα» της Ολυµπίας Οδού, έστω
και µ’ αυτόν τον αβέβαιο τρόπο υλοποίησης που εξακολουθεί να
πλανάται. Μόνο µε το «µετέωρο βήµα του πελαργού» θα µπορούσε να παροµοιαστεί ο αυτοκινητόδροµος που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως έργο άµεσης προτεραιότητας, αλλά θα µείνει
κυριολεκτικά στη µέση, χωρίς να υλοποιείται ούτε βραχυπρόθεσµα ούτε µεσοπρόθεσµα αλλά ίσως στο αβέβαιο µέλλον.
Πρώτον, είναι η παράκαµψη του Πύργου, τα επτά χιλιόµετρα
του ανισόπεδου κόµβου της πρωτεύουσας του νοµού, που πέρα
απ’ όλα τα άλλα, συνδέεται άµεσα -λόγω κοντινής απόστασηςµε το λιµάνι του Κατάκολου.
Δεύτερον, η γέφυρα του Αλφειού ποταµού, η κατάσταση της
οποίας σήµερα παρουσιάζει πολλά στατικά προβλήµατα, χωρίς
να υλοποιείται το κοµµάτι από Πύργο έως Σαµικό, δηλαδή εκεί
που αρχίζει η περιοχή Καϊάφα, για την οποία υπάρχει απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας για την εξαίρεσή της και είναι
µόλις είκοσι δύο περίπου χιλιόµετρα.
Τρίτον. Αντίθετα, εάν προχωρούσε η υλοποίηση αυτού του
τµήµατος, θα εξασφαλιζόταν και η σύνδεση µε το Διεθνές Κέντρο Πολιτισµού στην αρχαία Ολυµπία, γι’ αυτό µίλησα προηγουµένως για κατ’ ευφηµισµόν Ολυµπία Οδό. Επιπροσθέτως, το ίδιο
τµήµα του δρόµου που εξαιρείται, ήταν και η προβλεπόµενη σύνδεση µε την περιοχή των Βασσών στην οποία βρίσκεται ο ναός
του Επικούρειου Απόλλωνα, έργο µοναδικό της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και αυτό.
Τέταρτον, δεν περιλαµβάνεται η παράκαµψη της Ζαχάρως και
το τµήµα φυσικά µέχρι το Καλό Νερό που είναι ένα τµήµα χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες, βατό όπως λέµε.
Πέµπτον, ενώ σε συσκέψεις και στην επιτροπή, ο κύριος
Υπουργός αναφερόταν στην ολοκλήρωση του τελευταίου τµήµατος της περίφηµης Ολυµπίας Οδού από το Καλό Νερό ως την
Τσακώνα, τώρα επικρατεί σιγή ασυρµάτου ή, για να είµαι δίκαιη,
ο κύριος Υπουργός έφερε µία νοµοτεχνική βελτίωση ότι αυτό
απλώς είναι έργο προτεραιότητας και όχι άµεσης προτεραιότητας.
Δεν µπορεί από τη µια µεριά, υποκριτικά να αναγνωρίζετε στην
αιτιολογική έκθεση τη σπουδαιότητα ενός νοµού που συµβάλλει
µε την αγροτική παραγωγή του, τις εξαγωγές του, το τουριστικό
ρεύµα µε την κρουαζιέρα για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς
του στα δηµόσια έσοδα και, από την άλλη, την ανάγκη για ανάπτυξη όπως λέτε –και πάλι υποκριτικά- και να αφήνετε τα έργα
µισά και τους υφιστάµενους δρόµους-καρµανιόλες.
Θα τονίσω για άλλη µια φορά ότι µε τις επιλογές σας, οι κάτοικοι του Νοµού Ηλείας αισθάνονται για άλλη µια φορά απαξιωµένοι, γιατί µένουν χωρίς δίκτυα, χωρίς οδικό και σιδηροδροµικό
κυρίως δίκτυο, χωρίς αεροδρόµιο. Απαιτούν την υλοποίηση του
έργου µε δηµόσιο έλεγχο, διαφανείς διαδικασίες, σαφείς και
ρητές δεσµεύσεις και για τα τµήµατα που προανέφερα.
Τέλος, περιµένουµε να αποδείξουν οι κύριοι Βουλευτές της
συγκυβέρνησης την ευαισθησία τους, σε σχέση µε την τροπολογία που καταθέτουµε για τους πλειστηριασµούς και όχι µόνο να
βγαίνουν στα κανάλια και να δείχνουν πόσο πολύ πονάνε για τα
ακίνητα των πολιτών που πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γεωργοπούλου.
Τον λόγο έχει η κ. Γκερέκου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι σε
αυτήν την κρίσιµη πολιτική περίοδο, επιβάλλεται να διαθέτουµε
υψηλό δείκτη ψυχραιµίας. Υπάρχουν δε, κατά βάση, δύο τρόποι
για να αξιολογεί κάποιος τις πολιτικές του επιλογές.
Ο ένας τρόπος, είναι να κρίνει µε βάση το ιδεατό, εκείνο που
θα ήθελε να γίνει. Πρόκειται για τη γνωστή πάγια τακτική –επιτρέψτε µου να πω- παγίδα, του «όλα ή τίποτα». Οι συµβιβαστικές
λύσεις δαιµονοποιούνται, απαγορεύονται. Ο πολιτικός ελιγµός,
ισοδυναµεί στην καλύτερη περίπτωση µε ατολµία, στη χειρότερη
µε προδοσία.
Ο άλλος τρόπος, είναι να συνυπολογίζουµε στην αξιολόγηση
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µας το πλαίσιο στο οποίο διαµορφώνεται µια πολιτική, όπως είναι
για παράδειγµα η προηγούµενη κατάσταση και τα βάρη που
αυτή κληροδότησε, το οικονοµικό περιβάλλον και τα κοινωνικά
δεδοµένα. Εδώ τα πράγµατα γίνονται πιο σύνθετα.
Η Ελλάδα του 2006 και του 2007 –δηλαδή των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης- ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, µια άλλη Ελλάδα, µε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε υγιείς επιχειρήσεις,
µε αυξηµένη ρευστότητα από το τραπεζικό σύστηµα. Έτσι, τουλάχιστον, αντιλαµβανόµασταν τότε την πραγµατικότητα.
Η Ελλάδα του 2013, όµως, είναι µια εντελώς διαφορετική
χώρα, που δυστυχώς δεν διαθέτει την πολυτέλεια να αναζητεί
ιδανικές λύσεις στα προβλήµατά της, που είναι υποχρεωµένη να
προχωρά µε καλώς νοούµενους συµβιβασµούς, τέτοιους που θα
µεγιστοποιούν στα σηµερινά δεδοµένα τα οφέλη για τους πολίτες της, αν θέλετε, µε το λιγότερο κακό.
Για να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου που συζητάµε, θέλω
να πιστεύω ότι όλοι έχουµε αντιληφθεί πως σήµερα η συζήτηση
δεν γίνεται για τις αρχικές συµβάσεις παραχώρησης. Γίνεται για
την τροποποίηση των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης µε
όποια λάθη –και υπάρχουν λάθη- και όποια θετικά κουβαλούν
από το παρελθόν.
Ερώτηµα. Είναι η ιδανική λύση; Όχι. Όµως, όπως µας ανέλυσε
διεξοδικά και ο κύριος Υπουργός, είναι η καλύτερη δυνατή λύση
στη δεδοµένη χρονική στιγµή. Δεν µπορούµε να εγκαλούµε µια
κυβέρνηση, ένα Υπουργείο, επειδή επιτέλους κάνει κάτι για να
ξεµπλοκάρει σηµαντικά έργα υποδοµής. Και δεν ωφελεί κανέναν
αυτήν τη στιγµή, να απολογείται κάποιος για λάθη ή παραλήψεις
προηγούµενων κυβερνήσεων που προφανώς υπήρξαν.
Υπάρχουν δύο βασικά επιχειρήµατα όσων ασκούν κριτική στην
αποτυπωµένη τροποποίηση των συµβάσεων παραχώρησης. Το
πρώτο είναι, η αύξηση της συµµετοχής του δηµοσίου στο κόστος
των έργων. Αυτό είναι σωστό. Το ερώτηµα, βέβαια, θα ήταν ποιο
θα ήταν το κόστος συµµετοχής του δηµοσίου, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, στην περίπτωση µη κατασκευής των έργων.
Θεωρώ ότι θα ήταν τεράστιο.
Παραβλέπω τις δικαστικές διεκδικήσεις για αποζηµιώσεις των
παραχωρησιούχων, που αν δεν κάνω λάθος είναι 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το κόστος στην περιφερειακή ανάπτυξη το έχουµε
υπολογίσει, στον τουρισµό, στις θέσεις εργασίας, στις εµπορικές
µεταφορές; Έχουµε υπολογίσει το κόστος από τον ορατό κίνδυνο της απώλειας των ευρωπαϊκών κονδυλίων;
Και κάτι που ελάχιστα ακούστηκε σε αυτήν την Αίθουσα, είναι
το µακροπρόθεσµο κόστος, το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας µε
την τραγική συνέπεια της απώλειας ανθρώπινων ζωών, που δυστυχώς τα ποσοστά της χώρας µας, µάς κάνουν και λυπούµαστε
πάρα πολύ.
Και αν θέλετε να µάθετε ποια είναι η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε σχέση µε αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα και απώλειες
ανθρώπινων ζωών, είναι η περιοχή της δυτικής Ελλάδας.
Το δεύτερο επιχείρηµα, έχει να κάνει µε την αύξηση των διοδίων σε ορισµένους από τους υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόµους. Να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Πρέπει να αντιληφθούµε ότι δεν
προκύπτει αύξηση των διοδίων από την τροποποίηση των συµβάσεων. Οι όντως υπάρχουσες αυξήσεις προβλέπονται από τις
αρχικές συµβάσεις και εδώ στην πραγµατικότητα, αλλού υπάρχουν µειώσεις –όπως µας είπε και ο Υπουργός- αλλού υπάρχουν
κάποιες αυξήσεις.
Τι διαφορετικό όµως θα µπορούσε να γίνει; Δυστυχώς, νοµίζω
ότι ελάχιστα πράγµατα θα µπορούσαν να γίνουν. Στη χρεοκοπηµένη –µε εισαγωγικά ή χωρίς- Ισπανία, που αντιµετώπισε παρόµοιο πρόβληµα χρηµατοδότησης µε το δικό µας, η κυβέρνηση,
έδωσε άτοκα δάνεια στους κατασκευαστές προκειµένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Στην επίσης χρεοκοπηµένη Πορτογαλία,
επιβάρυνε το σύνολο του πληθυσµού µε ένα ετήσιο χαράτσι, ανεξαρτήτως χρήσης των αυτοκινητοδρόµων. Μπορούµε να αναλογιστούµε ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις, αν είχαµε εφαρµόσει εδώ
αυτές τις λύσεις;
Δεν υπάρχουν δυστυχώς οι λύσεις που πραγµατικά επιθυµούµε. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι δεν έχει βάση ο προβληµατισµός γενικά για την αύξηση των διοδίων. Η οικονοµική θέση
όλων των πολιτών έχει επιβαρυνθεί δραµατικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όπως ήδη το έχετε πει, να
προχωρήσει άµεσα η µελέτη και η εφαρµογή της χιλιοµετρικής
χρέωσης χρήσης των αυτοκινητοδρόµων. Βεβαίως, πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε σαφώς ευνοϊκότερη µεταχείριση τους συχνούς
χρήστες και εδώ θα θέλαµε µία ακόµη ξεκάθαρη δέσµευσή σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το εθνικό δίκτυο που έχουµε σήµερα, δεν τιµά κανέναν. Δεν τιµά τη χώρα, δεν τιµά την Κυβέρνηση και κυρίως, δεν τιµά και δεν αξίζει στους πολίτες της.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό, να αναφερθώ ειδικότερα στο
οδικό δίκτυο της δυτικής Ελλάδας και την απόληξή του στα Ιόνια
Νησιά, που µόνο ευρωπαϊκή χώρα δεν θυµίζει. Η ολοκλήρωση
της Ιόνιας Οδού, έστω και µε την µετατόπιση του άξονά της που
εµείς σαφώς διαφωνούµε -και όταν λέω εµείς εννοώ τους κατοίκους της παράκτιας δυτικής Ελλάδας και τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων- θα είναι εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη
αυτής της περιοχής.
Θέλω όµως, κύριε Υπουργέ, µε την ευκαιρία να επαναφέρω το
ζήτηµα της κατασκευής της λεγόµενης και «παραϊόνιας οδού»,
του οδικού άξονα δηλαδή Αµφιλοχίας – Ακτίου – Πρέβεζας Ηγουµενίτσας, ενός έργου απαραίτητου όσο ποτέ.
Για την ιστορία, να θυµίσω απλά ότι η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου,
η υποθαλάσσια ζεύξη του Ακτίου και το νέο λιµάνι της Ηγουµενίτσας, είχαν κατασκευαστεί µε τη λογική του ότι αποτελούσαν
τους βασικούς κρίκους ενός ευρύτερου µελλοντικού άξονα µε
την ονοµασία Ιόνια Οδός. Όπως συµβαίνει όµως µε όλα τα µεγάλα ζητήµατα σε αυτήν τη χώρα, έτσι και η Ιόνια Οδός ανήκει
στη Δύση αλλά γέρνει ανατολικά, επιτρέψτε µου να το πω αυτό
χαριτολογώντας. Για λόγους πολιτικών ισορροπιών τότε, γνωστούς στους παροικούντες στη δυτική Ελλάδα, επελέγη τελικά
µία άλλη χάραξη. Ας είναι.
Σήµερα, η υποθαλάσσια ζεύξη του Ακτίου ενώνει το τίποτα µε
το καθόλου, ενώ πάλι καλά που ολοκληρώθηκε η Εγνατία Οδός,
για να αποκτήσει λόγο ύπαρξης και το νέο λιµάνι της Ηγουµενίτσας.
Είναι, νοµίζω, η κατάλληλη στιγµή, µε αφορµή και την έναρξη
της νέας προγραµµατικής περιόδου, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο, να εξετάσουν σοβαρά το πάγιο και διαχρονικό αίτηµα πέντε
νοµών της παράκτιας ηπειρωτικής και νησιωτικής δυτικής Ελλάδας, για τη χάραξη και την κατασκευή αυτού του έργου. Στην
πραγµατικότητα, µε δεδοµένο ότι το τµήµα Αµφιλοχία - Άκτιο
έχει σχεδόν –ευτυχώς µετά από τόσο καιρό- ολοκληρωθεί, µιλάµε ουσιαστικά για την κατασκευή του τµήµατος Άκτιο - Ηγουµενίτσα.
Αξίζει το Υπουργείο και σε συνεργασία µε την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, όχι προφανώς –και δεν
το ζητάµε αυτό- για λόγους τοπικιστικούς, για να «χρυσώσουµε»
το χάπι στους κατοίκους των πέντε νοµών της δυτικής Ελλάδας
αλλά για να αποκτήσει επιτέλους κάποιο νόηµα και περιεχόµενο
σε αυτόν τον τόπο, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι σας έχει προβληµατίσει αυτό το θέµα
και πιστεύω ότι εσείς θα στηρίξετε αυτήν την αναγκαιότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γκερέκου, η οποία τήρησε ακριβώς το χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Πιπιλή Φωτεινή για οκτώ λεπτά και να
ετοιµάζεται ο κ. Κοντογιάννης.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι επιτέλους µετά τα δύσκολα, µπορούµε να συζητήσουµε από χθες έως πιθανόν και αύριο, ένα
πραγµατικά αναπτυξιακό στην ουσία του νοµοσχέδιο.
Θυµάµαι την καταστροφή και τους χιλιάδες νεκρούς που έφεραν στην Ελλάδα παλιές νοοτροπίες τοπικών Βουλευτών, όταν
νόµιζαν ότι είναι µεγάλη προσφορά για τον τόπο τους, να περνάνε οι δρόµοι µέσα από το χωριό του ψηφοφόρου, του κ.
Μπάµπη για παράδειγµα.
Αυτήν τη νοοτροπία, την πλήρωσε η Ελλάδα εδώ και σαράντα
χρόνια τραγικά και δεν επιτρέπεται να ακούγονται το 2013 άλλου
είδους, παρόµοιες όµως, καταστροφικές αντιλήψεις. Το τονίζω
αυτό, γιατί πρέπει να θυµόµαστε πώς ήταν το οδικό δίκτυο -ειδικά της Πελοποννήσου που το χρησιµοποιούσαµε- που περ-
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νούσε από χωριό – καφενείο – καφενείο – χωριό.
Υπάρχει το κίνηµα «δεν πληρώνω», το οποίο ήταν και πριν την
κρίση. Ήταν µια πολιτική κοµµατική µόδα. Όµως εγώ προτιµώ
να πληρώνω διόδια -πιστεύω και πάρα πολλοί νοήµονες και όχι
πλούσιοι Έλληνες- µόνο και µόνο, γιατί δεν έχει υπολογίσει κανείς ότι από τότε που έγιναν τα µεγάλα οδικά έργα επιτέλους
στην Ελλάδα µετά από πολλές καθυστερήσεις, γκρίνιες και αναβολές, µειώθηκε δραστικά η δική µας δαπάνη των φορολογουµένων αναφορικά µε τα τροχαία, µε τους αναπήρους, µε τις
συντάξεις και µε όλες αυτές τις τραγωδίες που ακόµα δυστυχώς
σε ορισµένα σηµεία της Ελλάδας, για παράδειγµα Πύργος –
Πάτρα, εξακολουθούν να υπάρχουν.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή από χθες τα πάντα. Άκουσα τρελά
πράγµατα. Θυµήθηκαν κάποιοι τη ΜΟΜΑ, η οποία οπωσδήποτε
συνεισέφερε στην ελληνική αναδιοργάνωση αλλά σε άλλες εποχές. Πιθανολογώ ότι κάτι τους ερεθίζει σήµερα να µιλάνε για τη
ΜΟΜΑ, γιατί η ΜΟΜΑ -τι να κάνουµε;- στρατός ήταν, που τότε
όφειλε να κάνει αυτό που έκανε αλλά σήµερα είµαστε Ευρώπη
και ο στρατός είναι για να φυλάει τα σύνορα.
Άκουσα άλλους οι οποίοι είπαν καταπληκτικά επιχειρήµατα
εναντίον του νοµοσχεδίου, παραδείγµατος χάριν: Γιατί να πληρώνουν τα νησιά τους δρόµους της Πελοποννήσου ή της Θεσσαλίας; Ή γιατί να πληρώνει ως φορολογούµενος τους κακούς,
αυτούς τους «σατανάδες», τους εθνικούς εργολάβους, αυτά τα
«λαµόγια», αυτούς τους «κλέφτες», αυτούς τους «αλήτες», τους
«απατεώνες», κ.λπ., κάποιος που δεν οδηγεί ή που είναι ηλικιωµένος, άρα δεν θα χρησιµοποιήσει ποτέ ένα δρόµο που θα κατασκευάσουν τα «λαµόγια», οι «εγκληµατίες», οι «εθνοπροδότες»
Βουλευτές που ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο; Καταπληκτική λογική!
Εγώ δηλαδή, επειδή -να χτυπήσω ξύλο- δεν έχω πάει σε νοσοκοµείο, δεν πρέπει να πληρώνω τον ασθενή ή τον ανάπηρο ή τον
αδύναµο µέσω των ειδικών εισφορών και των φορολογιών!
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι που έθεσαν τεκµηριωµένα και µε άποψη, επιστηµονική
γνώση, στοιχεία και πολιτική αντιπαράθεση ορθά, τις δικές τους
απόψεις. Σέβοµαι, λοιπόν, αυτούς που τουλάχιστον καταλαβαίνουν για τι µιλάνε. Αλλά µην ξεχνάµε ότι δυστυχώς δεν είµαστε
στο Κουβέιτ. Δεν έχουµε πετρέλαια. Όταν θα τα ανακαλύψουµε
τα πετρέλαια, το χρυσό -αν µας αφήσουν ορισµένοι- τα µεταλλεύµατα, τον εθνικό πλούτο, είναι πάρα πολύ λογικό να µην
έχουµε ανάγκη τα «λαµόγια», τους εθνικούς εργολάβους, τους
«κλέφτες», τους «προδότες», τους εθνοπατέρες Βουλευτές, που
στηρίζουµε όλα αυτά τα «λαµόγια».
Αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά και δεν ντρέπονται, ξεχνούν
πόσες δεκάδες χιλιάδες άξιοι µηχανικοί, τεχνικοί, εξειδικευµένοι
εργάτες όλα αυτά τα χρόνια πληρώθηκαν και έκαναν αυτά τα
έργα. Για παράδειγµα, το δρόµο Τριπόλεως-Καλαµάτας κάτι «λαµόγια», αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, τον έκαναν. Έτσι δεν
είναι;
Στην Καλαµάτα, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που ακούγονται
εδώ από υπερβολές, να σας εξηγήσουν τι σηµαίνει για την ανάπτυξη αυτής της υπέροχης πόλης, όχι µόνο ο δρόµος που ολοκληρώθηκε αλλά τι τράβηξε ο συγχωρεµένος ο Κωνσταντακόπουλος από κάτι τοπικά «λαµόγια» και δήθεν οικολόγους επί δώδεκα χρόνια, που δεν άφηναν µε µαύρες σηµαίες να γίνει το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Πελοπόννησο, που έχει
καταστήσει από κοινού µε το αεροδρόµιο και το δρόµο που έκαναν τα «λαµόγια», οι εθνικοί εργολάβοι, την Καλαµάτα πρωτεύουσα κυριολεκτικά της νοτίου Ελλάδος. Άρα, λοιπόν, µέγας
ευεργέτης ο δρόµος, µέγας ευεργέτης ο Κωνσταντακόπουλος.
Το λέω, για να ενοχλούνται µερικοί και να καταλαβαίνουν.
Να θυµίσω σε αντιδιαστολή πόσα χρόνια, µε µαύρες σηµαίες
πάλι, δεν έγινε το χρήσιµο έργο περιφερειακής Πατρών. Το θυµάστε ορισµένοι πιο παλιοί; Εγώ τα ξέρω αυτά ως δηµοσιογράφος που κάλυπτα τα ρεπορτάζ.
Πόσες µαύρες σηµαίες βγήκαν για παράδειγµα, στο µετρό της
Αγίας Παρασκευής, που ένας δήµαρχος, ψηφοθήρας της πλάκας, δεν άφησε να γίνει και πόσο µετάνιωσαν οι κάτοικοι της
Αγίας Παρασκευής;
Επειδή πρέπει να τελειώσω, φέρνω ξανά το θέµα που σας
είπα. Ο εθνικός πλούτος που µπορεί να βοηθήσει στα έργα, επα-
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ναλαµβάνω, είναι τα αδρανή υλικά από τους δεκάδες χειµάρρους ποταµούς που παραµένουν, πληµµυρίζουν, καταστρέφουν,
πνίγουν στις κοίτες που δεν υπάρχουν πια. Σας έδωσα χαρακτηριστικό παράδειγµα τη Νέδα στο Νοµό Ηλείας.
Έκανα έρευνα και καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
εξής τρελό. Έχουµε ακόµα για τα αδρανή υλικά το νόµο του
1938, «Απόφασις Υπουργών Οικονοµικών, Συγκοινωνίας, Κρατικής Υγιεινής, Τύπου και Τουρισµού και Διοικητού της Πρωτευούσης, 1938». Το καταθέτω στα Πρακτικά. Έχει ενδιαφέρον και η
γλώσσα και το σκεπτικό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Πιπιλή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μαθαίνω µε χαρά, όµως, ότι µετά από τέσσερα χρόνια αγώνα
από το Υπουργείο Υποδοµών, επιτέλους αλλάζει ο νόµος και
πλέον η απόληψη µε νόµιµο τρόπο από το κράτος του εθνικού
του πλούτου, που είναι τα αδρανή, µπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα και αποτελεσµατικά. Δεν το καταθέτω, γιατί είναι off the
record αυτό που έχω στα χέρια µου.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Πιπιλή.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης για οκτώ λεπτά. Να
ετοιµάζεται και η κ. Τριανταφύλλου.
Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ κι ένα χρόνο και πλέον, αφού
η υπόθεση της επανεκκίνησης των έργων των µεγάλων οδικών
αξόνων µπήκε από την παρούσα Κυβέρνηση και πάλι στο τραπέζι, µετά τα πρώτα χαµόγελα, ήρθαν και οι ανησυχίες για την
τύχη της Ολυµπίας Οδού.
Με συναδέλφους και από άλλα κόµµατα, όπως ο κ. Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσούκαλης από τη ΔΗΜΑΡ, επισκεφθήκαµε Υπουργούς, διαπραγµατευτές, παραχωρησιούχους
αλλά τα νέα που εισπράτταµε κάθε φορά, ήταν κάθε φορά και
χειρότερα. Η Ολυµπία Οδός θα σταµατούσε στην Πάτρα. Το
τµήµα από την Πάτρα ως το Καλό Νερό και Τσακώνα έµενε
εκτός. Η λογική του κόστους, υπερτερούσε του ενδεχοµένου
ένας ολόκληρος νοµός, ο Νοµός Ηλείας, η µισή Μεσσηνία και η
µισή Αχαΐα, δηλαδή ολόκληρη η δυτική Πελοπόννησος, να µείνει
εκτός εθνικού σχεδιασµού. Λες και η δυτική ακτή της Πελοποννήσου, δεν δικαιούτο ασφαλείς προσβάσεις.
Λες και δεν έπρεπε να αξιοποιηθούν οι µοναδικές ακτές της, η
ιστορία και ο πολιτισµός της. Λες και οι δικοί µας νεκροί, ο δικός
µας φόρος αίµατος στο «µολώχ» της ασφάλτου, δεν µετρούσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνο από τη Γαστούνη -όπου
βγαίνω από το χωριό µου το Βαρθολοµιό, στην εθνική οδό- µέχρι
την Πάτρα, µέτρησα προσωπικά εκατόν δώδεκα εικονοστάσια.
Είναι ογδόντα χιλιόµετρα. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό. Εκατόν δώδεκα εικονοστάσια, τα οποία αντιστοιχούν σε πολύ περισσότερα θύµατα.
Δικαιολογηµένα, λοιπόν, υπήρξε αναστάτωση στην Ηλεία, δικαιολογηµένα υπήρξαν κινητοποιήσεις και δικαιολογηµένα σύσσωµοι οι Βουλευτές της Ηλείας, είχαµε πει ότι δεν πρόκειται να
δώσουµε θετική ψήφο στην αναθεώρηση των συµβάσεων, αν η
Ολυµπία Οδός δεν φτάσει στην Ηλεία.
Πριν από την κατάθεση των συµβάσεων στη Βουλή, υπήρξαν
διαβεβαιώσεις από τον νυν Υπουργό, τον κ. Χρυσοχοΐδη, ότι το
έργο, στα σηµεία που δεν υπάρχουν νοµικά προβλήµατα, δηλαδή
Πάτρα-Πύργος και Καλό Νερό-Τσακώνα, θα κατασκευαστεί από
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Στην επιτροπή ζητήσαµε όπως ήταν φυσικό, οι διαβεβαιώσεις
αυτές να συµπεριληφθούν στο άρθρο 5 της παρούσας συµβάσεως. Ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης όχι µόνο αναδιατύπωσε το
άρθρο συµπεριλαµβάνοντας εγγυήσεις για την πηγή χρηµατοδότησης και το χρόνο κατασκευής των έργων αλλά περιέλαβε,
µετά από πρόταση που του έκανα µαζί µε την κ. Αυγερινοπούλου, τον κ. Λαµπρόπουλο και τον κ. Κουτσούκο και τον κ. Πετράκο –να µην το ξεχνάµε- επιπλέον διάταξη που διασφαλίζει
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ότι και το τµήµα Πύργος-Καλό Νερό παραµένει εντός εθνικού
σχεδιασµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γι’ αυτό έγιναν τα πράγµατα καλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μετά από την ικανοποίηση των
βασικών αιτηµάτων και εγγυήσεων που είχαµε ζητήσει να συµπεριλάβει ο κ. Χρυσοχοΐδης στο κείµενο των συµβάσεων, κάθε
λογικός άνθρωπος θα προχωρούσε στην ψήφισή τους.
Δυστυχώς, όµως, κάποιοι που έχουν οικοδοµήσει την ύπαρξή
τους στην άρνηση και στη διαφωνία, δεν φαίνεται να συµφωνούν.
Το ερώτηµα που τίθεται για ορισµένους αιρετούς συµπατριώτες
µου και ευτυχώς λίγα µέσα ενηµέρωσης της περιοχής µου που
αντιδρούν είναι. Θέλουν την κατασκευή του έργου ή όχι; Αν το
έργο από την Πάτρα µέχρι τον Πύργο και από το Καλό Νερό
µέχρι την Τσακώνα το αναλάµβαναν εξολοκλήρου οι εργολάβοι,
θα ήταν καλό; Τώρα που κατασκευάζεται µε χρήµατα από το
ΕΣΠΑ δεν είναι καλό;
Τι λογική ακροβασία είναι αυτή; Σηµασία έχει ποιος θα κατασκευάσει το έργο ή αν θα βγει η Ηλεία και γενικά η δυτική Πελοπόννησος από την αποµόνωση, θα ενισχυθεί η τουριστική και η
αγροτική ανάπτυξη και θα πάψουν να σκοτώνονται τα παιδιά µας
στο σηµερινό δρόµο καρµανιόλα; Όπως έδειξαν κάποιες µελέτες, έως και δέκα φορές θα µειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήµατα, όταν ο δρόµος γίνει κλειστός αυτοκινητόδροµος.
Η πολιτική εµπάθεια, λοιπόν, και η κοροϊδία του λαού έχουν
όρια. Αν γι’ αυτούς, οι νόµοι του ελληνικού κράτους, όπως αυτός
που ψηφίζουµε σήµερα, δεν λένε τίποτα, εµείς λέµε ότι για εµάς
οι νόµοι είναι το παν και θα παρακολουθούµε βήµα-βήµα την
εφαρµογή τους, συνεπώς θα παρακολουθούµε βήµα-βήµα και
την υλοποίηση του έργου.
Αντί να στηρίζουν την πολιτική ύπαρξή τους στη µόνιµη άρνηση, χωρίς να καταθέτουν προτάσεις, έπρεπε να θέτουν ζητήµατα που θα διασφαλίζουν ακόµη περισσότερο ότι η Ηλεία θα
γίνει σύντοµα ένας τόπος εύκολα και µε ασφάλεια προσβάσιµος
στα µεγάλα αστικά κέντρα. Οι ακτές, τα δάση, τα ιστορικά της
µνηµεία -µε πρώτη και καλύτερη την Αρχαία Ολυµπία- θα είναι
µια ανάσα από την Πάτρα και µόλις δυο ώρες από την Αθήνα, µε
κόστος πολύ µικρότερο από την πρόσβαση στα δηµοφιλή νησιά.
Και αυτό σηµαίνει πολλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν
την περίοδο της κρίσης, για κάθε ελληνική οικογένεια.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να βλέπουµε την επόµενη µέρα και η επόµενη µέρα επιβάλλει. Πρώτον, να ξεκινήσει το συντοµότερο η
βελτίωση του δρόµου που θα συνδέει τον Πύργο µε το Καλό
Νερό, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ο δρόµος που µένει εκτός συµβάσεων, λόγω των νοµικών προβληµάτων που υπάρχουν στην
περιοχή του Καϊάφα. Πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι δεξιά
και αριστερά του υπάρχοντος δρόµου υπάρχει δηµόσιος χώρος,
όπου µπορεί να κατασκευαστεί τουλάχιστον από µία λωρίδα
εκτάκτου ανάγκης. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα καταστούσε
το τµήµα αυτού του δρόµου πιο ασφαλές και πιο λειτουργικό,
έως την κατασκευή του κλειστού αυτοκινητοδρόµου, όποτε λυθούν τα νοµικά προβλήµατα.
Δεύτερον, πρέπει να ξεκινήσει το συντοµότερο η ολοκλήρωση
του οδικού άξονα που ενώνει τον Πύργο µε την Ολυµπία και τον
αυτοκινητόδροµο Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαµάτας. Τα ωφελήµατα από αυτό το έργο είναι εύκολα αντιληπτά, αφού ουσιαστικά
η κεντρική Πελοπόννησος θα αποκτήσει πρόσβαση στις µοναδικές παραλίες της Ηλείας.
Τρίτον, πρέπει όχι µόνο στην Ολυµπία Οδό αλλά σε όλο το
εύρος των έργων, να προγραµµατιστούν οι κάθετοι άξονες που
θα κάνουν τα έργα, για τα οποία συζητούµε, πιο λειτουργικά. Επί
παραδείγµατι, πρέπει να κατασκευαστεί άµεσα ο δρόµος που θα
ενώνει το λιµάνι του Κατάκολου, στο οποίο κάθε χρόνο φθάνου
περί το ένα εκατοµµύριο τουρίστες, µε την Ολυµπία Οδό.
Κύριε Πρόεδρε, το βέβαιο είναι ότι η κατασκευή του έργου,
θα δώσει πνοή σε µία περιφέρεια που µέχρι σήµερα µαζί µε την
Ήπειρο είναι ανάµεσα στις πιο φτωχές της Ευρώπης, παρά το
γεγονός ότι διαθέτει µοναδικό φυσικό, ιστορικό και πολιτισµικό
πλούτο.
Είναι, λοιπόν, απόφαση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, να βγει η Ηλεία και η δυτική Πελοπόννησος από την αποµόνωση και να τους δοθούν όλες εκείνες οι δυνατότητες για
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ανάπτυξη. Στο χέρι µας, λοιπόν, είναι στην αυριανή Ελλάδα η περιοχή µας να κατέχει πρωτεύουσα θέση.
Για να συµβεί, όµως, αυτό πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να το πιστέψουµε πρώτα εµείς, οι αιρετοί εκπρόσωποι του λαού και να συνεργαστούµε µεταξύ µας. Και φυσικά να συνειδητοποιήσουµε
ότι σε αυτήν τη θέση που βρισκόµαστε, ο λαός µας έστειλε για
να εξασφαλίσουµε τα συµφέροντά του και να διασφαλίσουµε την
πρόοδο του τόπου που εκπροσωπούµε και όχι για να υπηρετούµε οποιαδήποτε άλλα συµφέροντα, οχυρωµένοι πίσω από εύκολες αντιπολιτευτικές αρνήσεις.
Συνεπώς, στην παρούσα σύµβαση και ιδιαίτερα στο άρθρο 5,
κάθε άλλη ψήφος από τη θετική, αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της δυτικής Πελοποννήσου και της Ηλείας, ενός τόπου στον οποίο η πολιτεία
χρωστάει πολλά εδώ και χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κοντογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Θέµα: Αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
«Κύριε Πρόεδρε, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1Α
του Κανονισµού της Βουλής αιτούµαστε ονοµαστική ψηφοφορία
στα άρθρα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των Συµβάσεων
Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων». Οι υπογράφοντες Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών».
Σύµφωνα µε τη συνεννόηση µε τα κόµµατα η αιτηθείσα ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00’ µαζί µε τις
άρσεις ασυλιών.
Τον λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Προέδρε.
Οι νόµοι είναι το παν είπε ο προηγούµενος συνάδελφος. Εγώ
θα θυµίσω µία ρήση των Λατίνων. Έλεγαν, «Lex malla lex nulla».
Ο κακός νόµος είναι ανύπαρκτος νόµος, δεν υπάρχει. Άρα, εδώ
πέρα εµείς είµαστε για να διερευνούµε τους νόµους πριν τους
ψηφίσουµε.
Θα ξεκινήσω από την κατάσταση που επικρατεί σήµερα ύστερα από τη διακοπή των εργασιών στους µεγάλους οδικούς άξονες. Διακοπή µε απόλυτη ευθύνη των εργολάβων. Τα έργα είναι
ηµιτελή και επικίνδυνα. Η διακοπή των εργασιών προκαλεί σοβαρά ζητήµατα ασφάλειας και για τα ατυχήµατα οι παραχωρησιούχοι, θα έπρεπε να βαρύνονται µε ποινικές ευθύνες και
αστικές αποζηµιώσεις.
Τα εργοτάξια είναι κλειστά και έχουν χάσει τη δουλειά τους
πλήθος εργαζοµένων που δούλευαν σε αυτά. Τώρα µας µιλάτε
για νέες θέσεις εργασίας. Με ποια εργασιακά δικαιώµατα αλήθεια;
Αναφέρθηκαν κάποια ενδεικτικά στοιχεία για το έργο ΆκτιοΑµβρακία από συνάδελφο και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, οι
πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά διόδια -ακούσαµε ότι δεν είναι
αρκετά ακριβά, ότι υπάρχουν ακριβότερα διόδια στην Ευρώπηπου συνεχίζουν να αυξάνουν εδώ στην Ελλάδα ανά περιόδους
παράτυπα και από παντού ακούγεται ότι θα αυξηθούν και στο
µέλλον παρά τις υπουργικές διαβεβαιώσεις.
Είχαµε χαρακτηρίσει σκανδαλώδεις και ληστρικές αυτού του
είδους τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόµων που
ψήφισαν το 2007 οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ. Η διακοπή εργασιών στην οποία προέβησαν οι εργολάβοι είναι αντισυµβατική και παράτυπη. Επικαλούνται ως βασικό τους επιχείρηµα το έλλειµµα χρηµατοδότησης.
Οι συµβάσεις ξεκαθαρίζουν µε σαφήνεια και έχει ειπωθεί από
παντού, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, εκτός από τη συγκυβέρνηση, ότι στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου είναι
να χρηµατοδοτήσει το έργο µε ίδια ή δανεικά κεφάλαια. Υπάρχει
ρητή δέσµευση στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της σύµβασης ότι ο
παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα
υπάρχει ανά πάσα στιγµή –ανά πάσα στιγµή!- διαθέσιµη χρηµατοδότηση για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.
Επιπροσθέτως, καθορίζεται ως γεγονός αθέτησης παραχωρη-
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σιούχου που επισύρει το δικαίωµα του δηµοσίου να καταγγείλει
τη σύµβαση, η αδυναµία του παραχωρησιούχου να χρηµατοδοτήσει το έργο. Συνεπώς, η αδυναµία χρηµατοδότησης του έργου
είναι πρόβληµα του παραχωρησιούχου και όχι του ελληνικού δηµοσίου.
Σήµερα, έρχονται προς κύρωση συµφωνίες τροποποίησης εκκίνησης αρχικής σύµβασης, µονοµερείς υπέρ των παραχωρησιούχων και σκανδαλώδεις, αφ’ ενός γιατί οι παραχωρησιούχοι
αθέτησαν τον πιο ουσιώδη όρο της σύµβασης και αφ’ ετέρου,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µείωση των εσόδων, φέρνετε προς κύρωση τις συγκεκριµένες συµφωνίες, επιβαρύνοντας πάρα πολύ
–και µόνο- το δηµόσιο για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού
κενού. Βεβαίως, υπάρχει απώλεια σηµαντικότατων εσόδων από
την είσπραξη των διοδίων, για να καλυφθεί το ρίσκο και το επιχειρηµατικό κέρδος των παραχωρησιούχων και των τραπεζών.
Αλήθεια, οι όροι της σύµβασης δεν είναι µονόδροµος για τους
παραχωρησιούχους; Ή οι µονόδροµοι αφορούν µόνο στο ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό, που καλείται ακόµα µία
φορά να «πληρώσει και το µάρµαρο» των επανεκκινήσεων των
έργων;
Παρά τις µεγαλοστοµίες σας, κύριε Υπουργέ, για ανάπτυξη,
δεν απαντιέται το ερώτηµα που τίθεται απ’ όλες τις πτέρυγες
σχεδόν της Βουλής, γιατί το δηµόσιο, µε δικές σας αποφάσεις
και ευθύνες απεµπολεί τα δικαιώµατά του. Γνωρίζετε ότι το δηµόσιο θα καλύψει 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ του χρηµατοδοτικού
κενού, αναγνωρίζοντας ότι για τη µη χρηµατοδότηση συντρέχει
λόγος ανωτέρας βίας, η κρίση.
Ξαναρωτάω. Γιατί αυτός ο λόγος ανωτέρας βίας δεν συντρέχει
για κάθε νοικοκυριό που του κόβουν το ρεύµα, για το φτωχό
αγρότη που δεν µπορεί να πληρώσει τα απαραίτητα για να καλλιεργήσει -πετρέλαιο, εφόδια- για τον κτηνοτρόφο, για τον µικρό
επαγγελµατία που κλείνει το µαγαζί του, για τον µικροοµολογιούχο που έχει χάσει τα λεφτά του, για τον συνταξιούχο και τόσους άλλους. Γι’ αυτούς υπάρχει άλλη ρήση. «Διότι δεν συνεµορφώθην προς τα υποδείξεις» θα τους πείτε, όταν πάτε να πάρετε το σπίτι, όταν τον αποκλείεται από τα βασικά αγαθά, όπως
η περίθαλψη, η ασφάλιση κ.α., όταν του αφαιρείται την αξιοπρέπεια.
Γνωρίζετε ότι παρ’ ότι το φυσικό αντικείµενο των έργων συρρικνώνεται πάνω από διακόσιοι πενήντα χιλιόµετρα, αυξάνει τη
χρηµατοδοτική εισφορά του δηµοσίου, το οποίο καλείται να καλύψει το χρηµατοδοτικό κενό -1,2 δισεκατοµµύρια- µε πηγή κυρίως κοινοτικούς πόρους σε βάρος µεσαίων και µικρών έργων
της περιφέρειας. Και µιλάτε για χρηµατοδοτούµενα έργα. Αλήθεια, από ποιον; Όταν ο τάχα αυτοχρηµατοδοτών όµιλος βάζει
µόνο το 10% και εάν;
Επιπλέον, η αιτιολόγηση των ποσών που δίνονται στους παραχωρησιούχους ως αποζηµίωση για απαιτήσεις του παρελθόντος,
δηλαδή αυτά τα 404 εκατοµµύρια ευρώ, είναι κυριολεκτικά στον
αέρα. Με ποια στοιχεία, µε ποιους υπολογισµούς τα δίνετε; Ο
ανεξάρτητος µηχανικός ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη των
έργων για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου, αλλά πληρώνεται από τον παραχωρησιούχο, έδωσε αυτά τα στοιχεία.
Σας είχαµε ρωτήσει και στην επιτροπή, εάν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου έχουν ελέγξει και έχουν αποδεχθεί αυτά τα προτεινόµενα από τον ανεξάρτητο µηχανικό, στοιχεία. Σας ζητήσαµε –
και σας ζητάµε- να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα µε τις υπογραφές των υπηρεσιών που να λένε ελέγξαµε και εγκρίνουµε.
Γνωρίζετε ότι το δηµόσιο, θα παράσχει σε βάθος τριακονταετίας τουλάχιστον 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα µελλοντικά
του έσοδα, από τα καθαρά έσοδα που δίνονται στον παραχωρησιούχο, από το µηχανισµό ανακύκλωσης των πληρωµών προς το
δηµόσιο. Και αυτό για την εξασφάλιση των αναγκών των έργων,
την αποπληρωµή των δανείων και την εξασφάλιση κέρδους στις
κοινοπραξίες.
Το σύνολο, λοιπόν, της κρατικής ενίσχυσης φθάνει τα 11,5 δισεκατοµµύρια. Και αν συνυπολογιστεί και η µείωση του φυσικού
αντικειµένου από τα δύο µεγάλα τµήµατα των αυτοκινητοδρόµων
Ε65 και της Ολυµπίας Οδού, το δηµόσιο δίνει περίπου 15 δισεκατοµµύρια ή κάπου εκεί.
Υπάρχει ένα κραυγαλέο εύρηµα. Ο παραχωρησιούχος έχει ει-
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σπράξει πολύ περισσότερα από τις δαπάνες του και του δίνετε
και επιπλέον. Είχαµε κάνει µία σχετική ερώτηση και έχουµε τα
στοιχεία που µας είχε δώσει ο κ. Καλογιάννης. Και ακόµα το πιο
προκλητικό είναι, ότι όχι µόνο η πλήρωση του χρηµατοδοτικού
κενού µετατίθεται στο ελληνικό δηµόσιο, το οποίο φορτώνεται
µε νέα δάνεια και νέες υποχρεώσεις, όχι µόνο µπαίνουν ενέχυρο
τα χρήµατα του ΕΣΠΑ, δηλαδή του ελληνικού λαού -µε ό, τι αυτό
συνεπάγεται-, αλλά αναθεωρούνται επί τα χείρω οι συµβάσεις
για το ελληνικό δηµόσιο. Γιατί προσφέρει την εγγύησή του, ότι
αν τα έσοδα είναι µειωµένα, τότε αυτό -το δηµόσιο- ξανά θα κληθεί να καλύψει τις διαφορές αποζηµιώνοντας τους παραχωρησιούχους.
Υπάρχει στην ειδική έκθεση της τροπολογίας το άρθρο 75, παράγραφος 3 του Συντάγµατος. Αναφέρει η ειδική έκθεση επί της
τροπολογίας που καταθέσατε ότι από τις διατάξεις –τέλος πάντων- προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν ανάληψη από το ελληνικό δηµόσιο
της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας
παραχώρησης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην περίπτωση αδυναµίας της εν λόγω εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό ανέρχεται στο
ποσό των 200 εκατοµµυρίων ευρώ, κεφάλαιο, το οποίο θα αναληφθεί κατά τα προτεινόµενα από το ελληνικό δηµόσιο πλέον
τόκων, αµοιβών κ.λπ.. Δηλαδή, σε περίπτωση ατυχήµατος, πού
θα τα βρείτε αυτά τα χρήµατα;
Θα µιλήσουν άλλοι για τα διόδια. Θέλω να πω το εξής: Είναι
σαφές, είναι φανερό ότι η τοποθέτηση για τους αυτοκινητόδροµους είναι πολιτική τοποθέτηση και έχει στον πυρήνα της τη γενικότερη θεώρηση για το πολιτικό και επιχειρηµατικό κατεστηµένο της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Αυτονόητα τίθεται για κάθε πολιτικό φορέα το κρίσιµο και κεντρικό δίλληµα, εάν βρίσκεται στην υπηρεσία αυτού του κατεστηµένου ή σε σύγκρουση µε αυτό.
Εµείς καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, επειδή πιστεύουµε στην επανεκκίνηση των έργων, επειδή λέµε «ναι» στην
επανεκκίνησή τους µε πλήρη διαφάνεια, µε απόλυτη διασφάλιση
του δηµοσίου συµφέροντος και µε πρόταγµα την υπεράσπιση
των λαϊκών αναγκών.
Λέµε «ναι» στον επανασχεδιασµό των έργων µε σεβασµό στο
περιβάλλον και στις αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών σε
συνάρτηση µε άλλες υποδοµές, όπως είναι ο σιδηρόδροµος, τα
λιµάνια, η ενέργεια, σε ένα νέο εθνικό, χωροταξικό σχεδιασµό
στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης.
Λέµε «ναι» στην υλοποίηση των έργων υπό το συντονισµό και
την αυστηρή επίβλεψη δηµοσίου φορέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Τέλος, δεν παραιτούµαστε από τη στήριξη πολιτών που διώκονται. Δεν παραιτούµαστε από τον έλεγχο των συµβάσεων,
παρά την κύρωσή τους από τη Βουλή. Να µας επιτρέψετε να µην
περιµένουµε να βρούµε το πετρέλαιο για να βρούµε και τα λαµόγια.
Όταν θα έρθει κυβέρνηση Αριστεράς, θα απαιτήσει πλήρη
απολογισµό µε βάση και τα στοιχεία, τα οποία εσείς σήµερα δεν
µας δίνετε και θα κάνει ουσιαστικό έλεγχο. Διότι ο κοινωνικός
έλεγχος, είναι η πεµπτουσία της πραγµατικής δηµοκρατίας και
το ανάχωµα στη διαπλοκή και στην κλεπτοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε
προσοχή και την τελευταία συνάδελφο που µίλησε, η οποία αναφέρθηκε στην κύρωση κάθε µιας των συµβάσεων του 2007.
Δεν το γνωρίζει η κυρία συνάδελφος, αλλά θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι ήµουν εξ εκείνων που δεν εψήφισε εκείνες τις συµβάσεις. Ο λόγος είναι απλός. Εµείς είµαστε πολιτικό Σώµα και
νοµοθετούµε. Νοµοθετούµε, όµως, επί συµβάσεων, οι οποίες
στηρίζονται σε όγκο µελετών και στοιχείων, τα οποία δεν είµαστε
σε θέση να διερευνήσουµε σε βάθος. Λάθος είπε η κυρία συνάδελφος ότι η Βουλή πρέπει αυτά να τα ελέγχει.
Είχα προτείνει τότε -και έχει καταγραφεί στα Πρακτικά κι ο
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τότε Υπουργός Δηµοσίων Έργων ο κ. Σουφλιάς είχε περίπου
συµφωνήσει- ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο νοµοθετικό,
το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στις αρµόδιες υπηρεσίες, οι
οποίες τελικώς έχουν και την ευθύνη.
Ο εκάστοτε Υπουργός -και εδώ είναι απόλυτη η εµπιστοσύνη,
η οποία έχω στον παρόντα Υπουργό τον κ. Χρυσοχοΐδη- πολιτική
και µόνο ευθύνη µπορεί να έχει, στο βαθµό που είναι πάντοτε σε
θέση ο κάθε Υπουργός να γνωρίζει τα διάφορα γραφεία που
ετοιµάζουν τις µελέτες.
Ήδη τότε –και δυστυχώς, δικαιωθήκαµε όσοι είχαµε επιφυλάξεις και πήραµε αρνητική θέση- υπήρχαν ζητήµατα απαλλοτριώσεων, ζητήµατα αρχαιολογικών ανασκαφών που έπρεπε να είχαν
προηγηθεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκαν επτά χρόνια για να καταλήξουµε στις συµβάσεις εκείνες. Στην πορεία τα προβλήµατα, τα
οποία δηµιουργήθηκαν συνετέλεσαν µαζί και µε την κρίση την οικονοµική. Δεν ξέρω σε ποιο βαθµό.
Ίσως αυτό θα έπρεπε να το είχατε λάβει υπόψη, κύριε Υπουργέ, να µην αποτελέσει αυτή η παραδοχή της συνεχιζόµενης ανωτέρας βίας στοιχείο, το οποίο θα επικαλούνται και για άλλες δηµόσιες συµβάσεις διάφοροι ενδιαφερόµενοι.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι εδώ έχετε δίκιο. Συµβαίνει πράγµατι και είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Οι τράπεζες δεν
ανακεφαλαιοποιηθήκανε και δεν είχαν κανένα λόγο αν δεν τους
τίθετο ο όρος αυτός εξαρχής. Εδώ ακόµα και οι χορηγήσεις που
έδωσαν φέτος, ως τώρα, σε σύγκριση µε τρία χρόνια πιο πριν,
ήταν µικρότερες. Διότι η κρίση άρχισε προ εξαετίας, µην το ξεχνάµε αυτό, αλλά είµαστε πια κατά µεσής της κρίσης. Οι χορηγήσεις ήταν 800 εκατοµµύρια περίπου και τώρα ήταν 300 εκατοµµύρια το εννιάµηνο που ασφυκτιούµε και λέµε ότι χρειάζεται
ρευστότητα στην αγορά.
Με την έννοια αυτή, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα
ψηφίσω αυτές τις συµβάσεις. Αλλά πραγµατικά υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να συνεχίζουµε να φέρνουµε στη Βουλή
για κύρωση συµβάσεις και αυτό το λέω εγώ µετά λόγου γνώσεως. Για την περίφηµη σύµβαση για το εργοστάσιο της Φλώρινας τότε, παρόλο που τα δύο µεγάλα κόµµατα είχαν λόγους διότι
οι ενδιαφερόµενοι φαίνεται ότι ενδιέφεραν και τα κόµµατα, εγώ
αρνήθηκα να κυρώσουµε τη σύµβαση.
Βάλτε µία διάταξη και πάρτε την ευθύνη. Είµαστε αυτή τη
στιγµή και εγώ πρόσεξα τις τοποθετήσεις σας, κύριε Υπουργέ,
και θα πρέπει να το πείτε ευθέως και το λέγω αυτό και προς την
αντιπολίτευση. Όσα ψηφίζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, που πρέπει να τα ψηφίσουµε σε ένα άρθρο και το βράδυ της Κυριακής,
διότι Δευτέρα ανοίγουν τα χρηµατιστήρια και θα ανέβουν τα
spreads, αυτά δεν είναι καταναγκασµός; Ε, αυτόν τον καταναγκασµό ζούµε και θα έπρεπε -και αυτή είναι, αν θέλετε, η µόνιµη
επωδός η δική µου- από την πρώτη µέρα να τον αντιµετωπίσουµε. Όταν γίνεται ένας πόλεµος ή είσαι ανυπότακτος και πρέπει να έχεις κυρώσεις ή συµµετέχεις και δεν λιποτακτείς. Και
κοιτάζουµε όλοι πώς θα αντιµετωπίσουµε το χειρότερο, αφού το
κακό ήδη το έχουµε.
Και όπως είπα και το βράδυ του Προϋπολογισµού, λέµε ότι ο
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν µπορεί να νοηθεί,
όµως, να πούµε ότι εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Δεν θέλουµε το κακό.
Με αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, εγώ µπορώ να πω ότι µε
τέτοια ζητήµατα, στα οποία βάζετε θέµα τήρησης, µονοµερώς
βλάπτεται το δηµόσιο. Ιδιαίτερα στην υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης πλήρωσε το δηµόσιο ρήτρα 68 εκατοµµύρια στον παραχωρησιούχο, γιατί η µελέτη ήταν σκάρτη. Απεδείχθη ότι δεν
µπορούσε κάτω από τη Θεσσαλονίκη να περάσει η υποθαλάσσια
οδός.
Εδώ ελπίζω τέτοια προβλήµατα να µην έχουµε, διότι και τα
έργα αυτά έχουν σε µεγάλο βαθµό προχωρήσει. Υποθέτω ό,τι
προβλήµατα γεωφυσικής τάξεως υπήρχαν και για απαλλοτριώσεις, όπως βλέπω και ακούω και είδαµε, έχουν τελειώσει. Ελπίζω
να µην υπάρχουν τίποτα εκκρεµότητες και για το τάδε κουτσοχώραφο σταµατήσει το έργο µαζί µε προβλήµατα ενδεχόµενα
που µπορούν να υπάρξουν στη χρηµατοδότηση.
Τίποτα δεν είναι βέβαιο για αύριο. Αυτό θα πρέπει να το κατα-
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νοήσουµε πρώτα εµείς για να το κατανοήσει και ο ελληνικός
λαός. Τα grexit λέγονται άλλοτε προς εκβίαση, άλλοτε διότι κάποιοι τα εννοούν. Όµως, εγώ έχω αυτήν την αγωνία, ότι δεν
έχουµε συνειδητοποιήσει ούτε ως ηγεσίες πολιτικές, οικονοµικές, ακαδηµαϊκές ούτε ως λαός ότι είµαστε επί ξυρού ακµής. Δεν
έχουµε σωθεί. Δεν έχουµε καταστραφεί. Αν προσέξουµε, µπορούµε να σωθούµε. Αν δεν προσέξουµε, µπορεί και να καταστραφούµε.
Με αυτήν την έννοια εγώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, λέω
ότι δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς. Από εκεί και πέρα, θα
έλεγα -και αυτό κι αν δεν γραφεί, δεν παύει να υπάρχει γιατί είναι
γενική αρχή- ότι κάτω από ειδικές συνθήκες αναγκαζόµαστε να
κάνουµε αυτές τις συµβάσεις και να τις κυρώσουµε. Είναι ένα
είδος ανωτέρας βίας και για εµάς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι παραχωρησιούχοι, όπως κάποια ωραία πρωία είπαν ότι «εµείς δεν
έχουµε λεφτά, δεν µας δίνουν οι τράπεζες» και σταµάτησαν, θα
µπορούν να συνεχίσουν, ενδεχοµένως, και στην εφαρµογή
αυτών των συµβάσεων να θέτουν όρους και να ζητούν και νέο
υπερτίµηµα, όπως έγινε σε κάποια έργα από αυτά.
Κατά τα λοιπά, εγώ σέβοµαι τους συναδέλφους, που ανεβαίνοντας στο Βήµα είναι φυσικό -είναι και καθήκον τους- να µιλάει
ο καθένας για την περιοχή του, για το δρόµο που πρέπει να πάει.
Σωστά! Όµως, δεν είναι αυτό η δουλειά της Βουλής.
Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, µε τις υπηρεσίες σας ένα πλαίσιο
να βάλετε, µέσα στο οποίο θα έχετε εξουσιοδότηση να κινείσθε.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να µπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι
δεν ξέρω πόσοι είναι εδώ πέρα οι οικονοµικοί εµπειρογνώµονες
ή µηχανικοί για έργα ιδιωτικά ή δηµόσια, ώστε να ξέρουν. Εγώ
τα αγνοώ πλήρως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο, τον κ. Ανδρέα Μαρίνο, να πάρει
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι µε το παρόν σχέδιο νόµου
επανακινούνται τα έργα για τους οδικούς άξονες της χώρας.
Είναι έργα που υπηρετούν πρωτίστως τον πολιτισµό στον τόπο
µας.
Στη βάση αυτή είναι το παγκόσµιο σύµβολο που λέγεται Αρχαία Ολυµπία, όπου οι αρχαίοι Έλληνες από κάθε µέρος πριν
από δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννιά ακριβώς χρόνια, είχαν
δηµιουργήσει το δικό τους δροµολόγιο για το ραντεβού τους µε
την εκεχειρία και τη συναδέλφωση των λαών. Εµείς, µετά από
ακριβώς τόσα χρόνια, δεν βρίσκουµε τον τρόπο να χαράξουµε
τον δικό µας δρόµο, όπου θα συναντήσει όλη η ανθρωπότητα τη
γενέθλια γη του ωραίου, του µεγάλου και του αληθινού.
Δεν γνωρίζω κανένα κράτος στον κόσµο, που να περιφρόνησε
και να αγνόησε από το στρατηγικό του σχεδιασµό τα ιστορικά
του µνηµεία. Η Αρχαία Ολυµπία µάς χρειάζεται, µόνο για να δίνουµε το όνοµά της στο έργο; Για να καµαρώνουµε όλοι µαζί
στην αφή της Ολυµπιακής Φλόγας και να την ξεχνάµε όλοι µαζί
την επόµενη µέρα;
Η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, το 2007 ενέταξε το έργο
αυτό στη σύµβαση παραχώρησης, γιατί είδε την αδικία που κατά
καιρούς έχει υποστεί ο πολύπαθος αυτός Νοµός της Ηλείας
αλλά και ο δυτικός άξονας της Πελοποννήσου.
Το έργο αυτό είναι κοµβικής σηµασίας και σωστά χαρακτηρίζεται στο άρθρο 5 ως άµεσης προτεραιότητας, γιατί συµβάλλει
αποφασιστικά στην ανάπτυξη του τόπου. Ανοίγει νέα πύλη στη
Μεσόγειο που είναι η Καλαµάτα και εγκαινιάζει τη δηµιουργία
νέου οδικού και εµπορικού δροµολογίου από τη δυτική Ελλάδα
στην Ευρώπη.
Από την άλλη µεριά, έρχεται να αναγνωρίσει το συνεχές έγκληµα που διαπράττεται από την αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας µπροστά στα δυστυχήµατα και στις εκατοντάδες απώλειες
συνανθρώπων που µέχρι σήµερα έχουµε θρηνήσει.
Επίσης, αυτός ο δρόµος διευκολύνει και υπηρετεί το τουριστικό προϊόν της χώρας, αφού επιπροσθέτως ενδιαφέρει άµεσα
δύο µεγάλους τουριστικούς προορισµούς, όπως είναι η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά.
Γιατί, λοιπόν, τόσα χρόνια δεν έχει γίνει αυτό το έργο; Ευθύ-
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νεται η ανεπάρκεια εκείνων που εκπροσώπησαν την περιοχή µου
ή η έλλειψη σχεδιασµού από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας
και η εγκληµατική –επαναλαµβάνω- αδιαφορία για την ανάπτυξη
και τον τουρισµό; Οι συµπατριώτες µου σε αυτό το ερώτηµα
απαντούν «και τα δυο µαζί».
Δεν θα εξετάσω γιατί δεν έγινε το έργο µέχρι σήµερα ούτε
θεωρώ ότι η εξαίρεσή του από τη σύµβαση, είναι παραχώρηση
στα συµφέροντα των κατασκευαστών. Είναι, όµως, µια γενικότερη φιλοσοφία που διαχρονικά έχει η πολιτική ηγεσία, η οποία
νοµίζει ότι χωρίς τις απαραίτητες υποδοµές µπορεί αυτό το κράτος να σταθεί όρθιο στα πόδια του.
Ακόµη η σύνδεση αυτού του αυτοκινητόδροµου µε το Μορέα,
είναι ύψιστης σηµασίας έργο και υπηρετεί την οδική ασφάλεια
και την ανάπτυξη ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το Νοµό µου, την
Ηλεία, αυτήν την πανέµορφη περιοχή που διαθέτει άπειρα και
µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που έχει ακτή εκατόν
τριάντα πέντε χιλιοµέτρων, που έχει παραγωγές δυο φορές το
χρόνο, που έχει µνηµεία, όπως τον Επικούρειο Απόλλωνα και την
αρχαία Ήλιδα, διοργανώτρια πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων,
που έχει πλείστα βυζαντινά και φράγκικα µνηµεία, στερείται και
σιδηροδροµικού δικτύου. Επίσης, το 1982 εν µια νυκτί έχασε και
το πολιτικό αεροδρόµιο της Ανδραβίδας. Ένα αόρατο χέρι –φαίνεται- διαχρονικά εµποδίζει την ανάπτυξή της, αδικώντας την κατάφωρα.
Αυτά συζητούνται καθηµερινά εντός των ορίων της Ηλείας,
από ανθρώπους που έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για τον τόπο.
Δεν αντιλέγω, πως η οικονοµική κρίση που υφίσταται η χώρα
την τελευταία τετραετία ήταν η µεγάλη και κυρίαρχη αιτία για τη
µαταίωση αυτού του έργου και για την εξαίρεση του τµήµατος
Πάτρα-Τσακώνα από τη σύµβαση.
Με το άρθρο 5, που είναι προϊόν πίεσης όλων των παραγόντων
της περιοχής και βέβαια, της δικής σας θέλησης, κύριε Υπουργέ,
και της ρητής εντολής του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά να
κατασκευαστεί αυτό το τµήµα, έστω και µε αυτόν τον τρόπο,
δίνει προοπτική και αισιοδοξία ότι το έργο αυτό θα υλοποιηθεί,
όχι για να αρθεί απλά και µόνο µια διαχρονική αδικία εις βάρος
της περιοχής µου αλλά για να υπάρξει αφ’ ενός οδικό δίκτυο και
να βοηθηθεί αφ’ ετέρου η εθνική οικονοµία, που σίγουρα θα έχει
ανταποδοτικά οφέλη από την κατασκευή του.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα βρεθούν οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για να πραγµατοποιηθεί το έργο. Το ότι ο παραχωρησιούχος θα συντάξει τις µελέτες που υπολείπονται και ότι όσον
αφορά τις απαλλοτριώσεις θα ισχύσει το άρθρο 7Α’ περί τέτοιων
αναγκαστικών, τα θεωρώ κατά τρόπον τινά ασφαλιστικές δικλίδες.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω θετική
ψήφο, γιατί είµαι υπέρ των έργων και της επανεκκίνησής τους,
µε ό,τι αυτό σηµαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ψηφίζω αυτήν
την κύρωση της σύµβασης ως παπάς κρεµάµενος που έγραφε
και απόγραφε, κατά τη λαϊκή ρήση, αλλά ως Έλληνας Βουλευτής
και αντιπρόσωπος του πολύπαθου Νοµού της Ηλείας, η οποία
περιµένει την ηµέρα, που η κεντρική εξουσία θα τη δει µε το µάτι
που πρέπει και που της αξίζει.
Επίσης, χαιρετίζω και τη νοµοτεχνική βελτίωση που κάνατε
όσον αφορά το τµήµα Πύργου-Καλού Νερού.
Κύριε Υπουργέ, η πίεση που θα ασκείται από µένα, αλλά και
από τους υπόλοιπους Βουλευτές και θεσµικούς παράγοντες του
τόπου µου -που σε αυτήν την περίπτωση είµαστε όλοι µια γροθιά- θα είναι ασφυκτική για την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος
της δηµοπράτησης και της κατασκευής του έργου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλώ το συνάδελφο κ. Στύλιο να λάβει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για τις συµβάσεις παραχώρησης των
µεγάλων δηµοσίων έργων των ελληνικών αυτοκινητόδροµων.
Είναι έργα που περιµένει µε αγωνία η ελληνική περιφέρεια εδώ
και πολλά χρόνια. Είναι έργα υψίστης σηµασίας για πολλούς λό-
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γους.
Θα αναφέρω δύο πάρα πολύ βασικούς κατά τη δική µου προσωπική εκτίµηση.
Πρώτον, υπάρχουν οφέλη στο παρόν. Βιώνουµε καθηµερινά
µία κρίση πρωτόγνωρη για τα τελευταία χρόνια. Για να µπορέσουµε να ξεφύγουµε από αυτήν την κρίση, χρειάζεται να βρεθούν επενδύσεις, να έρθουν στη χώρα αλλά και να τονώσουµε
τις εξαγωγές.
Πιστεύω ότι µε την επανεκκίνηση των έργων δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις ώστε και επενδύσεις να έρθουν στη χώρα αλλά
και να µπορέσουµε να οργανώσουµε καλύτερα την εξωστρέφεια
της ελληνικής οικονοµίας και να τονώσουµε τις εξαγωγές.
Είναι πασιφανές για τον οποιονδήποτε ότι η επανεκκίνηση των
έργων θα τονώσει την ελληνική περιφέρεια, µία τόνωση που την
έχει τόσο πολύ ανάγκη, διότι θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας
εκεί όπου σήµερα πονάµε.
Γνωρίζω ο ίδιος από προσωπική εµπειρία, γιατί είµαι Βουλευτής της περιφέρειας, µε πόσο µεγάλη αγωνία οι κάτοικοι της περιφέρειας περιµένουν την επανεκκίνηση αυτών των έργων.
Περιµένουν όχι µόνο αυτοί οι οποίοι θα απασχοληθούν και θα
δουλέψουν σε αυτά τα έργα αλλά και η τοπική αγορά περιµένει
και αυτή να τονωθεί, καθώς βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία
χρόνια, και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι έχει παγώσει η οικοδοµή.
Ένας δεύτερος λόγος πάρα πολύ σηµαντικός είναι η µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη που θα επιφέρουν αυτές
οι βασικές υποδοµές. Τα οφέλη θα είναι πάρα πολύ σηµαντικά
και είναι οφέλη που θα µας οδηγήσουν σε µία ανάπτυξη, στην
οποία πολλές φορές έχω αναφερθεί από αυτό εδώ το Βήµα, µία
πολυπολική ανάπτυξη, µία πολυκεντρική ανάπτυξη.
Εξηγώ πολύ συγκεκριµένα: Μέχρι τώρα στη χώρα µας είχαµε
ένα µοντέλο ανάπτυξης που όλα µαζεύονταν στην Αθήνα και σε
µία, δύο µεγάλες άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Για να ξεφύγουµε
από αυτό το µοντέλο ανάπτυξης, για να δώσουµε µία άλλη προοπτική και µία άλλη διέξοδο, πρέπει να δηµιουργηθούν πολλά και
διαφορετικά κέντρα ανάπτυξης στη χώρα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αλεξανδρούπολη στο Ηράκλειο, που θα βασίζονται
σε µία διαφορετική φιλοσοφία, που θα εκµεταλλεύεται τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, που θα εκµεταλλεύεται τις ξεχωριστές δυνατότητες που έχει κάθε περιοχή. Αυτά τα κέντρα
µπορούν να βασιστούν στην παιδεία, στον πολιτισµό, στον τουρισµό στον πρωτογενή τοµέα.
Έχω να δώσω µερικά πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα, για
να καταλάβει οποιοσδήποτε δύσπιστος τι εννοώ.
Οι δρόµοι θα συµβάλουν στην ένωση σηµαντικών περιοχών
της χώρας. Για παράδειγµα, η Νικόπολη είναι ένα ιστορικό µνηµείο πολύ µεγάλης αξίας και κάλλους. Με τους δρόµους µπορεί
να συνδεθεί µε την Αρχαία Ολυµπία, µε την Αθήνα αλλά και µε
τα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας και την Εγνατία
Οδό, να έρθουµε πιο κοντά στο εξωτερικό. Είναι µία µεγάλη δυνατότητα που µέχρι τώρα δεν την είχαµε εκµεταλλευθεί. Και όταν
αποτελεί προοπτική ο τουρισµός για τη χώρα, αντιλαµβάνεστε
πόσο σηµαντικό είναι ο επισκέπτης της Αθήνας να µπορεί εύκολα, µε ασφάλεια, γρήγορα να προσεγγίσει την Αρχαία Ολυµπία, ένα µνηµείο παγκοσµίου φήµης, ή να προσεγγίσει την
Αρχαία Νικόπολη και να συνδέσει αυτούς τους δύο προορισµούς.
Να δηµιουργηθούν από τους αντίστοιχους τουριστικούς πράκτορες πακέτα που θα µπορούν να δίνονται σε όλο τον κόσµο
και έτσι να έχουµε έναν τουρισµό µε επισκέπτες τριακόσιες
εξήντα πέντε ηµέρες το χρόνο.
Μία άλλη διάσταση είναι η εξαγωγή των δικών µας αγροτικών
προϊόντων, µιας και στην Πελοπόννησο και στη δυτική Ελλάδα
και στην Ήπειρο υπάρχει πρωτογενής τοµέας, υπάρχουν δυνατότητες στον πρωτογενή τοµέα, µε καλά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως είναι το γάλα και η φέτα. Με αυτά τα
προϊόντα, µέσω των λιµανιών που ανέφερα πιο πριν, θα έρθουµε
πιο κοντά στην Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη αλλά και στα
Βαλκάνια και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ.
Η προσωπική µου εµπειρία από την πατρίδα µου, την Άρτα,
λέει ότι µε τη δηµιουργία της Εγνατίας Οδού, που ήταν έργο της
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κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, τα δικά µας προϊόντα, τα
εσπεριδοειδή, βρίσκουν διέξοδο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επικαλούµαι τις µαρτυρίες όλων των συναδέλφων από
την περιοχή αλλά και των κατοίκων για οποιονδήποτε δύσπιστο.
Κύριε Υπουργέ, χθες από τον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης
ανακοινώθηκε το νέο ΕΣΠΑ, το σύµφωνο εταιρικής σχέσης. Ανακοινώθηκε η αρχιτεκτονική του. Γνωρίζω ότι στους πρώτους
µήνες της άνοιξης, µέχρι το Μάρτιο, θα γίνει η εξειδίκευση του
νέου ΕΣΠΑ. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική ένα µεγάλο µέρος κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται για τις µεταφορές και
τα οδικά δίκτυα.
Σας ζητώ από την εξειδίκευση που έρχεται στο επόµενο διάστηµα, τµήµατα των αρχικών συµβάσεων παραχώρησης που δεν
συµπεριλήφθηκαν σε αυτά που εµείς ψηφίζουµε σήµερα, να δροµολογήσετε, να µεριµνήσετε, ούτως ώστε να συµπεριληφθούν
και να ενταχθούν σε ένα καινούργιο πρόγραµµα.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι σηµερινές
συµβάσεις παραχώρησης που ψηφίζουµε είναι µια ευκαιρία για
εµάς τους ίδιους, για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για όλα τα Κόµµατα και για όλες τις παρατάξεις. Είναι µια συµφωνία να δείξουµε ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε σε ορισµένα πράγµατα.
Το τεκµηριώνω ως εξής: Για να έρθουν οι συγκεκριµένες συµβάσεις για κύρωση στη Βουλή, έχουν περάσει πρώτα από τις υπηρεσίες του αρµόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Υποδοµών.
Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκαν από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίθηκαν από την Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής. Με τη συµφωνία µας στις συγκεκριµένες συµβάσεις
δείχνουµε ότι σεβόµαστε και αυτούς τους θεσµούς, ότι σεβόµαστε και εµπιστευόµαστε το ελληνικό κράτος και δείχνουµε στους
πολίτες µας ότι µπορούµε να βρούµε ορισµένα βήµατα τα οποία
θα κάνουµε όλοι µαζί. Θα είναι και ένα µήνυµα προς όλους ότι
στην Ελλάδα µπορούµε να πετύχουµε πολλά.
Κύριε Υπουργέ, ήρθε η ώρα το µάτι της πολιτείας να πέσει
στην Ήπειρο και στη δυτική Ελλάδα, σε µία περιοχή, τη φτωχότερη της Ευρώπης, µε το χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα,
σε µία περιοχή όπου ευεργέτες του ελληνικού κράτους έχουν
προσφέρει πάρα πολλά στη δηµιουργία του κράτους που έχουµε
σήµερα.
Ψηφίζω τις συγκεκριµένες συµβάσεις παραχώρησης και σας
ζητώ να έχετε την προσοχή σας στραµµένη στη συµπλήρωση
των συµβάσεων µέσα από το καινούργιο ΕΣΠΑ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πιστεύω για την αποκατάσταση της αλήθειας ότι πρέπει να πούµε ότι η Εγνατία Οδός
είναι έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Σουφλιά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να µη µαλώσουµε γι’
αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Γιατί να µαλώσουµε;
Η αλήθεια είναι δεδοµένη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
νοµίζω -αν δεν κάνω λάθος- ότι προηγούµαι στη σειρά των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε, αλλά
έδωσα το λόγο στον κ. Αποστόλου, αν δεν έχετε πρόβληµα. Αµέσως µετά ακολουθείτε εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κανένα
πρόβληµα. Αν θέλει, µπορεί να λάβει το λόγο η κυρία συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι βέβαιον ότι
εσείς θα είχατε παραχωρήσει το λόγο στην κ. Αυγερινοπούλου,
κύριε Αποστόλου.
Ορίστε, σας ακούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Για εµάς, αγαπητοί συνάδελφοι,
βασικό ζητούµενο στις συµβάσεις που συζητούµε είναι το πώς
θα γίνουν τα συγκεκριµένα έργα, ποιες είναι οι προτεραιότητες
και βεβαίως, σε ποιους χρόνους θα γίνουν τα συγκεκριµένα
έργα, διότι πραγµατικά για εµάς απαιτούσαν νέο, φθηνότερο
σχεδιασµό, προκειµένου να µειωθεί το κόστος, µε νέες αποτιµή-
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σεις λόγω νέων τιµών εργασίας και υλικών.
Επίσης, προσεγγίζουµε και το θέµα της αποπληρωµής τους.
Δεν µπορεί να γίνεται µε διόδια που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τους
τη σηµερινή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα για τους
χρήστες, για τα φτωχότερα στρώµατα, για τους οικονοµικά
ασθενέστερους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάνε
στη δουλειά τους και αναγκάζονται να πληρώσουν αυτά τα διόδια.
Είναι απαράδεκτη, κύριε Υπουργέ, η άποψη ότι µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τη λαιµητόµο του παράδροµου. Και είναι προκλητική η συγκεκριµένη πρότασή σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
την περίπτωση του δρόµου Χαλκίδας-Σχηµαταρίου.
Οι παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόµων που θεσµοθετείτε
παρουσιάζουν πολλές πρωτοτυπίες: Ενώ εσείς χαράσσετε την
πολιτική και τους βασικούς σχεδιασµούς των συγκεκριµένων
έργων και ταυτόχρονα βεβαίως διασφαλίζετε και τη χρηµατοδότηση των έργων, δεν συµµετέχετε ούτε ως παρατηρητής στην
υλοποίησή τους. Τα παραχωρείτε όλα σε εταιρείες ιδιωτικού
συµφέροντος.
Μια άλλη πρωτοτυπία είναι ο τρόπος αποπληρωµής τους.
Υπάρχουν ήδη έργα που έχουν παραχωρηθεί εδώ και χρόνια,
όπως και έργα για τα οποία πληρώνονται διόδια εδώ και δεκαετίες, για τα οποία δεν έχει γίνει ούτε ένα ευρώ έργο. Είτε είναι
έργα που έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και καλούνται οι
χρήστες τους να καταβάλουν αντίτιµο χρήσης που θα αποπληρώσει άλλα έργα.
Τελικά, δηλαδή, το χρηµατοδοτικό σχήµα αυτών των παραχωρήσεων καταλήγει στον Έλληνα πολίτη, αφού και τη συνεισφορά
του δηµοσίου πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος και τη συνεισφορά των τραπεζών και του εργολάβου πληρώνει ο χρήστης,
µε το αντίτιµο που καταβάλλει.
Παλαιότερα, κύριε Υπουργέ, τα έργα είχαν επιλεκτικά διόδια.
Θυµάστε στο δρόµο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Αθήνας-Πατρών.
Τώρα δεν έχετε αφήσει ούτε έναν παράδροµο. Τελικά, δηλαδή,
αυτό που καταφέρατε µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις ήταν να
επωµιστεί το δηµόσιο όλες τις ζηµιές των εργολάβων και ταυτόχρονα να δεσµευτείτε για ένα νέο χρηµατοδοτικό σχήµα µε περισσότερη δηµόσια χρηµατοδότηση. Αυτό θα το δείτε στη διαδροµή, µε τις δεσµεύσεις που έχετε αναλάβει.
Έρχοµαι τώρα σε αυτό που µας πονάει ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο εµάς τους Ευβοιώτες. Στη σύµβαση παραχώρησης της Ιονίας Οδού καλούµαστε εµείς να συµµετάσχουµε -είτε οι Ευβοιώτες είτε οι επισκέπτες της Εύβοιας- µε την τοποθέτηση διοδίων
στο δρόµο Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. Ποια σχέση έχει η συγκεκριµένη παραχώρηση µε το συγκεκριµένο δρόµο, που έχει κατασκευαστεί στο σύνολό του από χρήµατα που δεν κατέβαλε
καθόλου ο ανάδοχος; Έχουν καταβληθεί εδώ και δέκα επτά χρόνια από τα τέλη διοδίων που καταβάλαµε στο Σχηµατάρι, ενώ δεν
κάναµε χρήση του υπολοίπου της Εθνικής Οδού ούτε ένα χιλιόµετρο!
Και εσείς ο ίδιος και οι συνάδελφοί σας, µας λέγατε ότι αυτό
το πληρώνετε τώρα γιατί θα φτιάξετε το δρόµο Χαλκίδα-Σχηµατάρι. Δέκα επτά χρόνια το πληρώνουµε! Και ερχόµαστε σήµερα
και µας βάζετε συγκεκριµένα διόδια, για να συνεχίσουµε να πληρώνουµε.
Σας είχα καταθέσει πριν λίγο καιρό κάποια αναφορά. Μου
απαντήσατε στην αναφορά ότι, ενώ αποδέχεστε ότι το κόστος
των διοδίων είναι βαρύ για τους κατοίκους της περιοχής –µάλιστα λέτε ότι θα είναι δυσβάσταχτο- ξεπερνάτε το πρόβληµα µε
την προτεινόµενη εναλλακτική λύση, αναφέροντας προκλητικά
αυτό που σας είπα νωρίτερα και σας το ξαναλέω: «Σε ό,τι αφορά
στην οικονοµική επιβάρυνση των κατοίκων από το κόστος διέλευσης των διοδίων σηµειώνεται ότι η χρήση του έργου παραχώρησης δεν είναι υποχρεωτική, δεδοµένης της δυνατότητας
χρήσης εναλλακτικών διαδροµών».
Όταν το δει κάποιος, φαίνεται ορθό αυτό που λέτε. Όµως,
κύριε Υπουργέ, το ξέρετε ότι η εναλλακτική διαδροµή που επικαλείστε έχει µεταβληθεί σε εκατόµβη θυµάτων. Ανά ένα µέτρο,
αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και εικονοστάσι! Αντιλαµβάνεστε,
λοιπόν, ότι δεν µπορεί να απαντάτε µε αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό
έχει ξεσηκωθεί ο κόσµος και δεν θα σας αφήσουν να φτιάξετε
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ούτε τους σταθµούς.
Εγώ θα σας καταθέσω οµόφωνο ψήφισµα του δηµοτικού συµβουλίου χθεσινοβραδινής συνεδρίασης, όπου θα σας διαβάσω
µία φράση και σας προλέγω ότι αυτοί που συµφώνησαν οµόφωνα δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, για να µην φορτώνετε σε εµάς όλες
αυτές τις διαδικασίες.
Αποφασίζει, λοιπόν, οµόφωνα το Δηµοτικό Συµβούλιο Χαλκιδέων να εµποδίσει στην πράξη την κατασκευή του νέου Σταθµού
Διοδίων στον αυτοκινητόδροµο Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. Εξουσιοδοτεί το δήµαρχο, προκειµένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε οι εργοταξιακές δυνάµεις του δήµου να βρίσκονται
σε ετοιµότητα και να παρέµβουν για να αποτρέψουν την εγκατάσταση του νέου σταθµού, όταν αυτή επιχειρηθεί.
Σας το καταθέτω και επαναλαµβάνω το εξής: Μην τα φορτώνετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί αυτή η απόφαση; Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν
πάρα πολλοί λόγοι για να φθάσουν εκεί οι συµπατριώτες µου οι
Χαλκιδέοι. Ούτε µία παρέµβαση δεν έχει γίνει εδώ και χρόνια στο
άθλιο –«αρχέγονο» το είπατε εσείς, κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση στην επιτροπή- οδικό δίκτυο της Εύβοιας.
Βέβαια, για να χρυσώσετε το χάπι, ανακοινώσατε την ένταξη
της παράκαµψης Χαλκίδας στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Από εχθές, όλη τη µέρα ψάχνω να βρω τη χρηµατοδότηση
και δεν τη βρίσκω. Ξέρετε, αυτό το έχετε κάνει και µε άλλα έργα,
όπως είναι για παράδειγµα το Νοσοκοµείο Χαλκίδας που ουσιαστικά έχει ενταχθεί, έχει ξεκινήσει, αλλά έχει καταντήσει γιοφύρι
της Άρτας. Άρα, λοιπόν, µην περιπαίζετε την κοινωνία ανακοινώνοντας εντάξεις έργων, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει τις απαραίτητες χρηµατοδοτήσεις.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τη ρύθµισή σας, γιατί οδηγεί το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή τον Έλληνα
πολίτη, σε βάρη στα οποία δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει και µία τροπολογία και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Αναφέροµαι στην
τροπολογία για τους πλειστηριασµούς. Έχουµε συζητήσει µεταξύ µας, αγαπητοί συνάδελφοι και για το περιεχόµενο που έχει
η τροπολογία µας. Ουσιαστικά συµφωνείτε κι εσείς στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουµε. Άρα, µήπως είναι ευκαιρία έστω
και σ’ αυτήν την τροπολογία να βρεθεί ένας τρόπος να συνυπάρξουµε; Σας το λέµε, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει καταστάσεις σαν κι αυτές που φαίνεται ότι έρχονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος κ. Αυγερινοπούλου έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους σήµερα, µετά από
επίπονες και µακροχρόνιες προσπάθειες που καταβάλαµε, βρισκόµαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να συζητούµε την επανεκκίνηση της Ολυµπίας Οδού αλλά και όλων των µεγάλων
οδικών αξόνων της χώρας.
Η Ολυµπία Οδός είναι όνειρο και επιθυµία των πολιτών του
Νοµού Ηλείας. Αποτελεί το µείζον αίτηµα του νοµού µας, όσον
αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι ένα αίτηµα, το οποίο
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόµος ώστε
να υλοποιηθεί.
Κατ’ αρχάς, για µας σηµαίνει ασφαλείς µεταφορές, καθώς
στον οδικό άξονα που υπάρχει σήµερα µετράµε µε θλίψη δεκάδες εικονοστάσια που έχουν αφιερωθεί στη µνήµη των συµπολιτών µας που χάθηκαν σε τροχαία ατυχήµατα σε όλο το δρόµο.
Σηµαίνει γρηγορότερες και περισσότερες εµπορικές µεταφορές, κυρίως –αλλά όχι µόνο- των αγροτικών µας προϊόντων.
Σηµαίνει τη σύνδεση των λιµένων µας µε λιµένες και αεροδρόµια άλλων περιοχών.
Σηµαίνει παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών τουρισµού.
Σηµαίνει δίκαιη και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
Η Ηλεία, παρά το µεγάλο αναπτυξιακό δυναµικό της, υπολεί-
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πεται σε υποδοµές µεταφορών. Ο υπάρχων κύριος οδικός άξονας είναι πολύ παλαιός. Το 2010 σταµάτησε ο σιδηρόδροµος.
Δεν έχουµε αεροδρόµιο, παρά το έντονο ενδιαφέρον από εκατοµµύρια επισκέπτες του εξωτερικού, ιδίως για την Αρχαία Ολυµπία, ενώ τα γειτονικά αεροδρόµια είναι µικρά και δεν µπορούν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Η κρουαζιέρα στο λιµάνι το
Κατάκολου είναι µεν σε άνοδο αλλά το Κατάκολο δεν αποτελεί
λιµάνι έναρξης κρουαζιέρας, επιλογή που θα απέφερε παραπάνω έσοδα στο νοµό µας.
Η έλλειψη των υποδοµών πρέπει να θεραπευτεί. Η σύνδεση
του αυτοκινητοδρόµου µε την Αρχαία Ολυµπία πρέπει να εξασφαλιστεί στο µέλλον µε κονδύλια εθνικά, κοινοτικά ή περιφερειακά και να υπάρξει βελτίωση του δρόµου που οδηγεί από τον
Πύργο προς την Αρχαία Ολυµπία, καθώς και από τα Μακρίσια
στην Αρχαία Ολυµπία. Το ίδιο πρέπει να γίνει και µε τις οδούς
που συνδέουν τόσο την Αρχαία Ολυµπία µε τον Επικούρειο Απόλλωνα όσο και τον Επικούρειο Απόλλωνα µε τη Ζαχάρω, την Ανδρίτσαινα και το Καλό Νερό, διότι η περιοχή µας –όπως και όλη
η Ελλάδα- είναι τόπος πολιτισµού και ιστορίας και η διασύνδεση
των αρχαιολογικών χώρων πρέπει να είναι ένας µεγάλος αναπτυξιακός στόχος στο σχεδιασµό µεταφορών.
Ζητούµε, λοιπόν, τη στήριξη της Κυβέρνησης για την πραγµατοποίηση αυτών των υποδοµών µεταφορών και της διασύνδεσής
των αρχαιολογικών χώρων. Εν τω µεταξύ, βέβαια, ας ξεκινήσουµε άµεσα από τους δρόµους που έχουµε σήµερα µπροστά
µας.
Το άρθρο 5 χαρακτηρίζει το έργο του αυτοκινητόδροµου
Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα ως έργο υποδοµής άµεσης προτεραιότητας. Παρ’ ότι ο αυτοκινητόδροµος δεν περιλαµβάνεται πλέον
στην αρχική σύµβαση παραχώρησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις ώστε τουλάχιστον το ένα τµήµα του να ολοκληρωθεί άµεσα.
Μάλιστα, το πρώτο τµήµα του, δηλαδή για τον αυτοκινητόδροµο από το Μυντιλόγλι Πάτρας ως τον Πύργο, η χρηµατοδότηση είναι εγγυηµένη τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους. Το χρονοδιάγραµµά του είναι επίσης εγγυηµένο,
καθώς θα ολοκληρωθεί περί το 2015, παράλληλα µε την ολοκλήρωση του έργου που θα παραµείνει στη σύµβαση παραχώρησης.
Μάλιστα, όπως µας επιβεβαίωσε ο Υπουργός χθες, τα τεύχη δηµοπράτησης γι αυτό το τµήµα του έργου θα δηµοσιευθούν εντός
των τριών πρώτων µηνών του 2014.
Περαιτέρω, ο αρχικός σχεδιασµός της Ολυµπίας Οδού για το
νότιο τµήµα του Νοµού Ηλείας προέβλεπε τη διέλευση του δρόµου εντός του οικοτόπου του Καϊάφα. Όµως, στην συνέχεια ανασχέθηκε αυτός ο σχεδιασµός, καθώς η απόφαση υπ’ αριθµόν
2473/2010 του Συµβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ως προς το τµήµα εκείνο και
κατά συνέπεια παρεµπιπτόντως και για το λοιπό τµήµα που διέρχεται από το Δήµο Ζαχάρως. Έκτοτε αναζητήθηκε άλλη λύση.
Ως σήµερα δεν υπερκεράστηκαν τα τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα, ούτε τα δηµοσιονοµικά που θέτει ένας εναλλακτικός σχεδιασµός για την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 αναφέρεται: «Το
τµήµα Πύργος-Καλό Νερό παραµένει έργο προτεραιότητας το
οποίο περιλαµβάνεται στον εθνικό σχεδιασµό για τη σύνδεση
των αυτοκινητοδρόµων». Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον Υπουργό,
αλλά και το πρωθυπουργικό Γραφείο που δέχτηκε αυτήν την
πρόταση την οποία κάναµε.
Αναµένουµε, λοιπόν, να δούµε σύντοµα και εµείς στο νότιο
τµήµα του Νοµού Ηλείας τόσο τις αναγκαίες βελτιώσεις στο
υπάρχον οδικό δίκτυο όσο και στο µέλλον έναν νέο περιβαλλοντικά ορθό σχεδιασµό, καθώς και την υλοποίησή του.
Παρεµπιπτόντως, θα ήθελα εδώ να κάνω µια γενικότερη πρόταση. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγµή χρηµατοδοτήσεις γενικότερα για έργα υποδοµών, τα οποία όµως
είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας, να προσφύγουµε
στην εύρεση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων και να δούµε
εκτός από τη νέα χρηµατοδοτική περίοδο της Κοµισιόν, τα εργαλεία τα οποία δίνονται και µόλις τελείωσε επιτυχώς η πιλοτική
τους φάση. Τέτοια εργαλεία είναι τα οµόλογα έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αντίστοιχα οµόλογα έργων έχουν χρηµατο-
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δοτηθεί αυτοκινητόδροµοι στο Βέλγιο, τη Γερµανία, την Αγγλία
και τη Σλοβακία.
Θα πρέπει, λοιπόν, να διερευνηθεί τόσο αυτή η δυνατότητα
όσο και κάθε άλλη χρηµατοδοτική δυνατότητα, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες υποδοµές στη χώρα µας.
Ένα πράγµα είναι βέβαιο όσον αφορά στο Νοµό Ηλείας ότι µε
τις δυνατότητες που διαθέτει η Ηλεία, εάν ενισχυθεί και µε τις
κατάλληλες υποδοµές, θα συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Η επένδυση στην Ηλεία
και στην Αρχαία Ολυµπία είναι επένδυση για όλη την Ελλάδα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να στηρίξω την τροπολογία σχετικά µε
την παράταση του µεταβατικού διαστήµατος λειτουργίας των καταργούµενων ή συγχωνευόµενων φορέων διαχείρισης για δύο
ακόµα χρόνια. Η τροπολογία προτείνεται ώστε να αποφύγουµε
καθυστερήσεις στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τις
προστατευόµενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000».
Θα πρέπει, όµως, να αξιοποιήσουµε το µεταβατικό αυτό διάστηµα για να προγραµµατίσουµε τη διαχείριση, την εποπτεία και
την προστασία των περιοχών «Natura 2000» στη χώρα µας κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντός θα
καταθέσουµε σχετικές προτάσεις κατά το πρώτο τρίµηνο του
2014 και σας καλούµε όλους να τις συνδιαµορφώσουµε. Έτσι,
λοιπόν, ανοίγει επιτέλους ο δρόµος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Και µόνο η παρουσία του Υπουργού µε τους δέκα, αν έχω µετρήσει καλά, συµβούλους του -περισσότερους από κάθε άλλου
Υπουργού, σε κάθε άλλο νοµοσχέδιο- και η πληθωρική του παρουσία, µε τα σαράντα πέντε λεπτά της τοποθέτησης, δείχνει την
αγωνία να αναστηθεί το success story που µας έχει αφήσει καιρό
τώρα.
Η εσπευσµένη εκκίνηση των έργων προς όφελος, πάντα, των
µεγαλοεργολάβων και εις βάρος του δηµοσίου και των πολιτών
γίνεται για να αποδείξει ότι αυτή η οικονοµία κατ’ αρχάς υπάρχει
και επανεκκινεί.
Συνεχώς τοποθετούνται και µιλούν και ο Υπουργός αλλά και
οι Βουλευτές που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση για το στοίχηµα της ανάπτυξης. Μόνο που από µόνοι τους οι δρόµοι, από
µόνα τους τα δίκτυα, από µόνα τους τα έργα υποδοµής δεν φέρνουν ανάπτυξη. Πρέπει να υπάρχει µια οικονοµία ζωντανή, ένας
παραγωγικός ιστός που θα µπορεί να αποφέρει και προϊόντα και
να µπορεί να δίνει τη δυνατότητα στον κόσµο να µετακινηθεί.
Άκουσα για τουρισµό. Όταν η µισή Ελλάδα είναι στο όριο της
φτώχειας, ποιος θα µετακινηθεί εντός της χώρας; Ποιος θα εκδράµει; Αυτό το έχει αναρωτηθεί κανείς; Ο αγρότης που ως
τώρα προσπαθούσε να σπάσει αυτό το κύκλωµα των µεσαζόντων
και µπορεί να πήγαινε το προϊόν του απευθείας σε µια αγορά για
να το πουλήσει ο ίδιος, έχετε αναρωτηθεί πώς αντεπεξέρχεται
τώρα σε όλο αυτό το κόστος που του έχετε επιβάλλει µε την αύξηση των καυσίµων και µε την αύξηση των διοδίων;
Τέλος πάντων, δυστυχώς, µας φέρνετε στο µυαλό άλλες εποχές, τότε που από µόνα τους τα έργα δήλωναν ισχυρές οικονοµίες και ισχυρή Ελλάδα, όπως για παράδειγµα του κ. Σηµίτη.
Τότε έγιναν τεράστια έργα -και όχι µόνο σε δρόµους- τα οποία
σηµατοδότησαν τη δήθεν ισχυρή Ελλάδα, έγιναν έργα τα οποία
ήταν και αναντίστοιχα των δυνατοτήτων της χώρας αλλά και των
αναγκών της. Επιστρέφουµε δηλαδή, σε µια τέτοια περίοδο που
προσπαθείτε να πείσετε τον λαό ότι όλα συµβαίνουν καλώς σ’
αυτήν τη χώρα και ότι όλα αυτά µαζί µε την επανεκκίνηση των
δρόµων θα µας βγάλουν από την οικονοµική κρίση.
Όµως, όλα αυτά τα φαραωνικά έργα είχαν δώσει τροφή σε
εκείνο το τρίγωνο της διαπλοκής, στο οποίο συνεργάζονταν µεγαλοεργολάβοι, τραπεζίτες και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Είναι εκείνος ο λόγος που έκανε το λαό να πιστέψει ότι εκείνη η
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή θα τα βάλει µε τους
νταβατζήδες και θα λύσει βασικά προβλήµατα αυτής της οικονοµίας, πράγµα που δεν έγινε. Δεν έγινε και αποδεικνύεται ότι
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χρόνια τώρα δεν µπορείτε και δεν θέλετε να το κάνετε.
Όπως και να έχει, υπήρξε και πάντα υπάρχει -ειδικά από την
πλευρά των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας- το επιχείρηµα
πως δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση από το να γίνουν τα
έργα. Σας παραπέµπω στην Εγνατία Οδό. Μια εταιρεία δηµοσίων
συµφερόντων έφερε εις πέρας ένα τεράστιο και πολύ µεγάλο
έργο, χωρίς να γίνεται καµµία παραχώρηση σε κανένα άλλο και
εισπράττοντας το δηµόσιο τα διόδια. Και αυτή την εταιρεία πρόκειται να την ιδιωτικοποιήσετε. Άρα, υπάρχει και άλλη εναλλακτική, υπάρχει κι άλλη λύση, υπάρχει και δηµόσιο το οποίο παράγει, είναι σύγχρονο, σωρεύει εµπειρία από πολλά έργα και µπορεί να βοηθήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Για να επιστρέψω τώρα στη σηµερινή κατάσταση, θα ήθελα να
πω ότι εµείς καταψηφίζουµε την κύρωση αυτών των συµφωνιών,
διότι δεν υπάρχει βελτίωση των συµβατικών διατάξεων προς
όφελος του δηµοσίου. Το δηµόσιο ανέλαβε την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού -πράγµα που δεν έπρεπε να γίνει- ανέλαβε
τη δαπάνη αποζηµίωσης κατασκευαστή και παραχωρησιούχου ρίσκο που πιστεύουµε ότι ανήκει σε αυτούς- δεσµεύει πόρους
του ΕΣΠΑ ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου από µικρά και µεσαία
έργα, τα οποία πραγµατοποιούσαν µικρές και µεσαίες τεχνικές
εταιρείες. Διότι ο κύριος Υπουργός «έκλαιγε» για τους µεγαλοεργολάβους που δεν υπάρχουν πλέον. Όχι, υπάρχουν και µε κονσόρτσιουµ συµµετέχουν και παίρνουν και το κοµµάτι της πίτας
που πάντα αναλογεί σε αυτούς. Επίσης, προοιωνίζεται χαµηλότερο εργασιακό κόστος. Αυτά τα έχουν αναλύσει και η εισηγήτριά µας αλλά και Βουλευτές που είχαν επωµιστεί αυτό το ρόλο.
Επίσης, είναι σκανδαλώδες το να µειώνετε το ποσοστό που εισπράττει το δηµόσιο από τα διόδια και να πηγαίνει εξ’ ολοκλήρου
εκεί. Και αφού φτάσαµε στα διόδια, είµαι εδώ για να υπερασπιστώ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αρνούνταν να αυτοεξευτελίζονται στους ελληνικούς δρόµους. Αρνούνταν να
πληρώνουν διόδια σε αυτοκινητόδροµους που δεν είχαν αυτήν
την έννοια, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διότι σε δρόµο που
δεν χαρακτηρίζεται αυτοκινητόδροµος, δεν µπορείς να βάλεις
διόδια. Αρνούνταν να πληρώσουν σε ηµιτελή έργα. Αρνούνταν
να πληρώσουν όταν τα διόδια είναι εντός της Αττικής. Όλοι αυτοί
οι άνθρωποι είχαν το δίκιο και το νόµο µε το µέρος τους µέχρι
να νοµοθετήσουν κάποιοι άλλοι και να πάρουν το µέρος των µεγαλοεργολάβων.
Αυτοί είναι οι λόγοι που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτήν τη
στάση και αυτό το κίνηµα, το οποίο συκοφαντήθηκε εδώ µέσα.
Μάλιστα, ακούσαµε ότι έφταιγαν αυτοί που σταµάτησαν τα έργα.
Δηλαδή, την κρίση του καπιταλισµού, την κρίση που δηµιούργησαν οι τραπεζίτες, θα την πληρώσουν πάλι οι ίδιοι.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ το έθεσε έτσι απλά ως «Μαζί τα φάγανε» που είχε πει ο Πάγκαλος οπότε αυτοί έφταιγαν και γι’ αυτό
το πράγµα.
Θέλω να τοποθετηθώ όµως και για δύο τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει.
Η µια έχει να κάνει µε τις διώξεις εις βάρος των αγροτών. Οι
αγρότες κινητοποιήθηκαν. Οι αγρότες έδωσαν µια µάχη για τα
δίκαιά τους. Αντιµετωπίστηκαν µε τη γνωστή τακτική του νόµου
και της τάξης. Είναι ο µόνος δίαυλος επικοινωνίας αυτής της
συγκυβέρνησης µε το λαό που πλήττεται: τα ΜΑΤ και η δικαιοσύνη. Έχετε φτάσει τη δικαιοσύνη να δικαιώνει αυτό που γράφεται σε πολλούς τοίχους πως «Είναι σαν τα φίδια, δαγκώνουν µόνο
τους ξυπόλυτους».
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία. Ευθύνεστε όλοι και πρέπει
να πάρετε θέση όλοι, αλλιώς φτάνουν αυτά τα κλαψουρίσµατα,
όταν γυρνάτε στις περιφέρειές σας και θέλετε να στηρίξετε τον
αγρότη και την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, να αφήσετε κατά µέρος. Διότι υπάρχει υπερφορολόγηση των αγροτών,
δεν έχουν χρηµατοδοτικά εργαλεία πια, χάνουν την υπεραξία
των προϊόντων τους από ελληνοποιήσεις. Έχουµε καταγγελίες
της ΠΑΣΕΓΕΣ ότι για πρώτη φορά δεν τη δέχεται το Υπουργείο
να συζητήσει για τη νέα ΚΑΠ. Και όταν υπάρχει όλη αυτή η αντιµετώπιση από το κράτος και βγαίνουν στο δρόµο, τους χτυπάτε
και τους στέλνετε στα δικαστήρια.
Στην άλλη τροπολογία θα πρέπει να πάρετε θέση, κύριε Βορίδη, όπως νοµοθετήσατε τότε για να µην χάσουν τα χρήµατα
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από τα διόδια οι µεγαλοεργολάβοι και τραπεζίτες. «Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα». Έχουµε φέρει µία τροπολογία -και
απευθυνόµαστε σε όλες και σε όλους εδώ µέσα- η οποία θα γλιτώσει την πρώτη κατοικία από όλους αυτούς που τους έχετε ρίξει
σε αυτό το σπιράλ, σε αυτήν τη οικονοµική δίνη και τους αφήνετε
και χωρίς κεραµίδι. Εδώ είναι. Την έχετε διαβάσει όλοι.
Προχωρούµε και παραπέρα. Κατ’ αρχάς, ζητάµε την παράταση ενός έτους και απαιτούµε να µην περάσει κανένα «κόκκινο»
δάνειο σε κανένα fund.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να πω το εξής: Δεν περιµένουµε να το λύσετε -και απευθύνοµαι και στις συντρόφισσες και στους συντρόφους του ΚΚΕδεν περιµένουµε να το λύσει αυτή η Κυβέρνηση, γι’ αυτό ζητάµε
αυτήν την παρέµβαση αυτήν τη στιγµή.
Και αν η δική σας τροπολογία είναι ειλικρινής, τότε θα πρέπει
να γεµίσετε αυτά τα έδρανα µε Υπουργούς από κυβέρνηση της
Αριστεράς, διότι διαφορετικά απλά και µόνο τα φέρνετε για επικοινωνιακούς λόγους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ.
Κωνσταντοπούλου.
Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εχθές ήταν η
Παγκόσµια Ηµέρα Κατά της Διαφθοράς. Ξέρετε τι κάνατε εσείς
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα; Φροντίσατε ώστε να ανακοινωθούν
µε το γνωστό, υποβολιµαίο και παραπλανητικό τρόπο κάποιες
αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής µε τις οποίες, άκουσονάκουσον, η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, η αρµόδια να αποφασίζει και να ελέγχει τη διαφάνεια στη λειτουργία
των θεσµών, από δεκατρία µέλη µε τα οποία λειτουργεί σύµφωνα
µε τον Κανονισµό από την αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου,
δηλαδή από το καλοκαίρι του 2012, ξαφνικά αποκτά δεκαεννιά
µέλη. Προστίθενται τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας,
ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας Ανεξάρτητος Βουλευτής
και βάλατε και έναν Βουλευτή τους ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις.
Και ξέρετε πότε το κάνατε αυτό; Ενώ δεν συγκαλείται η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής επί ένα µήνα -και το
ξέρετε- διότι ενώπιόν της εκκρεµεί η επισπευδόµενη από εσάς
αλλαγή και τοποθέτηση διοίκησης στην ΕΕΤΤ, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η οποία θα διαχειριστεί το διαγωνισµό για το ψηφιακό φάσµα και το διαγωνισµό για
το ψηφιακό σήµα.
Εχθές, λοιπόν, από το παράθυρο και σήµερα έγινε η συνεδρίαση για να γνωµοδοτήσει µια νέα, παρανόµως συγκροτούµενη, Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Και έχετε το θράσος να
τα κάνετε αυτά την Παγκόσµια Ηµέρα Κατά της Διαφθοράς.
Πράγµατι, λοιπόν –σωστά το είπε ο συνάδελφος και σύντροφος Βαγγέλης Διαµαντόπουλος- σας χρειάζονται, προφανώς,
τόσοι υπηρεσιακοί παράγοντες και τόσοι σύµβουλοι σήµερα
κατά την παράστασή σας εδώ στη Βουλή. Και σας χρειάζονται,
διότι αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο φέρνετε συνιστά για άλλη µία
φορά την κοινοβουλευτική αποθέωση της διαφθοράς, της πολιτικής µπαγαποντιάς και της πολιτικής απατεωνιάς. Διότι πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, όταν έχω εδώ αυτές τις πανηγυρικές
φωτογραφίες του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης –κάπου είναι και ο κ. Τσούκαλης από τη ΔΗΜΑΡ- που
εγκαινιάζουν τα έργα που τώρα ψηφίζετε –θα τα καταθέσω στα
Πρακτικά και παρακαλώ να παραληφθούν- πότε; Στις 25 Απριλίου
2013.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι εγκαινίαζαν, κύριε Υπουργέ, ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαµαράς
στις 25-4-2013, εάν σήµερα ψηφίζονται συµβάσεις υπογραφείσες από εσάς; Ποιον κοροϊδεύετε και γιατί δεν ορρωδείτε και
φέρνετε αυτές τις συµβάσεις στη Βουλή να κυρώνονται από το
Κοινοβούλιο –βεβαίως, είναι ελάχιστοι οι παριστάµενοι Βουλευ-
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τές κάθε φορά- ούτως ώστε να διαχέετε όχι τις πολιτικές, αλλά
τις ποινικές ευθύνες που συνεπάγονται αυτού του είδους οι επί
ζηµία του δηµοσίου αποφάσεις σας;
Πρόκειται για ενέργειες και συµβάσεις σκανδαλωδώς επωφελείς διαχρονικά για τους «γνωστούς – αγνώστους» υµετέρους
εργολάβους, καναλάρχες και επενδυτές µε τα λεφτά των άλλων,
των φορολογουµένων, οι οποίες µάλιστα δεν έρχονται στη
Βουλή ολόκληρες. Διότι, όπως γνωρίζετε, αναφέρουν και µνηµονεύουν η κάθε µία πλήθος προσαρτηµάτων. Η πρώτη οκτώ προσαρτήµατα. Η δεύτερη έξι προσαρτήµατα. Η τρίτη έξι προσαρτήµατα. Η τέταρτη επτά προσαρτήµατα, τα οποία δεν φέρνετε, βεβαίως, διότι δεν θέλετε να τα δούµε. Όπως δεν θέλετε να µας
πείτε γιατί συνυπογράφει αυτό το νοµοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ποιες είναι
δηλαδή εκείνες οι προβλέψεις που αφορούν το Υπουργείο του
και γι’ αυτό ζητήσατε και αναζητήσατε την υπογραφή του.
Έλκοντας την καταγωγή µου και από την Εύβοια και από την
Πελοπόννησο, συγκεκριµένα από τη βόρειο Εύβοια και από την
Ηλεία, έχω να πω αυτό που όλοι γνωρίζουν, ότι οι πολίτες και η
οδική ασφάλειά τους είναι εγκαταλελειµµένη στο έλεός σας.
Διότι επί δεκαετίες παραδίδονται στην κυκλοφορία έργα τα
οποία το δηµόσιο δεν παραλαµβάνει. Διότι κανένας δεν αναλαµβάνει την ευθύνη να υπογράψει και κατά τα λοιπά εγκαταλείπονται στο έλεος πραγµατικά επικίνδυνων έργων και επικίνδυνων
δρόµων οι πολίτες αυτής της χώρας, αυτοί για τους οποίους
οφείλετε να µεριµνάτε.
Εσείς, όµως, µεριµνάτε για άλλους. Μεριµνάτε για τους συνήθως πλουτίζοντες, γι’ αυτούς που είναι συνυπογράφοντες και
προσυπογράφοντες ως παραχωρησιούχοι αντισυµβαλλόµενοί
σας: την εταιρεία «HOCHTIEF», που την γνωρίζουµε από το
«Ελευθέριος Βενιζέλος», τον γνωστό «ΆΚΤΩΡ» του κ. Μπόµπολα,
τη «ΝΕΑ ΟΔΟ» και βεβαίως γι’ αυτούς είναι αφειδής η µέριµνά
σας.
Με αυτό το νοµοσχέδιο φροντίσατε να λάβει το ελληνικό δηµόσιο νέο δάνειο, για να εξυπηρετήσετε αυτούς. Φροντίσατε να
αναλάβει το δηµόσιο δαπάνη ύψους δισεκατοµµυρίων ευρώ, που
θα έπρεπε να αναζητά από τους προηγουµένους αντισυµβαλλόµενούς του. Φροντίσατε, επίσης, να εξοικονοµήσετε φοροαπαλλαγές, σαν να µην ήσαν αρκετές εκείνες οι φοροαπαλλαγές τις
οποίες απολαµβάνουν οι ίδιοι.
Αλήθεια, τι έγινε ο κ. Μπόµπολας και οι καταθέσεις του στη
λίστα Λαγκάρντ; Να αρκεστούµε στην κατάθεση του κ. Βενιζέλου, την οποία έχουµε περιλάβει και στη γνώµη µας τα µέλη της
Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι
ο κ. Μπόµπολας µπορεί να εξηγήσει από τις άλλες δραστηριότητές του στα δηµόσια έργα ή στη ναυτιλία τι γίνεται; Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ή να θυµηθούµε τον κ. Σαχινίδη που αφηγείτο πώς γνώρισε
τον κ. Μπόµπολα στο Υπουργείο σε διάφορες συναντήσεις; Γι’
αυτούς µεριµνάτε. Για τους πολίτες αδιαφορείτε και φροντίζετε
να ζηµιώνετε και το ελληνικό δηµόσιο, διότι για άλλη µία φορά
προβλέπετε προνοµιακές ρήτρες για τους ιδιώτες και εξόφληση
του δηµοσίου στην τελευταία γραµµή των εξυπηρετουµένων.
Αυξάνετε τα διόδια και αδιαφορείτε για τους κατοίκους περιοχών οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν τίµηµα δυσπροσέγγιστο, να µην πω απροσέγγιστο, οι οποίοι από πάνω διώκονται
ποινικά αλλά και καταδιώκονται µε αστικές αγωγές τις οποίες
εξαπολύουν οι αντισυµβαλλόµενοί σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ», την οποία αυτήν τη στιγµή ωφελείτε, ξέρετε
πόσες αγωγές έχει κάνει κατά κατοίκων, αναζητώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από διόδια για µια οδό η οποία δεν έχει κατασκευαστεί;
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, για να αναφερθώ στις
δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι πρότασή µας και θυµάµαι ότι ο κύριος Υπουργός ο κ.
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Αθανασίου –κρίµα που δεν ήρθε, αν και έχει βάλει την υπογραφή
του, δεν ξέρω για ποιο λόγο- είχε δεσµευθεί ότι θα εξέταζε την
εξάλειψη του αξιοποίνου για τις κινητοποιήσεις αγροτών αλλά
και κατοίκων περιοχών όπου υπάρχουν διόδια και οι οποίοι περιορίζονται στο δικαίωµά τους της ελευθερίας κίνησης και ελεύθερης πρόσβασης στο χώρο δουλειάς και στο χώρο κατοικίας
τους.
Δεύτερον, οι πλειστηριασµοί. Έχουµε παρακολουθήσει αρκετές ασκήσεις επαναστατικής γυµναστικής από τους Βουλευτές
που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό έχω ολοκληρώσει, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτουµε πρόταση-τροπολογία προστασίας των συµπολιτών µας οι οποίοι υφίστανται τη βία της απειλής, κατάσχεσης και
πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας τους.
Καταδικάζετε τη βία από όπου και αν προέρχεται; Ψηφίστε
αυτήν την τροπολογία που συνιστά κοινωνική άµυνα των συµπολιτών µας απέναντι στη βία, τον εκβιασµό και την απειλή των
πλειστηριασµών. Και αφού δεν δικαιώσατε χθες την Ηµέρα κατά
της Διαφθοράς, δικαιώστε σήµερα την Παγκόσµια Ηµέρα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον κ. Κυριακάκη να πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης, κύριε
Υπουργέ, µας λέτε στη σελίδα 4 της σύµβασης στην παράγραφο
ε’ µε τίτλο «Επιλογή επανεκκίνησης έργων» ότι «τα συµβαλλόµενα µέρη εισήλθαν σε διαπραγµατεύσεις» και παρακάτω ότι «το
ελληνικό δηµόσιο εισήλθε στη διαπραγµάτευση µε αποκλειστικό
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον». Αυτό θα δείξω ότι είναι ένα µεγάλο ψέµα. Εδώ θα αναφερθώ στα τέσσερα στοιχεία του σκανδάλου που υπήρξαν µέχρι σήµερα µε τις συµβάσεις του ’07 και
πώς αυτό ολοκληρώνεται µε τη σηµερινή σύµβαση.
Το πρώτο στοιχείο του σκανδάλου, λοιπόν, που είναι αντίθετο
στο δηµόσιο συµφέρον, είναι ότι προσήλθατε σε αυτήν την διαπραγµάτευση –ας την ονοµάσουµε έτσι- χωρίς να αξιοποιήσετε
το βασικό όρο της σύµβασης του ’07 που στο άρθρο 7 έλεγε ότι
ο παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι
θα υπάρχει ανά πάσα στιγµή –το τονίζω αυτό, ανά πάσα στιγµήη απαραίτητη χρηµατοδότηση για την πλήρη και προσήκουσα
εκτέλεση του έργου.
Πώς, λοιπόν, ολόκληρο ελληνικό δηµόσιο διαπραγµατεύεται
µε τους παραχωρησιούχους, απεµπολώντας το βασικό ατού των
συµβάσεων του ’07;
Δεν είναι µόνο αυτό αλλά αντίθετα αναγνωρίσατε ως αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευσης ευθύνη του δηµοσίου για την
καθυστέρηση των έργων, ενώ αν ενεργοποιούσατε τις ρήτρες
που έλεγε η παλιά σύµβαση για την ευθύνη του παραχωρησιούχου για την αναστολή των έργων, ενδεχοµένως µέσα από τη διαπραγµάτευση θα είχατε όφελος και όχι ζηµιά. Ούτε καν όµως
µπαίνετε στον κόπο να µας δείξετε σήµερα µία µελέτη µέσα από
έναν συµψηφισµό των οφειλών των παραχωρησιούχων προς το
δηµόσιο για τη ζηµιά που υπέστη το δηµόσιο και ενδεχοµένως
των οφειλών του δηµοσίου προς τους παραχωρησιούχους αν
αυτό θα ήταν αρνητικό ή θετικό για το δηµόσιο. Δεν µας το εξηγείτε.
Σήµερα επικαλείστε στην αιτιολογική έκθεση της σύµβασης,
στην παράγραφο ε’, όπου λέει «επιλογή επανεκκίνησης έργων»,
ότι υπήρξε παρατεταµένο γεγονός ανωτέρας βίας. Ποιο είναι
αυτό; Η κρίση. Το γεγονός «Ανωτέρας Βίας» -το βάζετε και µε
κεφαλαία γράµµατα για να το καταλάβουµε- το λέτε για αυτούς
που έβγαζαν παράλληλα εκείνα τα χρόνια τα λεφτά στην Ελβετία,
που ήταν στις λίστες Λανγκάρντ, που δεν πλήρωσαν φόρους γι’
αυτά, που έπαιρναν περιουσία του δηµοσίου στη Χαλκιδική αξίας
20 δισεκατοµµυρίων για 15 εκατοµµύρια από το δηµόσιο, που
πήραν ένα «δανειάκι» ύψους 98 εκατοµµυρίων ευρώ, όταν κανένας Έλληνας πολίτης δεν µπορούσε να πάρει ένα τέτοιο δάνειο.
Αλλά δεν υπήρξε «ανωτέρα βία» γι’ αυτούς που δεν είχαν να πλη-
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ρώσουν το ρεύµα τους και τα φάρµακά τους. Δεν επικαλείστε
«ανωτέρα βία» για τα τριάµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους για
να τους καλύψετε.
Το δεύτερο στοιχείο του σκανδάλου είναι πως αυτά τα χρόνια
που δεν γίνονταν τα έργα οι παραχωρησιούχοι έχουν εισπράξει
από το δηµόσιο και από τα διόδια ποσά µεγαλύτερα από το κόστος των έργων που έχουν κατασκευάσει, όταν η σύµβαση του
2007 προέβλεπε είσπραξη διοδίων µόνο όταν ολοκληρώνονταν
τα έργα και όταν υπήρχαν ασφαλείς παράδροµοι.
Το τρίτο στοιχείο του σκανδάλου είναι πως το δηµόσιο πληρώνει, αντί να πληρώνουν οι παραχωρησιούχοι, τα λεγόµενα
swaps. Τι είναι τα swaps; Είναι οφειλές των παραχωρησιούχων
προς τις τράπεζες για εξασφάλιση των επιτοκίων από διακυµάνσεις, η αντιστάθµιση κινδύνου. Αυτά τα πλήρωνε και τα πληρώνει
το δηµόσιο.
Το τέταρτο, τελευταίο, στοιχείο του σκανδάλου είναι ότι αυτά
τα χρόνια που γίνονταν αυτά, περάσατε νοµοθετικές ρυθµίσεις
ώστε οι εταιρείες να προσφεύγουν απευθείας εναντίον των πολιτών που κινητοποιούνται για τα διόδια, που δεν έχουν να πληρώσουν και ποινικοποιήσατε και αυτές τις κινητοποιήσεις.
Σήµερα ολοκληρώνεται το σκάνδαλο µε πέντε στοιχεία. Πρώτον, καταβάλλετε ποινικές ρήτρες για τις καθυστερήσεις ως ευθύνη δήθεν του δηµοσίου. Καταβάλλετε αποζηµιώσεις µε διάφορες αιτιολογίες, όπως αρχαιολογικά, απαλλοτριώσεις κ.λπ., προς
τους παραχωρησιούχους, εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, χρηµατοδοτείτε τα έργα σήµερα µε δηµόσιο χρήµα,
δηλαδή το 60%-65% του συνόλου του κόστους θα είναι δηµόσιο
χρήµα.
Τρίτον, το δηµόσιο πλέον εγγυάται για τα δάνεια.
Τέταρτον, λέτε ότι µε αυτήν τη σύµβαση θα καλύψετε απώλειες των εσόδων από το µερίδιο του δηµοσίου από τα διόδια.
Θα το εκχωρήσετε και αυτό στους παραχωρησιούχους, που σίγουρα θα έχουν απώλεια εσόδων, διότι θα πέφτει ακόµα παραπέρα η κίνηση µε τις αυξήσεις «φωτιά» που βάζετε από 1η
Ιανουαρίου και στο µέλλον.
Πέµπτον, δεν υπάρχει καµµιά ουσιαστική δέσµευση -και το τονίζω- των παραχωρησιούχων για το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων. Λένε πως θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2015.
Θυµίζω –και να ληφθεί υπ’ όψιν εδώ- γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική δέσµευση: Διότι µε τη θέσπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση µακροοικονοµικής αιρεσιµότητας θα παρακρατούνται λεφτά από
το ΕΣΠΑ, το οποίο χρηµατοδοτεί µέρος τους κόστους των
έργων, όταν η χώρα είναι εκτός δηµοσιονοµικών στόχων.
Επίσης, στη σελίδα 9 της σύµβασης γράφετε ότι «η κατάσταση
στις διεθνείς και εγχώριες χρηµατοπιστωτικές αγορές έχει οδηγήσει σε δραστική µείωση του ενδιαφέροντος των τραπεζών για
να χρηµατοδοτήσουν τέτοια έργα».
Δηλαδή, πού είναι οι εγγυήσεις που προσφέρουν οι παραχωρησιούχοι γι’ αυτήν τη σύµβαση ότι θα ολοκληρωθεί; Ακόµα και
για την επανεκκίνηση των έργων δεν έχουµε ουσιαστικές δεσµεύσεις.
Πώς, λοιπόν, ισχυρίζεστε ότι σε περίπτωση καταγγελίας των
συµβάσεων, είτε το 2010 είτε ακόµα και σήµερα, αυτό θα απέβαινε σε βάρος του δηµοσίου; Κάνατε συγκεκριµένες µελέτες;
Κάποια έργα προγραµµατίζονταν ως ιδιωτικά και στην παρούσα
σύµβαση λέτε ότι θα αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική ισορροπία των συµβάσεων. Αυτός είναι ο στόχος της σηµερινής κύρωσης. Η χρηµατοδότηση, όµως, θα συνεχιστεί µε ιδιωτικά
δανειακά κεφάλαια, όταν τελικά τα έργα θα εκτελεστούν ουσιαστικά ως δηµόσια; Πώς γίνεται για έργα που θα εκτελεστούν ουσιαστικά µε δηµόσιο χρήµα, τα κέρδη να είναι ιδιωτικά; Αυτά τα
πράγµατα πρέπει να εξηγήσετε σε µας αλλά και στον ελληνικό
λαό.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα αναφέρω τις θέσεις µας: Πρώτον, λέµε «ναι» στην επανεκκίνηση των έργων αλλά µε πλήρη διαφάνεια και απόλυτη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος που
εσείς δεν παρέχετε.
Δεύτερον: Ακόµα και µετά την κύρωση αυτή, δεν θα παραιτηθούµε από τον έλεγχο των συµβάσεων. Όταν θα έλθουµε στην
κυβέρνηση, θα ζητήσουµε πλήρη απολογισµό, έλεγχο σε βάθος
και απόδοση ευθυνών που τυχόν θα αποδειχθούν.
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Τρίτον, θα στηρίξουµε τους πολίτες που διώκονται για τα διόδια και στην πράξη και εδώ µέσα, ώστε οι πολίτες να απαλλαγούν
απ’ όσες διώξεις έχουν ξεκινήσει και να καταργηθούν οι σχετικοί
νόµοι.
Τέταρτον: Δραστική µείωση των τιµών των διοδίων, κατάργηση
των περιττών διοδίων και µείωση για τις ευπαθείς οµάδες και
τους εργαζόµενους που πάνε στη δουλειά τους καθηµερινά πληρώνοντας πολλές φορές όλο το µισθό τους για τα διόδια και µε
προοπτική να αποδώσουµε τους δρόµους ως δηµόσιο αγαθό
στο λαό αυτής της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, θα αναφέρω κάτι για τη Φθιώτιδα η οποία έχει
αδικηθεί τροµερά από την παλιά σύµβαση. Έχει τρία διόδια στην
Πελασγία, των οποίων το κόστος αυξάνεται και προγραµµατίζονται τουλάχιστον τρία ακόµα. Θα θυµίσω ότι τα διόδια στην Αγία
Τριάδα Μώλου είναι για να εξοφληθεί ο Ε65 ο οποίος αναβάλλεται. Πού είδατε εσείς δρόµο που να έχουν προγραµµατιστεί να
γίνουν τα µεσαία χιλιόµετρα χωρίς τα πρώτα 31 και τα τελευταία
70; Θέλουµε, λοιπόν, να µας µιλήσετε πιο συγκεκριµένα για τον
Ε65.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Μπούρας έχει
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να θυµίσω σε όλους ότι αυτοί οι µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι περιλαµβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο και έχουν τεράστια σηµασία τόσο για την εθνική οικονοµία, για το κράτος
ολόκληρο, όσο και για επιµέρους ζητήµατα.
Μάλιστα, πολλοί συνάδελφοί µου είχαν την ευκαιρία, τόσο
στην επιτροπή όσο και κατά τη διήµερη εξαντλητική συζήτηση
στην Ολοµέλεια, να αναφερθούν σ’ αυτήν την ιδιαίτερη σηµασία
που έχουν αυτά τα έργα. Βεβαίως όλοι θα είχαµε να προσθέσουµε κάτι. Κανείς δεν λέει ότι τα πάντα γίνονται, όµως έχω να
παρατηρήσω ότι ο Υπουργός χθες -µιλώντας µάλιστα για αρκετή
ώρα που τού παραχώρησε το Προεδρείο, όπως και σε όλους
τους εισηγητές- ήταν αποκαλυπτικός. Έβαλε τον δάκτυλον επί
τον τύπον των ήλων και εξήγησε τα πάντα. Μάλιστα, εγώ πρέπει
να τον συγχαρώ ιδιαίτερα διότι δεν µονοπώλησε αυτή την επιτυχία -γιατί για επιτυχία πρόκειται- και αναφέρθηκε σ’ όλους τους
Υπουργούς που για πολλά προηγούµενα χρόνια ο καθένας πρόσθετε το «λιθαράκι» του για να γίνουν αυτά τα έργα. Όλοι µιλάµε
για ανάπτυξη, αλλά αυτά τα έργα είναι η βάση για την ανάπτυξη
της χώρας.
Θα περίµενα βεβαίως κριτική, βεβαίως παρατηρήσεις και αντιρρήσεις, αλλά ειλικρινά λυπάµαι γιατί ιδιαίτερα οι συνάδελφοι
από το χώρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν µπόρεσαν να
βρουν ούτε γι’ αυτό το σηµαντικό έργο έναν καλό λόγο.
Κύριε Υπουργέ, εγώ χάρηκα ιδιαίτερα. Δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου και να µπορέσω να τελειώσω νωρίτερα από το
χρόνο που έχω, γιατί ειλικρινά καλύφθηκα από πάρα πολλά θέµατα τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοί µου. Γνωρίζετε ότι πολιτεύοµαι και εγώ στην Περιφέρεια Αττικής. Πράγµατι, θέλω να
σας ευχαριστήσω και θα διαβάσω επί λέξει τι είπατε. Και αυτό
ικανοποίησε τους πολίτες αλλά περιµένουν αποτελέσµατα. Γιατί
καµµιά φορά πρέπει πραγµατικά η κεντρική εξουσία να µην βλέπει την Περιφέρεια Αττικής σαν την πίσω αυλή της Αθήνας. Αυτό
το λέω πάντα, γιατί όπως ξέρετε όλες οι δραστηριότητες σωρεύονται εκεί, δεν µπορούν να τοποθετηθούν αλλού και επιβαρύνουν την περιοχή.
Κύριε Υπουργέ, θα διαβάσω ακριβώς τα λόγια που είπατε
χθες. Πράγµατι ακούσατε στην επιτροπή -αυτό το συµπέρασµα
βγάζω εγώ- εµάς τους Βουλευτές που δηµοσίως αλλά και ιδιωτικώς σας εξηγήσαµε ορισµένα πράγµατα για το θέµα της βόρειας και της δυτικής Αττικής. Πράγµατι είχατε ευήκοον ους και
η χθεσινή σας τοποθέτηση µας ικανοποιεί αλλά και σας δεσµεύει. Είπατε επί λέξει:
«Τόνισα, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα µεγάλο άδικο που εντοπίζεται
στη βορειοανατολική και στην νοτιοδυτική Αττική που έχει σχέση
µε τους συχνούς χρήστες. Δεσµεύτηκα ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα πριν λύσουµε αυτά τα θέµατα των παράπλευρων και
εναλλακτικών διαδροµών και το θέµα των εκπτώσεων ή του ανα-
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λογικού συστήµατος. Δεν θα γίνει τίποτα εάν πρώτα δεν λυθούν
αυτά τα ζητήµατα. Είναι δική µου απόφαση και θα εφαρµοστεί.
Από εκεί και πέρα οποιοσδήποτε λέει οτιδήποτε άλλο, δεν κάνει
τίποτα άλλο παρά σπέκουλα».
Κύριε Υπουργέ, προκειµένου πραγµατικά να υλοποιήσετε
αυτήν την υπόσχεσή σας, που είναι ρητή και κατηγορηµατική,
εγώ θα σας παρακαλέσω την κατάλληλη στιγµή εµάς τους Βουλευτές από όλους τους χώρους, από όλα τα πολιτικά κόµµατα
που πολιτευόµαστε στην Περιφέρεια Αττικής, να µας καλέσετε
να βρούµε τη βέλτιστη λύση.
Θέλω να προσθέσω, επίσης, κύριε Υπουργέ ότι και τα φορτηγά
δηµόσιας χρήσης που είναι συχνοί χρήστες πρέπει να έχουν
αυτήν την εκπτωτική αντιµετώπιση, διότι πραγµατικά και αυτοί
σήµερα βρίσκονται σε δεινή θέση.
Τελειώνοντας, καταθέτω για τα πρακτικά προκειµένου και
εσάς να σας χρησιµεύσουν, κύριε Υπουργέ, ένα πρακτικό από
το Δήµο Διονύσου του Δηµοτικού Συµβουλίου και µία επιστολή
από το Δήµαρχο Ωρωπού. Όµως, έχετε και από τα πρακτικά της
επιτροπής τις θέσεις του Δηµάρχου Μεγάρων, έτσι ώστε να καταλήξετε στο καλύτερο αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κωνσταντόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε επί δυό µέρες
την τροποποίηση των συµφωνιών των συµβάσεων παραχώρησης
των µεγάλων έργων της χώρας, των οδικών αξόνων, µε αρκετά
µεγάλο ενδιαφέρον από τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου πάνω από σαράντα ενεγράφησαν και οµιλούν
εδώ.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για παραχώρηση µέχρι το
2038, ουσιαστικά, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης αυτών των
µεγάλων έργων και ξέρετε ότι µε τις τελευταίες εκτιµήσεις τα
έσοδα έπεσαν κατά δεκάδες δισεκατοµµύρια. Με µία εκτίµηση
από τα τριάντα οκτώ, έπεσαν στα 14,5 δισεκατοµµύρια, σύµφωνα
µε την ανακοίνωση του κ. Βιτάλη.
Ένα σηµείο είναι αυτό. Το άλλο σηµείο είναι η διαβεβαίωση
του αρµόδιου Υπουργού -ο οποίος µας ανακοίνωσε- ότι οι συµβάσεις εξασφάλισαν θετική γνωµοδότηση από τον έλεγχο που
έγινε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης ότι ο ίδιος για
λόγους διαφάνειας θα στείλει σε όλους τους εγχώριους κι ευρωπαϊκούς φορείς, πολιτικού και κατασταλτικού ελέγχου, την
τροποποίηση αυτών των συµβάσεων και θα παρακολουθήσει
προσωπικά όλα τα έργα.
Ζούµε σε µία χώρα µε Ελεγκτικό Συνέδριο, µε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όπου ο καθένας µπορεί να προσφύγει, αν νοµίζει ότι
τα δικαιώµατα του ελληνικού λαού, καταπατώνται. Άρα, λοιπόν,
περιττεύουν οποιεσδήποτε κορώνες εδώ µέσα για κάποιους οι
οποίοι σκύβουν το κεφάλι και για κάποιους άλλους οι οποίοι σηκώνουν το κεφάλι. Περιττεύουν. Δεν υπάρχει άλλη λέξη.
Φυσικά προκαλεί έκπληξη και η πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία αύριο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Θα πάρουν, φυσικά, την
απάντηση από τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και
θα δείξουν ότι κάποιοι Βουλευτές στέκονται όρθιοι στις φωνές
οι οποίες εξακολουθούν να λαϊκίζουν, σε όλους αυτούς οι οποίοι
προτιµούν εγκαταλελειµµένα έργα, σε όλους αυτούς οι οποίοι
προτιµούν την εικόνα της χώρας µε µηχανήµατα οδοποιίας σκουριασµένα, εγκαταλελειµµένα σε διάφορα σηµεία της πατρίδας
µας, σε όλους αυτούς οι οποίοι προτιµούν µία εικόνα σε θέση
εργοταξίων που να σφύζουν από ζωή, γεµάτα εργάτες, προτιµούν µία εικόνα µε περιστερώνες, µία εικόνα εγκατάλειψης.
Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία βλέπει καθένας τα πράγµατα
αυτά, από το τι θέλει να δώσει προς τα έξω.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε µία Ελλάδα που
προσπαθεί, µία Ελλάδα που βγαίνει µπροστά, την εικόνα της
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χώρας µας γεµάτη εργοτάξια, την εικόνα της χώρας µας γεµάτη
καινούργιους οδικούς άξονες, µία εικόνα η οποία αλλάζει την ψυχολογία και µέσα στη χώρα και έξω από αυτήν. Θέλουµε µία Ελλάδα που φέρνει επενδυτές επειδή τρέχει µπροστά, όχι µία
Ελλάδα που µένει στάσιµη. Θέλουµε µία θετική εικόνα της χώρας
µας.
Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι θα κλείσετε τα αυτιά σας –
και τα κλείνετε τα αυτιά σας- σε όλους αυτούς οι οποίοι επιµένουν σε λεκτικά πυροτεχνήµατα, γιατί βλέπετε ότι, εν τέλει, ό,τι
και να κάνουµε, θα τα ακούσετε. Κάποιοι θέλουν κι άλλες «Σάρες» -και το βλέπαµε σήµερα στα τηλεοπτικά παράθυρα- θέλουν
κι άλλα δυστυχήµατα, θέλουν κι άλλα άτοµα τα οποία να χάνουν
τη ζωή τους από έλλειψη ηλεκτρικού ρεύµατος. Όπως ακριβώς
τους ενόχλησαν τα άµεσα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης να
λύσει το θέµα αυτό, έτσι σήµερα έκλαιγαν κι έψαχναν να βρουν
ποιος θα πληρώσει το λογαριασµό της ΔΕΗ για τις δέκα χιλιάδες
αυτές των αναξιοπαθούντων.
Αντί όλοι να ψάξουν να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν και θα κινδυνεύσουν από το φονικό κρύο των επόµενων
ηµερών, να ψάξουν να τους ανακαλύψουν –και µιλώ κυρίως για
την τοπική αυτοδιοίκηση µε τους δηµοτικούς συµβούλους, τους
περιφερειακούς συµβούλους, τους διαµερισµατικούς συµβούλους, τους πάντες, οι οποίοι πρέπει να ψάξουν σε κάθε γωνιά
των δήµων τους να τους βρουν, να τους ανακαλύψουν και να
τους δώσουν στο αρµόδιο Υπουργείο και στη ΔΕΗ ώστε να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων, κλαίγονται πραγµατικά και
λένε ποιος θα πληρώσει; Θα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός;
Το ίδιο συµβαίνει κι εδώ σήµερα. Αναρωτιούνται ποιος θα πληρώσει το λογαριασµό κι αν θα ωφεληθούν οι εργολάβοι, αν θα
ωφεληθούν οι κοινοπραξίες.
Ο αρµόδιος Υπουργός έχει διασφαλίσει µε απόλυτη διαφάνεια, µε όλες τις ενέργειες οι οποίες επιβάλλονται να γίνουν, µε
προσωπική παρακολούθηση όπως είπε ο ίδιος, να παρακολουθήσει την υλοποίηση αυτών των συµβάσεων.
Μιλάµε όντως για 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τουλάχιστον, τα
οποία θα καλυφθούν και το έλλειµµα υπάρχει. Ένα πολύ µεγάλο
ποσοστό φυσικά θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ για να γίνει η επανεκκίνηση των έργων σε ένα ποσό τουλάχιστον του 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι τα έργα θα προχωρήσουν.
Όχι µόνο θα γίνει η επανεκκίνησή τους, αλλά θα τελειώσουν
πολύ σύντοµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα το οποίο έχετε
βάλει για τέλος του 2015 ή αργότερα το πρώτο τρίµηνο του
2016.
Είναι σίγουρο, όµως, ότι θα κοιτάξετε και τις µικρές αδικίες,
οι οποίες υπάρχουν. Δεν µπορώ να καταλάβω το θόρυβο που
έγινε για τη δήθεν αύξηση των διοδίων σε όλη τη χώρα. Έπρεπε
να κάνετε προσωπική παρέµβαση ο ίδιος για να βάλετε τα πράγµατα στη θέση τους. Έγινε, όµως, αρκετός θόρυβος. Έγινε αρκετή ζηµία και όχι µόνο σε πολιτικό επίπεδο µε το θέµα αυτό µε
τη δήθεν αύξηση σε όλα τα διόδια της χώρας που επισκίασε το
θέµα της επανεκκίνησης των έργων.
Φυσικά, αυτή η εικόνα µε τα πολλά διόδια σε όλη τη χώρα δεν
µας τιµάει καθόλου. Έχετε θέσει τις ασφαλιστικές δικλίδες να
γίνει υλοποίηση, αλλά πρέπει να το κάνετε µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και µε άµεσες ρήτρες ώστε να γίνεται ηλεκτρονική
πλέον τιµολόγηση στο σηµείο εισόδου και εξόδου µε τη ρήτρα
που λέει η σύµβαση 0,04 λεπτά στο χιλιόµετρο.
Θα αναφερθώ ακόµα στο νοµό µου όπου για να πάει κάποιος
από το Λιτόχωρο στη Λάρισα πρέπει να πληρώσει τρία διόδια για
πενήντα χιλιόµετρα ή για να πάει από το Αιγίνιο στη Θεσσαλονίκη
θέλει δύο διόδια για µια απόσταση τριάντα πέντε χιλιοµέτρων.
Πρέπει να πληρώσει τα ίδια χρήµατα, αλλά µε άλλον τρόπο τον
οποίο τον γνωρίζετε πολύ καλά και έπρεπε οι παραχωρησιούχοι
να το έχουν εφαρµόσει ήδη.
Η εικόνα αυτή των πολλαπλών διοδίων, ακόµα και στον ίδιο
νοµό, όταν διασχίζεις όλη την Ευρώπη χωρίς να σταµατάς πουθενά νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά άδικη για µια χώρα η οποία κάνει
τεράστιες προσπάθειες και όλοι κάνουµε τεράστιες προσπάθειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να θυµίσω την συνάντηση, που έγινε πριν από χρόνια,
των Βουλευτών του νοµού µε τον τότε Υπουργό τον προκάτοχό
σας τον κ. Σουφλιά, ο οποίος είχε κάποιες δεσµεύσεις για παράλληλους δρόµους για αυτόν ο οποίος δεν θέλει να χρησιµοποιήσει το οδικό δίκτυο των παραχωρησιούχων. Αυτές οι
δεσµεύσεις, οι οποίες τότε υπεγράφησαν, πρέπει να υλοποιηθούν. Πρέπει να υπάρχει παράλληλο δίκτυο και φυσικά άµεση
εφαρµογή του ηλεκτρονικού τρόπου στα διόδια γιατί ξέρετε θα
θρηνήσουµε και θύµατα από όλους αυτούς οι οποίοι επιµένουν
να µπαινοβγαίνουν στο σύγχρονο οδικό δίκτυο χρησιµοποιώντας
ακατάλληλους δρόµους επιβαρύνοντας χωριά και κωµοπόλεις,
επιβαρύνοντας το παράλληλο οδικό δίκτυο µε πολλά θύµατα.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτές τις αδικίες οι οποίες υπάρχουν,
αυτά τα λάθη τα οποία υπάρχουν θα τα διορθώσετε το συντοµότερο δυνατό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, τη συνάδελφο Βουλευτή Φθιώτιδος, την κ. Μακρή, να πάρει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να κυρώσουµε τις συµφωνίες τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων, δηλαδή έργα
ενταγµένα στο διευρωπαϊκό δίκτυο συγχρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργα που έχουν χαρακτηριστική εθνική
σηµασία και έχουν ηµεροµηνία αποπεράτωσης στο τέλος του
2015.
Όντως η επανεκκίνηση των έργων αυτών είναι τεράστιας σηµασίας επανενεργοποιεί σηµαντικές επενδύσεις για τη χώρα, ενισχύει άµεσα την απασχόληση, τονώνει την οικονοµική δραστηριότητων των περιοχών από όπου διέρχονται, αποδεικνύει ότι η
ελληνική οικονοµία αποτελεί ένα ασφαλές οικονοµικό περιβάλλον, συµβάλλει στην ασφάλεια των οδικών µετακινήσεων και µεταφορών, συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας.
Ο ελληνικός λαός περιµένει για χρόνια την ολοκλήρωση αυτών
των αξόνων. Υπάρχει, όµως, µία σειρά ζητηµάτων που θα πρέπει
άµεσα να επιλυθούν. Θα αναφερθώ στα σχετικά µε την εκλογική
µου περιφέρεια, τη Φθιώτιδα.
Η Φθιώτιδα είναι από τους νοµούς που έχει πληρώσει το µεγαλύτερο φόρο αίµατος στο γνωστό πέταλο του Μαλιακού. Όλοι
σας έχετε δει δηµοσιεύµατα, είστε γνώστες του θέµατος. Η έως
τώρα κατασκευή του δικτύου, σαφέστατα έχει απαλύνει αυτόν
το φόρο αλλά στη συνέχεια κληθήκαµε να πληρώσουµε έναν
άλλο φόρο, τα διόδια. Τραγάνα, Αγία Τριάδα, Πελασγία, είναι
όλα µέσα στη Φθιώτιδα και έπεται και η συνέχεια, γιατί υπάρχουν
και τα πλευρικά. Και αυτό, γιατί δεν εφαρµόστηκε αυτό που κατασκευαστικά λειτουργεί σε όλους τους αυτοκινητόδροµους του
κόσµου, τα παράπλευρα δίκτυα.
Αντιβαίνει τους κανόνες της λογικής. Για να µετακινηθεί ο πολίτης µέσα στο χωριό του, µέσα στο δήµο του, µέσα στο νοµό
του για τις καθηµερινές δραστηριότητες -µην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χωριά και πόλεις, οι οποίες είναι εκατέρωθεν του δρόµουείναι υποχρεωµένος να πληρώνει διόδια. Εδώ θίγεται µία από τις
βασικές αρχές του Συντάγµατος, αυτή της ισότητας των πολιτών, γιατί κάποιοι άλλοι µετακινούνται µέσα στους νοµούς τους,
χωρίς να έχουν το ίδιο βάρος.
Έχουµε πρόβληµα και µε το δικαίωµα της επιλογής. Οι αυτοκινητόδροµοι χρησιµοποιούνται για µεγάλες ταχύτητες, γι’ αυτούς που επιλέγουν να κινηθούν µέσω αυτών. Ο πολίτης που δεν
επιθυµεί ή δεν θέλει να πληρώσει ή δεν έχει να πληρώσει, θα πρέπει να έχει µία εναλλακτική λύση. Βέβαια, η χρέωση θα πρέπει
να είναι αναλογική. Ανάλογα µε τη χρήση του δρόµου να υπάρχει
και το αντίστοιχο αντίτιµο. Είσοδος στον αυτοκινητόδροµο και
πληρωµή κατά την έξοδο. Το είπαν προηγουµένως και άλλοι συνάδελφοι. Αυτοί οι συνεχόµενοι σταθµοί διοδίων δεν µας τιµούν,
δεν είναι εικόνα για µία χώρα. Θα πρέπει να δούµε και το θέµα
των εκπτώσεων γι’ αυτούς που έχουν συχνές διελεύσεις.
Κύριε Υπουργέ, µε ενηµέρωσαν πριν από λίγο οι συνεργάτες
σας ότι είναι έτοιµα τα τεύχη δηµοπράτησης για το εναλλακτικό
παράπλευρο δίκτυο και θέλω να µου επιβεβαιώσετε αυτήν την
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πληροφορία, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτό άρει τις δικαιολογηµένες αντιδράσεις των συµπολιτών µου -έχουν βγει και βγαίνουν πολύ συχνά στους δρόµους γι’ αυτό το θέµα- οι οποίοι
βέβαια δεν ευθύνονται για τις παραλείψεις του κράτους, της µη
ολοκλήρωσης παράπλευρου δικτύου, ούτε για το σταµάτηµα των
έργων ούτε για το χρηµατοδοτικό κενό των εταιρειών, όταν µάλιστα αυτό καλύπτεται από τα διαρθρωτικά ταµεία και τους πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Εφόσον αποδεχθήκαµε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, αυτή η επιλογή να
εφαρµοστεί µε το µεγαλύτερο δυνατό όφελος για τη χώρα.
Θα ήθελα να καταθέσω και την εξής πρόταση, που µπορεί να
συµβάλει στα έσοδα των διοδίων και να µειώσει τις τιµές. Για τα
βαρέα οχήµατα διεθνών µεταφορών της αλλοδαπής να θεσπιστεί
το τέλος εισόδου στη χώρα µε αξία ανάλογη της κυκλοφορίας
του οχήµατος στην ελληνική επικράτεια και σύµφωνα µε το ωφέλιµο φορτίο, αφού επιβαρύνει ανάλογα το εθνικό δίκτυο. Με την
προκαταβολή εξασφαλίζεται η µη χρήση των παράδροµων όπου
παρατηρείται µεγάλη επιβάρυνση αλλά και κίνδυνος πρόκλησης
σοβαρών ατυχηµάτων.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταστήσετε σαφές το θέµα
σχετικά µε τον άξονα Ε-65. Τι θα γίνει µε το κοµµάτι ΠΑΘΕ παράκαµψης Λαµίας στα πρώτα χιλιόµετρα, που είναι σχεδόν
έτοιµο και η αποπεράτωσή του θα διευκολύνει την κίνηση και
προς τη δυτική Φθιώτιδα και προς την Ευρυτανία;
Βέβαια έχει να κάνει και µε το θέµα της αγροτικής γης. Κτήµατα εγκλωβισµένα µέσα στα εργοτάξια, χωρίς δρόµους πρόσβασης, ηµιτελείς γέφυρες, εγκαταλελειµµένα αντιπληµµυρικά
έργα µε τεράστιες επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα.
Μεριστής Σπερχειού. Είχα καταθέσει και µία σχετική ερώτηση.
Από τις αστοχίες κατασκευής του, εκτός των κτηµάτων κινδυνεύουν ολόκληρα χωριά. Το θέµα των αντιπληµµυρικών είναι
πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να συνδεθεί µε τα έργα του ΠΑΘΕ
και να µην συνεχιστούν οι προχειρότητες.
Κύριε Υπουργέ, κάθε καθυστέρηση των έργων του Ε-65 και
των αντιπληµµυρικών του ΠΑΘΕ απαξιώνει την περιοχή και απαξιώνει τη Φθιώτιδα. Πρέπει να δεσµευθείτε µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την πορεία τους.
Βεβαίως, εκτός από την Αττική, πρέπει να δείτε και την περιφέρεια. Είπατε και δεσµευθήκατε ότι είναι άδικο για τη δυτική
και τη βόρεια Αττική και θα εφαρµοστούν εκπτώσεις και αναλογικό σύστηµα για τις συχνές διελεύσεις. Αυτό θα πρέπει να έχει
επέκταση και στη Φθιώτιδα, τουλάχιστον µέχρι να ολοκληρωθούν
τα παράπλευρα δίκτυα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Με την ευκαιρία, µιας και παίρνει το λόγο ο κύριος Υπουργός,
να πω ότι είµαστε περίπου στις 23:30’ και όπως καταλαβαίνετε
πρέπει να κάνουµε οικονοµία χρόνου. Σαφώς να πούµε αυτά που
πρέπει να πούµε αλλά να τα πούµε σε χρόνο σωστό.
Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους και όλες
για τις τοποθετήσεις σας σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, για την κατασκευή των υποδοµών, προκειµένου να καταστήσουµε τη χώρα
κέντρο διαµετακόµισης και µεταφορών στην Ευρασία. Πιστεύω
ότι ορθώς γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, πέρα και από το τοπικό
ενδιαφέρον που έχει για πολλούς συναδέλφους όλη αυτή η συζήτηση.
Άκουσα, όµως, και πάλι κάποια πράγµατα. Ο λαϊκισµός σε
αυτήν την Αίθουσα ανθεί και µάλιστα ανθεί και από πτέρυγες που
δεν περιµένει κανείς, από την Αριστερά. Άκουσα συνάδελφο να
λέει: «Έχεις πολλούς συνεργάτες». Λες και µιλάµε για στραγάλια. Λες και µιλάµε για κανένα απλό θέµα και όχι για κάποια δισεκατοµµύρια ευρώ, όπου χρειάζεται στήριξη νοµική, οικονοµική, τεχνική. Και ενοχλεί τον συνάδελφο ότι υπάρχουν εδώ υπηρεσιακοί παράγοντες, συνεργάτες µου, υπάλληλοι του Υπουρ-
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γείου, τους οποίους τιµούµε και πρέπει να τιµούµε αντί να κοροϊδεύουµε.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι επανειληµµένα έχουµε πει ορισµένα πράγµατα, κάποιοι
εδώ συνεχίζουν να λένε τα ίδια, γίνεται διάλογος κωφών. «Γιατί»,
λέει, «έρχονται οι συµβάσεις στη Βουλή;». Μα έρχονται οι συµβάσεις στη Βουλή γιατί και οι πρώτες συµβάσεις ήρθαν στη
Βουλή και τώρα γίνεται τροποποίηση. Είναι πάρα πολύ απλό.
«Γιατί υπάρχει η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης;». Γιατί
όταν θα γίνει η προτεινόµενη τροποποίηση, κάποια στιγµή, για
τα αναλογικά διόδια, χρειάζεται η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για όλα υπάρχει µια απάντηση.
Υπάρχουν, όµως, και κάποια πράγµατα τα οποία προβάλλονται
εδώ, τα οποία πραγµατικά εµένα µου προκαλούν εντύπωση.
Άκουσα συνάδελφο να λέει ότι είναι αξιοπρεπές το να µην πληρώνεις. Αυτό είναι αξιοπρέπεια, το να µην πληρώνει κάποιος.
Κατά τη γνώµη µου, λοιπόν, το «δεν πληρώνω» είναι βολικό και
µοιάζει και επαναστατικό αλλά είναι βαθειά ατοµικιστικό και κοινωνικά ανεύθυνο. Γιατί όταν δεν πληρώσει ένας, θα πληρώσει
κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος πληρώνει µε τους φόρους, µε την
απόλυσή του, µε τη µείωση της σύνταξης. Όταν κάποιος δεν
πληρώνει τότε πληρώνουν όλοι οι άλλοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε ορισµένοι εδώ µέσα τα
συναλλακτικά ήθη του «δεν πληρώνω»; Αυτό θέλετε; Θέλετε να
διαπαιδαγωγήσουµε µια κοινωνία εγωιστών και ανεύθυνων; Αυτή
είναι αριστερή θέση; Αν θέλετε αυτό να µας το πείτε.
Άκουσα και κάποιον που είπε ότι θα γίνετε και κυβέρνηση και
θα ελέγξετε τις συµβάσεις. Και επειδή άκουσα περί διαφθοράς,
θέλω να σας πω το εξής: Δεν θα µε κάµψει κανείς εµένα, ως αρµόδιο Υπουργό, πολιτικό, που έχω αυτήν την ευθύνη αυτή τη
στιγµή, να ολοκληρώσω αυτό το έργο και να ξεκινήσουν τα έργα,
να ξεκινήσουν οι αυτοκινητόδροµοι, να δουλέψει ο κόσµος και
να ενισχυθεί η οικονοµία. Αυτό δεν θα το πετύχετε. Να τελειώνουµε.
Να πάτε όπου θέλετε. Τα έχω στείλει εγώ –σας έχω πει ήδηστους εισαγγελείς, στα ελεγκτικά συνέδρια. Αλλά εσείς πού το
γράφετε το Ελεγκτικό Συνέδριο; Στα παλιά σας τα παπούτσια;
Πού γράφετε τους θεσµούς, όταν αυτοί έρχονται και κάνουν εδώ
εκθέσεις και περιγράφουν τι σηµαίνει ανωτέρα βία κ.λπ.; Όλες
αυτές οι συµβάσεις έρχονται στη Βουλή.
Να πάτε, λοιπόν, όπου θέλετε. Αν υπάρχει κάποιο κρυφό προσάρτηµα να µου το πείτε. Όλα τα προσαρτήµατα είναι εδώ. Δεν
υπάρχει τίποτα κρυφό. Αν ανακαλύψετε κάτι σε µια σύµβαση, να
πάτε στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, αλλά µη µου λέτε για διαφθορές εδώ µέσα.
Ίσως, να πάτε να τα πείτε αλλού, εκεί που ενδεχοµένως µπορείτε. Όχι, σε µένα πάντως. Γιατί, θέλω και είµαι υπέρ της άποψης ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτήν τη στιγµή αυτό που
είναι ζητούµενο είναι η πλήρης διαφάνεια.
Και κάτι ακόµη. Ένας συνάδελφος µάς έδωσε παράδειγµα την
Εγνατία, η οποία χρωστάει αυτή τη στιγµή 250 εκατοµµύρια στην
Τράπεζα Πειραιώς µετά από δεκαπέντε χρόνια. Κατά τα άλλα η
Εγνατία έφτιαξε διακόσιες τριάντα οκτώ συµβάσεις επί δεκαπέντε χρόνια, τα κόστη τα ανέφερα χθες. Δεν θέλω να πω τίποτα
άλλο. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι σε όλα τα ζητήµατα υπάρχουν
απαντήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα χθες, από τη µια
µεριά λέµε να µην γίνουν οι δρόµοι, να δώσουµε στα µικρά έργα.
Μετά ερχόµαστε εδώ και λέµε, «να φτιάξουµε και τον Ε65, να
φτιάξουµε και τον άλλο δρόµο».
Άκουσα τον συνάδελφο και φίλο, κ. Αποστόλου να λέει, «σιγά
το θέµα, η παράκαµψη Χαλκίδας, 165 εκατοµµύρια». Δηλαδή, ο
βόρειος άξονας της Εύβοιας είναι σιγά το πράγµα! Δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτά; Είναι έργο το οποίο αυτήν τη στιγµή δηµοπρατείται. Ο Δήµαρχος της Χαλκίδας είπε να πάµε στην πράξη
και να µην επιτρέψουµε να γίνουν διόδια. Τι εννοεί, δηλαδή, στην
πράξη; Εννοεί να παρανοµήσουµε; Τι εννοεί;
Έρχοµαι σε κάποια θέµατα τα οποία τέθηκαν χθες από τον κ.
Σταθάκη και από άλλους συναδέλφους, τα οποία νοµίζω ότι χρήζουν απάντησης. Θεωρώ ότι ήταν και σωστά ζητήµατα όπως τέθηκαν. Είπατε, λοιπόν, ότι δεν διαπραγµατευτήκαµε καλά, ότι η
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συµµετοχή του δηµοσίου είναι ετεροβαρής, ότι έπρεπε να είχαµε
πετύχει περισσότερα τόσο µε τους µετόχους όσο και µε τις τράπεζες.
Πάµε, λοιπόν, να σπάσουµε τα στοιχεία της διαπραγµάτευσης
στα συστατικά τους, ώστε να δούµε εάν έχει βάση αυτό το οποίο
λέτε. Και πόσο λογικό είναι να λέµε ότι εσείς θα το είχατε κάνει
καλύτερα και αν όντως πράγµατι αντιπροτείνετε µια εναλλακτική
στρατηγική.
Ερώτηση: Τι είναι µια σύµβαση παραχώρησης; Μια σύµβαση
παραχώρησης είναι πηγές και χρήσεις. Πρώτον, κατά την περίοδο της κατασκευής όπου συγκεκριµένες πηγές χρησιµοποιούνται για να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων και δεύτερον
την περίοδο της λειτουργίας όπου τα έργα εξυπηρετούν µέσω
των εσόδων από τα διόδια τις χρήσεις (λειτουργικά έξοδα, αποπληρωµή δανείων, απόδοση µετόχων, έσοδα δηµοσίου)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Οι πηγές είναι τέσσερις, τα έσοδα από τα διόδια, δάνεια, ίδια
κεφάλαια από µετόχους και συµµετοχή του δηµοσίου.
Πρώτον, φαντάζοµαι ότι δεν διαφωνούµε πως σε µια πολύ σηµαντική πηγή όπως είναι τα έσοδα από τα διόδια, υπήρξε κατακόρυφη πτώση, 62%. Άρα, και όλα τα άλλα να έµεναν σταθερά,
θα είχαµε χρηµατοδοτικό κενό.
Μας είπατε βέβαια ότι εσείς θα είχατε µειώσει περαιτέρω τα
διόδια, χωρίς όµως να µας λέτε πώς θα έκλεινε το κενό που θα
δηµιουργούνταν. Αν η απάντησή σας είναι, «µε δηµόσιους πόρους» -διότι λεφτά δεν βρέχει, όπως είναι γνωστό- αυτό σηµαίνει
ότι τον αυτοκινητόδροµο στην Πελοπόννησο θα τον πλήρωνε ο
φορολογούµενος στην Κρήτη και όχι ο χρήστης. Αυτό νοµίζω ότι
φαντάζει άδικο.
Δεύτερον, µας είπατε ότι θα είχατε κάνει καλύτερη και λιγότερο ετεροβαρή διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες. Μας είπατε
ότι οι µισές τράπεζες έφυγαν. Ήδη στην πρόταση αυτή υπάρχει
µια αντίφαση. Όταν κάποιος περνάει καλά και εκµεταλλεύεται
τον αντισυµβαλλόµενο, δεν φεύγει. Υπάρχει µια αντίφαση σε
αυτό που λέτε.
Για του λόγου το αληθές ωστόσο, δεν έφυγαν οι µισές. Όλες
οι ελληνικές τράπεζες είναι εδώ και µάλιστα αύξησαν τη συµµετοχή τους. Επίσης οι δεκαεννέα από τις τριάντα είναι ξένες. Σηµειώστε δε ότι οι ξένες που έφυγαν, ήταν κάποιες µε πάρα πολλή
µικρή συµµετοχή. Μη λέτε, λοιπόν, ότι έφυγαν οι µισές τράπεζες.
Απλώς µειώθηκε η έκθεση όλων αναλογικά για τους λόγους που
θα εξηγήσουµε σε λίγο.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τα στοιχεία της διαπραγµάτευσης, για
να δούµε εάν τελικά πιέσαµε αρκετά τις τράπεζες. Ερώτηση: Τι
είναι µια διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες; Απλή απάντηση και
έχει τρία στοιχεία: Ύψος δανείων, χρόνος αποπληρωµής και επιτόκια αποπληρωµής.
Ας τα πάρουµε ένα-ένα γρήγορα για να δούµε εάν κάναµε
καλή δουλειά. Πρώτον, το ύψος των δανείων. Πόσα δάνεια
έπρεπε να ζητήσουµε από τις τράπεζες;
Η απάντηση είναι απλή: Όσα µπορούµε να αποπληρώσουµε
µέσα από τις προβλεπόµενες πηγές του έργου κατά την περίοδο
παραχώρησης. Ναι, τις ίδιες πηγές που µειώθηκαν από 37 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 14,4 δισεκατοµµύρια.
Δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω ιδιαίτερα για να γίνει
αντιληπτό ότι τα δανειακά κεφάλαια έπρεπε να µειωθούν δραστικά, αφού τα οικονοµικά µας πλέον δεν έβγαιναν. Οι τράπεζες
δεν έχουν εκταµιεύσει όλη τη συµµετοχή τους, ώστε να έχουµε
άπλετη διαπραγµατευτική ικανότητα. Έχουν ήδη καταβάλλει
περί τα 700 εκατοµµύρια εν µέσω διαπραγµάτευσης και θα εκταµιεύσουν πάνω από 900 που είναι σηµαντικά αναγκαία για την
κατασκευή των έργων.
Εσείς βέβαια, µπορεί να καταφέρνατε να πάρετε περισσότερα,
αλλά δεν µας είπατε πώς θα πείθατε τις τράπεζες να σας τα δώσουν, αφού τα νούµερά σας θα έδειχναν ότι δεν θα µπορούσατε
να αποπληρώσετε.
Δεύτερον, σχετικά µε το χρόνο αποπληρωµής. Σας παρακαλώ,
να βγείτε στην αγορά -τόσο στην ελληνική όσο και την παγκόσµια- και να προσπαθήσετε να πάρετε ένα δάνειο µε αποπλη-
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ρωµή πάνω από επτά χρόνια. Αν το καταφέρετε, είµαι ο πρώτος
που θα παραδεχθεί το λάθος του.
Οι περισσότερες τράπεζες δεν αναµειγνύονται καθόλου σε δανειοδοτήσεις έργων µε κατασκευαστικό ρίσκο, ενώ στις καλύτερες περιπτώσεις οι διάρκειες αποπληρωµής φτάνουν µέχρι δέκα
έτη, στις χώρες µε ρίσκο ΑΑ δηλαδή, αυτό που ήµασταν εµείς το
2008. Εδώ έχουµε δάνεια που αποπληρώνονται µέχρι και τη δεκαετία του 2030 σε µια χώρα που είναι B-. Εσείς βέβαια, µπορεί
να είχατε καταφέρει κάτι καλύτερο σε αντίθεση µε κάθε οικονοµική λογική και σε βάρος των πρακτικών των τραπεζών παγκοσµίως.
Τρίτον, σχετικά µε τα επιτόκια. Στην πραγµατικότητα του ΟΤΕ,
του «ΤΙΤΑΝΑ», των ΕΛΠΕ δανείζονται µε 8% έως 10% για πέντε
χρόνια.
Το ελληνικό δηµόσιο δεν έχει πρόσβαση στις αγορές -όπως
ξέρετε- και στη δευτερογενή αγορά τα ελληνικά οµόλογα κυµαίνονται µεταξύ 7% και 10%, ενώ το µέσο κόστος κεφαλαίου των
ελληνικών τραπεζών υπερβαίνει το 4% και το 5%.
Μέσα λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον η διαπραγµάτευση οδήγησε σε επιτόκια 3% µε 6,5% για διάρκειες που υπερβαίνουν τα
δεκαπέντε χρόνια. Στα λόγια η καλύτερη διαπραγµάτευση στην
οποία αναφέρεστε φαντάζει ονειρική και ιδεατή αλλά επιτρέψτε
µου να πω ότι οι αντικειµενικές συγκρίσεις στις οποίες αναφέροµαι δεν ευνοούν τα επιχειρήµατά σας.
Το συµπέρασµα για τα δάνεια είναι το εξής: Πρώτον, καταλήγουµε ότι παραπάνω δάνειο το µοντέλο µας δεν σηκώνει. Δεύτερον, η περίοδος αποπληρωµής είναι από τις πιο µακροχρόνιες
παγκοσµίως σε αυτά τα συγκεκριµένα projects και τρίτον, τα επιτόκια είναι ανταγωνιστικά σε σχέση µε αυτά που έχουµε σήµερα
στην Ελλάδα.
Ας πάµε στην επόµενη πηγή που είναι οι µέτοχοι. Σχετικά µε
τους µετόχους να θέσω µία ερώτηση: Είχαν ήδη βάλει όλα τα
ίδια κεφάλαια οι µέτοχοι, ώστε να έχουµε ισχυρότερη διαπραγµατευτική δύναµη και να τους ζητήσουµε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων; Η απάντηση είναι όχι.
Επόµενη ερώτηση: Είχαν ανάγκη τα έργα της εναποµένουσας
ιδιωτικής συµµετοχής για την ολοκλήρωση της κατασκευής; Η
απάντηση είναι ναι. Οι µέτοχοι λοιπόν, έχοντας επενδύσει 410
εκατοµµύρια θα τιµήσουν τις δεσµεύσεις τους ως αποτέλεσµα
της διαπραγµάτευσης και θα καταβάλουν άλλα 270 εκατοµµύρια,
τα οποία είναι αναγκαία για τα έργα. Εσείς λέτε ότι έπρεπε να
τους πείσουµε να βάλουν και άλλα.
Ας µιλήσουµε λοιπόν, για τις αποδόσεις που αναζητούν ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα του 2013. Το ρίσκο ανέρχεται στο
7% µε 10%. Σας παρακαλώ, µην αναφερθείτε πάλι στην επιχειρηµατολογία περί ρίσκου, έργου και ρίσκου του δηµοσίου, διότι
δεν έχετε καταλάβει τι σας έχουµε πει.
Το ρίσκο του δηµοσίου αναφερόταν στην άµεση ύπαρξη επιδότησης λειτουργίας από το ελληνικό δηµόσιο, την οποία οι παραχωρησιούχοι δεν ήταν διατεθειµένοι να δεχθούν, όπως είχαµε
την περίπτωση του Ε65. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένας επενδυτής
που επενδύει στην Ελλάδα και µάλιστα, σε ένα έργο που οι χρηµαταγορές είναι αποκλειστικά στη χώρα δεν λαµβάνει υπ’ όψιν
το ρίσκο της Ελλάδας, της χώρας µας. Η αφετηρία του ρίσκου
είναι 7% µε 10% και πάνω σε αυτό, το κράτος πρέπει να προσθέσει και άλλα συστατικά, όπως το ρίσκο για τη συγκεκριµένη επένδυση.
Τέταρτον, καλύψαµε τρεις από τις τέσσερις πηγές, οπότε ας
πούµε δύο λόγια για τη συµµετοχή του δηµοσίου. Η ερώτηση
είναι η εξής: Βάζει το ελληνικό δηµόσιο σηµαντικά παραπάνω κεφάλαια από το 2007; Η απάντηση είναι ναι.
Άλλη ερώτηση: Υπήρχε άλλη επιλογή βάσει των ανωτέρω και
του χρηµατοδοτικού κενού που σχηµατίστηκε;
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Υπάρχει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η απάντηση είναι όχι.
Ερώτηση: Κρατάει το ελληνικό δηµόσιο το µεγαλύτερο µέρος
-αν όχι όλη- της υπεραπόδοσης σε περίπτωση αποτελεσµάτων
άνω των προβλέψεων σε αναγνώριση της αυξηµένης συµµετοχής του; Η απάντηση είναι ναι.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τους δίνετε παρά-
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ταση! Δεν προβλέπεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τελειώνω.
Σας µίλησα χθες για το κόστος του έργου. Πρώτον, σας απέδειξα µε λεπτοµέρειες ότι σε περίπτωση που το έργο ήταν δηµόσιο, σήµερα θα είχαµε µια αύξηση του κόστους σε σχέση µε
τη σηµερινή αύξηση που ξεπερνάει το 15%.
Δεύτερον, σας απέδειξα µε στοιχεία από τις διακόσιες τριάντα
οχτώ συµβάσεις που ανέφερε ο κύριος συνάδελφος προηγουµένως για την Εγνατία, από δεκάδες έργα του εξωτερικού, από
έργα παραχώρησης που έχουν γίνει στην Ελλάδα ότι το σηµερινό κόστος των έργων είναι κάτω από το µέσο όρο του κόστους
των έργων που έχουν γίνει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω µε τα ζητήµατα που ανάγονται στα εξαιρούµενα τµήµατα. Αναφέροµαι στο τµήµα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. Έτσι
όπως το έχουµε διατυπώσει πλέον, από εδώ και πέρα έχουµε
δύο τµήµατα. Έχουµε το τµήµα Πάτρα-Πύργος, το οποίο θα κατασκευαστεί ως δηµόσιο έργο.
Καταθέτω στη Βουλή το έγγραφο που έστειλε ο κ. Ράιχενµπαχ
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω στη Βουλή τις απαλλοτριώσεις που αφορούν την
Ολυµπία Οδό που είναι στο 99% για να µην έχουµε, πράγµατι,
καθυστερήσεις ξανά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω στη Βουλή τις άδειες περιβαλλοντικών όρων των
τµηµάτων Πάτρα-Πύργος και Καλό Νερό-Τσακώνα, οι οποίες
είναι αµετάκλητες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποµένει µια απόφαση –την έχω εδώ έτοιµη- η οποία πρέπει
να ψηφιστεί µετά το πέρας της ψήφισης της σύµβασης στη
Βουλή, όπου πλέον θα διαχωριστεί το έργο της Ολυµπίας Οδού
–της παραχώρησης δηλαδή- από το δηµόσιο έργο.
Υπάρχει, µάλιστα και αναφορά πρόσθετη που αναφέρεται στο
τµήµα Πύργος-Καλό Νερό, όπου υπάρχουν τα γνωστά περιβαλλοντικά προβλήµατα για να δούµε µε ποιο τρόπο κατά προτεραιότητα θα δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις συντήρησης του
δρόµου.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι θα πρέπει να αποφασίσουµε τις επόµενες µέρες για το ζήτηµα των απαλλοτριώσεων στο κοµµάτι
Καλό Νερό-Τσακώνα Α/Κ Κυπαρισσίας και µια σειρά άλλα ζητήµατα, προκειµένου να προχωρήσουµε στη δηµοσίευση των τευχών δηµοπράτησης για όλο το έργο. Το τµήµα Πάτρα-Πύργος
θα τελειώσει το 2015 και το τµήµα Καλό Νερό-Τσακώνα θα τελειώσει το 2016. Όµως, εγώ το αντιλαµβάνοµαι ως ένα έργο, κάτι
που θα το κουβεντιάσουµε µε τους συναδέλφους.
Σε ό,τι αφορά τον Ε65, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέφερα
χθες –κι επαναλαµβάνω και σήµερα- ότι αποτελεί προτεραιότητα
και ότι θα πάµε σε γρήγορη δηµοπράτηση ή όποια άλλη µορφή
προβλέπεται από το νόµο. Θα ψηφίσουµε για το τµήµα Γέφυρα
Αλαµάνας-ΠΑΘΕ, δηλαδή µέχρι τον Ανισόπεδο Κόµβο Καρπενησίου, τα δεκατέσσερα χιλιόµετρα αξίας περίπου 90 εκατοµµυρίων.
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Από εκεί και πέρα, πρέπει να κουβεντιάσουµε όλοι µαζί για τα
υπόλοιπα τµήµατα. Με ποια έννοια; Διότι το τµήµα ΚαλαµπάκαΓρεβενά ή Εγνατία, όπως θέλετε, δεν έχει περιβαλλοντικούς
όρους, δηλαδή δεν είναι ώριµο.
Ποια είναι η πρόθεσή µας; Πρόθεσή µου είναι µέσα στο πρώτο
τρίµηνο να απαντήσουµε και για το τµήµα Λαµία-Ξυνιάδα και για
το τµήµα Τρίκαλα-Καλαµπάκα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά αλλάζουν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Τρόικες έρχονται. Βλέπουµε
το ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα Δηµοκρατία να γίνονται συνέταιροι.
Απευθύνοµαι περισσότερο στους παλιούς συναδέλφους και
ιδιαίτερα στους δύο από τη Νέα Δηµοκρατία, τον Προεδρεύοντα
και τον κ. Κωνσταντόπουλο. Ακούγοντας τον Υπουργό ήταν σαν
να άκουγε κάποιος τον κ. Σουφλιά ή παλαιότερα τον κ. Λαλιώτη.
Ένα πράγµα δεν αλλάζει: η στήριξη των εκάστοτε Υπουργών
Δηµοσίων Έργων, Χωροταξίας, κ.λπ., µε τους εργολάβους. Είναι
απίθανο πράγµα. Η ίδια οµιλία, οι ίδιοι δρόµοι, τα ίδια έργα,
στους ίδιους εργολάβους, µε νέες συµβάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Η συνέχεια της διαπλοκής και της ελληνικής πολιτικής
πραγµατικότητας: Λαλιώτης, Σουφλιάς και η µοίρα έπεσε σε σας,
κύριε Χρυσοχοΐδη.
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά όλα αυτά
γίνονται για να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένοι εργολάβοι, οι
οποίοι ελέγχουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Είναι οι ίδιοι εργολάβοι, οι οποίοι αύριο θα αναλάβουν την επιχείρηση σπίλωσης
της Αντιπολίτευσης ή ενίοτε και της Συµπολίτευσης, όταν τολµάει κάποιος Βουλευτής να µιλήσει.
Ήµουνα από εκείνους που το βράδυ που έπεσε η Νέα Δηµοκρατία το 2009, στην ΕΡΤ –όσο υπήρχε ΕΡΤ- είπα ότι την ώρα
που ο Καραµανλής, ο Πρωθυπουργός, µιλούσε για τη διαπλοκή
και τους νταβατζήδες, κάποιοι άλλοι χόρευαν τσάµικο µαζί µε
τους εργολάβους. Ήταν ο κ. Σουφλιάς αυτός. Αυτό το έργο συνεχίζεται σήµερα.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι ότι δανειοδοτήσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, ούτε για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις ούτε για µικρούς εργολάβους ούτε για µεσαίους
ούτε για µεγάλους, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναµη της εξουσίας
και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Αντίθετα, δανειοδοτήσεις για τους εργολάβους, τους εθνικούς
προµηθευτές, υπάρχουν πάντα. Φτάσαµε σε σηµείο προχθές ο
κ. Μπόµπολας να πάρει δάνειο για τον «ΠΗΓΑΣΟ», την ώρα που
ο «ΠΗΓΑΣΟΣ» κλείνει, ο κ. Ψυχάρης-Περιστέρης ή ΠεριστέρηςΨυχάρης το ίδιο για το δηµοσιογραφικό Οργανισµό Λαµπράκη,
ο οποίος κλείνει! Αυτοί είναι συνέταιροι στα έργα και γι’ αυτούς
σήµερα καθόµαστε µέχρι τις 12 το βράδυ να νοµοθετήσουµε.
Θα έπρεπε εδώ ουσιαστικά να είχαν καταπέσει όλα. Θα
έπρεπε να είχαν καταπέσει οι συµβάσεις τις οποίες δεν ακολούθησαν. Είναι συµβάσεις που είχαν συγκεκριµένες υποχρεώσεις,
σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα να φέρουν εις πέρας. Τα
πήρανε, τα φάγανε, κατέπεσαν οι συµβάσεις, τις εγγυήσεις δεν
τις παίρνουµε πίσω. Δεν τους κρίνουµε ως αποτυχόντες στους
διαγωνισµούς για να τους αποκλείσουµε, όπως θα γινόταν σε
οποιονδήποτε διαγωνισµό σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου!
Αντίθετα, καθόµαστε τώρα και εξευτελίζουµε το πολιτικό σύστηµα νοµοθετώντας για το πώς θα τους ξαναδώσουµε τα έργα.
Το αποτέλεσµα είναι συγκεκριµένο.
Προχθές στον προϋπολογισµό, οι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας –οι συνέταιροι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία- ψήφισαν τον προϋπολογισµό. Οι φόροι που θα πληρώσει ο
ελληνικός λαός από εκεί που δεν έχει είναι 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Σήµερα νοµοθετούµε τα διόδια. Αποτέλεσµα; Είναι 3,144
δισεκατοµµύρια ευρώ που θα πάρουν πάλι οι εργολάβοι για να
κάνουν τα ίδια έργα που ποτέ δεν θα ξαναποδώσουν. Δεν θα
µπορέσουν, κύριε Υπουργέ, τα έργα αυτά να αποδοθούν.
Μπορεί να καταθέτετε έγγραφα του Ράιχενµπαχ, του Φούχτελ
–και δεν ξέρω ποιου άλλου- αλλά το θέµα είναι ότι εδώ υπάρχει
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µια πραγµατικότητα που την ελέγχουν. Ελέγχουν ουσιαστικά την
Αρχαιολογική Υπηρεσία, που θα σταµατήσει το έργο, ελέγχουν
τις περιβαλλοντικές µελέτες, που θα σταµατήσουν το έργο, ελέγχουν τα πάντα. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο. Μια οµάδα λίγων εργολάβων που ελέγχουν Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν καταφέρει στα δηµόσια έργα τις εκπτώσεις του 40% και του 50% να
τις περιορίσουν στο 5%.
Εµείς δεν είµαστε µε κανέναν εργολάβο. Θα θέλαµε, όµως, να
δούµε γιατί αποκλείστηκαν οι άλλοι. Γιατί κάποιοι άλλοι εργολάβοι δεν µπορούν να πάνε στην Εθνική Τράπεζα ή στην Τράπεζα
Πειραιώς ή στην Τράπεζα Πίστεως και να πάρουν εκείνη την πιστωτική δυνατότητα για να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς παρ’
ότι έχουν τις εγγυήσεις; Διότι δεν τους θέλουν, για να µην πέσουν οι εκπτώσεις στα επίπεδα που ήταν στο παρελθόν, στο 40%
και στο 50%!
Το αποτέλεσµα είναι οι εκπτώσεις στο 5% να σηµαίνουν απώλεια 35% έως 45% για τον ελληνικό λαό και από τα ΕΣΠΑ και από
τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα υπέρ εκείνων που ελέγχουν
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι οποίοι πτωχεύουν τα εκδοτικά
τους εργαλεία, για να απειλούν την εκάστοτε κυβέρνηση να τους
βοηθήσει για να τα ξανακτίσουν.
Αυτή είναι η αλήθεια µε ονόµατα και επίθετα. Έως πότε θα γίνεται αυτό το νταραβέρι; Έως πότε θα προχωράµε σ’ αυτές τις
συµφωνίες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη νοµοθετική
ρύθµιση, την οποία φέρνετε και την οποία καλείται να ψηφίσει η
ελληνική Βουλή, είναι ακόµα ένα copyright της σχέσεως πολιτικής της Μεταπολίτευσης µε τη διαπλοκή. Τα ίδια ακριβώς που
έκανε ο Λαλιώτης, ο Σουφλιάς κάνετε σήµερα κι εσείς µε την
άδεια της τρόικας.
Τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα και σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποδίδουν ουσιαστικά
στη χρηµατοδότησή τους. Εδώ καταργείται η έννοια του αυτοχρηµατοδοτούµενου. Εδώ ουσιαστικά δίνονται ξανά δηµόσια
έργα και φτάνουν τα διόδια µέχρι και την Κηφισιά. Σε λίγο θα
επαναφέρετε τα διόδια στη Συγγρού, λίγο πιο πάνω από τη Νέα
Δηµοκρατία. Όµως, εκεί, βέβαια, δεν πληρώνετε ρεύµα και νοίκια, γιατί τα πληρώνουν οι «νταβατζήδες».
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, λέµε ακόµη µια φορά –έστω
και ροµαντικά- «όχι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω τα λίγα επόµενα λεπτά να τοποθετηθώ, καθώς νοµίζω
ότι η συζήτηση για το νοµοσχέδιο για τους αυτοκινητοδρόµους
έχει περίπου ολοκληρωθεί µε τα επιχειρήµατα και από τις δύο
πλευρές, πάνω στις δύο προτάσεις-τροπολογίες που έχει κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν τους πλειστηριασµούς.
Αυτό που συµβαίνει τις τελευταίες εβδοµάδες είναι µία πρωτόγνωρη κατάσταση, διότι στις 31-12 λήγει η προστασία της
πρώτης κατοικίας. Στη Βουλή είµαστε δώδεκα µέρες πριν κλείσει
τον κύκλο της. Υπάρχει µία τεράστια διαρροή διαφορετικών τοποθετήσεων µιας υποτιθέµενης διαπραγµάτευσης ή µη διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε τρεις παράγοντες, την Κυβέρνηση, την
τρόικα και τις τράπεζες. Υπάρχει µία πρωτόγνωρη ανασφάλεια
στους πολίτες αυτής της χώρας, η οποία τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται στο παρά πέντε, στο παρά ένα λεπτό, από µία κατάσταση, η οποία έχει φτάσει στα όρια της πλήρους ανευθυνότητας από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Ας δούµε έναν-έναν αυτούς τους τρεις παράγοντες και τι λένε
µέχρι στιγµής.
Η Κυβέρνηση λέει ότι θα προστατέψει µε κάθε τρόπο την
πρώτη κατοικία σ’ αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη προστασίας. Αυτό θέτει ξανά ένα θέµα ορίου, το οποίο αυτήν τη
στιγµή είναι θεσµοθετηµένο –είναι τα 200.000 ευρώ- και το οποίο
αφήνει ανοιχτό το παράθυρο µε αυτήν τη διατύπωση ότι θα
υπάρξει µία συζήτηση για ένα νέο όριο, διαφορετικό από το
ισχύον. Η πρώτη ασαφής τοποθέτηση, λοιπόν, είναι αυτή.
Η δεύτερη τοποθέτηση είναι ότι υπάρχει, πιθανόν, µία διαπραγµάτευση µε την τρόικα –αυτό δεν έχει αποσαφηνιστεί- και
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ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιµη µονοµερώς να κάνει τις επιλογές
της χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της τρόικας.
Εν τούτοις, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η µνηµονιακή δέσµευση µε την αυστηρή έννοια δεν υπάρχει για άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό που υπάρχει στο µεσοπρόθεσµο είναι ότι την 1η Σεπτεµβρίου του 2014 θα πρέπει να
υπάρξει νέο καθεστώς ρύθµισης των κόκκινων δανείων. Υπάρχει,
πρώτον, ένα µεσοδιάστηµα επτά-οκτώ, ίσως και εννιά, µηνών και
ταυτόχρονα υπάρχει µία ασάφεια, όσον αφορά το ποια θα είναι
αυτή η ρύθµιση.
Από την άλλη πλευρά, είναι µάλλον γεγονός ότι η τρόικα έχει
διατυπώσει σκέψεις και διαπραγµατεύεται. Οι σκέψεις που έχει
διατυπώσει δεν ξέρουµε αν είναι ακριβείς, αλλά συγκλίνουν σε
µία κεντρική ιδέα ότι πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως οι πλειστηριασµοί, η προστασία της πρώτης κατοικίας και να εξαιρεθούν κάποιες συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες.
Άρα, το διακύβευµα παραµένει: Γίνεται διαπραγµάτευση ή όχι;
Αποτελεί θέµα το οποίο πρέπει να λυθεί εντός των επόµενων
δέκα ηµερών;
Ο τρίτος παράγοντας είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Υπενθυµίζω
εδώ ότι µιλάµε για ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα. Τα στεγαστικά
δάνεια είναι περίπου 78, 80 δισεκατοµµύρια χονδρικά. Τα κόκκινα
δάνεια, σύµφωνα µε την προηγούµενη µελέτη της BlackRock,
είναι στο 28%. H BlackRock ολοκλήρωσε τη µελέτη της τον περασµένο µήνα και δεν έχουν δηµοσιευθεί τα αποτελέσµατα. Άρα,
θα ξέρουµε τα νέα δεδοµένα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Σταθάκη, είπατε τα κόκκινα δάνεια είναι στο
28%. Για ποια δάνεια µιλάτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Τα στεγαστικά, φυσικά, αυστηρά, όχι
τα καταναλωτικά ούτε τα επιχειρηµατικά.
Άρα, µιλάµε για ένα σηµαντικό µέγεθος το οποίο αποτελεί
αυτήν τη στιγµή ένα µείζον διακύβευµα για το τραπεζικό σύστηµα. Προφανώς, κάθε τράπεζα έχει µία διαφορετική στρατηγική στο συγκεκριµένο θέµα, µιας και υπάρχουν διαφορετικές
συνθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, µιλάµε για ένα µείζον θέµα
–προφανώς θα έχουν τη στρατηγική τους οι τράπεζες- το οποίο
και αυτό θα αποτελεί µέρος αυτής της διαπραγµάτευσης.
Επαναλαµβάνω ότι οι Έλληνες πολίτες είναι στο απόλυτο σκοτάδι αυτήν τη στιγµή, καθώς οι τρεις παράγοντες που µόλις σας
ανέφερα, η Κυβέρνηση, η τρόικα, οι τράπεζες, δεν αποκαλύπτουν τα χαρτιά τους, βγαίνουν διάφορες πληροφορίες και ταυτόχρονα, δεν ξέρουµε καν ποιο είναι το επίπεδο της συζήτησης
και τι ετοιµάζεται αυτήν τη στιγµή, ποια λύση από όλες τις πιθανές λύσεις ετοιµάζεται και τι διαπραγµατεύσεις γίνονται.
Υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας, ο οποίος πηγαινοέρχεται στην Ελλάδα και ο οποίος είναι τα
περίφηµα distressed funds, τα οποία έχουν πυκνώσει τον τελευταίο µήνα τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα. Προφανώς, η απελευθέρωση των κόκκινων δανείων ή η επιλογή αυτά να
αποτελέσουν πεδίο αγοραπωλησιών από τα distressed funds θα
δηµιουργήσει µία νέα πρωτόγνωρη κοινωνικά και οικονοµικά κατάσταση στην Ελλάδα.
Υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες και υπό τις συνθήκες κατά τις
οποίες η Κυβέρνηση αρνείται να κάνει το προφανές και αυτονόητο, να ξεκαθαρίσει ποια είναι η πολιτική της απέναντι σε αυτό
το µείζον κοινωνικό πρόβληµα της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει
δύο απλές προτάσεις που κινούνται στο απόλυτα ελάχιστο, προκειµένου να αποκατασταθεί µια στοιχειώδης ισορροπία στις σηµερινές συνθήκες.
Η πρώτη του πρόταση είναι να παραταθεί το σηµερινό καθεστώς ως έχει για ένα χρόνο, ίσα-ίσα να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, για να υπάρξει η συζήτηση και να φύγει όλη αυτή η
ανασφάλεια και τα λοιπά και να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις
να αναδειχθεί ως πολιτικό ζήτηµα στις πραγµατικές του διαστάσεις και στο σύνολό του.
Η δεύτερη και επίσης εξαιρετικά απλή πρόταση είναι να απαγορευθεί στο διάστηµα αυτό οποιαδήποτε αγορά, πώληση από
την πλευρά των τραπεζών και αγορά από τα distressed funds
κόκκινων δανείων.
Είναι δύο απλές προτάσεις που κινούνται στο ελάχιστο, προ-
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κειµένου η δραµατική αυτή κατάσταση την οποία βιώνουµε ελάχιστες ηµέρες –επαναλαµβάνω- πριν από το τέλος της σηµερινής
προστασίας της πρώτης κατοικίας, να βρει τη λύση της.
Υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν ευχής έργο αν η Συµπολίτευση έκανε το αυτονόητο και προφανές βήµα, αποδεχόταν
αυτήν την τροπολογία για να τεθεί στην κρίση του Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδη να λάβει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρξε πολύ σηµαντική διακύµανση στις θέσεις που πήρε η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως προς το τι θέλει να κάνει τελικά µε
το ζήτηµα των έργων παραχώρησης.
Ακούσαµε τα εξής: «Να καταγγείλετε τις συµβάσεις», «δεν
αξιοποιήσατε» -είπατε αυτήν τη φράση- «τη νοµική δυνατότητα
της καταγγελίας». Αυτή είναι η φράση σας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Εκ των πραγµάτων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό πού το ξέρετε για τη διαπραγµάτευση; Ήσασταν εκεί;
ZΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήταν ο κ. Σαχινίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα το τι χρησιµοποιήθηκε στη διαπραγµάτευση δεν το γνωρίζετε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Εσείς το γνωρίζετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ, ναι, το γνωρίζω.
Άρα, λοιπόν, για να συνεννοηθούµε, ή θα πάρετε µία θέση, η
οποία είναι ότι θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί η οδός και η δυνατότητα της καταγγελίας και ελπίζω να ξέρετε τι λέτε διότι οι
καταγγελίες οδηγούν στις λύσεις των συµβάσεων και οδηγούν
τις συµβάσεις σε εκκαθάριση µε ό,τι ακριβώς σηµαίνει αυτό, δηλαδή δικαστήρια και επιστροφή των χρηµάτων που έχουν ληφθεί.
Εάν αυτή είναι η θέση σας, πείτε το.
Εάν η θέση σας είναι ότι τελικώς δεν έπρεπε να γίνουν οι καταγγελίες, αλλά έπρεπε κανείς να εµµείνει στις συµβάσεις -όπως
είναι η θέση της Κυβέρνησης- τότε η συζήτηση περί καταγγελίας
δεν έχει κανένα νόηµα.
Δεύτερη διακύµανση: «Ναι, τα θέλουµε τα έργα, αλλά προτιµούµε τα σιδηροδροµικά έργα. Γιατί δώσατε προτεραιότητα σε
αυτό; Επίσης, προτιµούµε τα µικρά έργα. Γιατί παίρνετε τα χρήµατα να τα πάτε...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, έχουν ακουστεί αυτά, κύριε Σταθάκη, από Βουλευτές σας.
Λέτε, λοιπόν, «γιατί παίρνετε τα χρήµατα από τα διαρθρωτικά
ταµεία που θα λείψουν από τα µικρά έργα, για να τα πάτε στα
έργα αυτά;».
Για να καταλήξουµε: Τα θέλετε αυτά τα έργα κατ’ αρχάς; Ναι
ή όχι; Διότι προφανώς από κάπου τα έργα αυτά θα χρηµατοδοτηθούν. Εάν έχετε θέση ότι δεν χρειάζονται τα έργα αυτά γιατί
πρέπει να κάνουµε σιδηροδροµικά έργα, πείτε αυτό, ότι τα έργα
αυτά δεν χρειάζονται. Και τότε αυτό σηµαίνει ότι έχετε αρχική
αντίρρηση στο βασικό σχεδιασµό και θα σας πω ότι ο βασικός
σχεδιασµός που έχει γίνει στις αρχικές συµβάσεις κατά τη γνώµη
µου είναι ένας απολύτως άρτιος σχεδιασµός και πρέπει να αποδοθούν εύσηµα στον κ. Σουφλιά γι’ αυτό, διότι αυτός ήταν ο αρχιτέκτονας αυτού του σχεδιασµού. Γιατί πρέπει να αποδοθούν
εύσηµα; Γιατί στην πραγµατικότητα φτιάχνει τέσσερις άξονες, οι
οποίοι ουσιαστικά συνδέουν µε οδικό δίκτυο τα βασικά λιµάνια
της χώρας. Άρα, λοιπόν, εκείνο για το οποίο πρέπει να αναρωτηθείτε είναι κατά πόσον τελικά στηρίζετε ή όχι αυτόν το βασικό
σχεδιασµό.
Παρεµπιπτόντως, για να συνεννοηθούµε, δεν είναι ότι έχουν
µείνει πίσω τα σιδηροδροµικά έργα, γιατί αυτήν τη στιγµή ένα
από τα µεγάλα κοµµάτια της δραστηριότητας του Υπουργείου
Υποδοµών είναι η σιδηροδροµική υποδοµή. Είναι η ολοκλήρωση
και βελτίωση του κεντρικού σιδηροδροµικού άξονα Αθήνας –
Θεσσαλονίκης αλλά και Αθήνας – Ρίου. Άρα, λοιπόν, αυτοί οι άξονες σήµερα είναι υπό κατασκευή και ξοδεύονται πολλά χρήµατα
σε αυτούς. Είναι άξονες που θα δώσουν µεγάλες ταχύτητες και
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τον σιδηρόδροµο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Γίνονται όλα ταυτοχρόνως και παράλληλα.
Επόµενο ερώτηµα: «Γιατί κάνατε αυτήν τη συµφωνία;». Με
συγχωρείτε, αλλά όσοι λένε για τις διαπλοκές και για τα συµφέροντα δεν είναι ότι θίγουν τον Υπουργό. Εσείς πώς φαντάζεστε
ότι γίνονται αυτές οι διαπραγµατεύσεις; Έρχεται ο Υπουργός,
παίρνει ένα χαρτί, βάζει κάτι νούµερα και τελειώνει η ιστορία;
Έτσι γίνεται η συζήτηση; Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι µηχανικοί;
Εξαγορασµένοι και αυτοί! Δεν υπάρχει Ελεγκτικό Συνέδριο; Στη
διαπλοκή και αυτό!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχετε περιορίσει το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Τα ξέρετε αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, επιτρέψτε
µου. Εγώ ακούω πολλά πράγµατα µε υποµονή. Και εσείς πρέπει
να κάνετε το ίδιο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ελεγκτικό αυτήν τη στιγµή το
έχετε περιορίσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, εσείς όχι το ίδιο, εποµένως.
Συνεχίζω. Δεν υπάρχει υπηρεσία η οποία υπογράφει; Οι διαπραγµατεύσεις αυτές νοµίζετε ότι γίνονται στο επίπεδο του
Υπουργού; Δεν υπάρχει αρµόδια διεύθυνση στο Υπουργείο που
κάνει τις συζητήσεις για τις απαιτήσεις και τα ποσά; Δεν υπάρχουν νοµικοί σύµβουλοι του Υπουργείου, οι οποίοι παίρνουν
θέση σε αυτό; Δεν υπάρχουν εξωτερικές εταιρείες, οι οποίες επίσης συµβουλεύουν γι’ αυτά τα έργα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με το αζηµίωτο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως µε το αζηµίωτο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να δούµε: Θέλετε εσείς πολλαπλούς ελέγχους ή όχι; Διότι, εάν την πάρει µόνος του την απόφαση ο Υπουργός, είναι διαπλεκόµενος και διεφθαρµένος, εάν
υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα συµβουλών και ελέγχων, είναι «µε
το αζηµίωτο». Δεν σας βρίσκει κανείς πουθενά!
Εσείς φαντάζεστε ότι οι εξωτερικοί νοµικοί σύµβουλοι, οι εµπειρογνώµονες και οι εξωτερικοί τεχνικοί σύµβουλοι για ειδικά,
εξαιρετικά περίπλοκα θέµατα δεν θα παίρνουν αµοιβές; Βεβαίως
παίρνουν αµοιβές.
Όµως, εγώ έρχοµαι και λέω το εξής: Όλοι αυτοί οι οποίοι
προσλαµβάνονται από το δηµόσιο για να προφυλάξουν τα συµφέροντα του δηµοσίου, καταλήγουν στο ότι αυτές οι συµβάσεις
είναι συµφέρουσες.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε εδώ να βγάλουµε άκρη,
διότι όλοι αυτοί λένε ότι αυτές οι συµβάσεις είναι συµφέρουσες
και δεν το λένε αυθαίρετα. Προσκοµίζουν συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία, απολύτως τεκµηριωµένη και ερχόµαστε στην Αίθουσα και λέµε «όχι, εµείς θα τα κάναµε αλλιώς».
Γιατί θα τα κάναµε αλλιώς, κύριε Σταθάκη; «Διότι», λέει, «είναι
µεγάλο το ποσοστό κέρδους, κύριε Υπουργέ».
Με συγχωρείτε, αλλά πείτε µου το εξής: Μεγάλο το ποσοστό
κέρδους σε τι; Η σύµβαση παραχώρησης τι είναι; Η σύµβαση παραχώρησης είναι ένα εργαλείο όπου τοποθετούνται χρήµατα. Τις
είπαµε πολλές φορές τις χρηµατοδοτικές πηγές. Δεν τις ξαναλέω. Είναι τέσσερις οι πηγές, δεν είναι µία. Δεν είναι τα διόδια.
Είναι χρήµατα των παραχωρησιούχων, είναι χρήµατα των τραπεζών, είναι χρήµατα του δηµοσίου, είναι χρήµατα των διοδίων.
Τέσσερις πηγές είναι.
Τοποθετούνται, λοιπόν, χρήµατα. Γιατί τοποθετούνται χρήµατα; Διότι δεν φθάνουν τα λεφτά για να τα κάνει µόνο του το
δηµόσιο ως δηµόσιο έργο και γιατί καταλήγει, τελικώς, αυτό να
έχει ένα υπερβολικό κόστος σε πάρα πολλά επίπεδα. Εν συνεχεία, εκείνο που γίνεται στην περίοδο λειτουργίας είναι ότι παραχωρεί έσοδα της περιόδου λειτουργίας προκειµένου να
αποπληρωθούν αυτές οι επενδύσεις.
Ερώτηση: Η επένδυση η οποία έχει απόδοση της τάξεως του
8% είναι µεγάλη; Στην τράπεζα, εάν τα είχε τα λεφτά, θα έπαιρνε
5%. Είναι ανάγκη να κάνει δουλειά; Να µη κάνει καµµία δουλειά.
Να πάει να τα βάλει στην τράπεζα, αν είναι να παίρνει 5%. Άρα,
λοιπόν, ποιο είναι εκείνο στο οποίο ελέγχεται;
Έρχοµαι και τελειώνω µε ένα σχόλιο µόνο. Άκουσα το τι εγκαινίασαν.
Κύριε Πρόεδρε, 40 εκατοµµύρια ευρώ πιστοποιηµένες εργα-
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σίες. Όχι καταβολές, αλλά πιστοποιηµένες εργασίες τη χρονική
περίοδο της φωτογραφίας που επιδείξατε µέχρι σήµερα. Αυτό
εγκαινίασαν, τα 40 εκατοµµύρια ευρώ πιστοποιηµένες εργασίες.
Έρχοµαι στο θέµα των πλειστηριασµών. Τι νόηµα έχει αυτό;
Δεν έχει πει η Κυβέρνηση ότι θα φέρει νοµοθετική πρωτοβουλία;
Η νοµοθετική πρωτοβουλία θα έρθει ακριβώς στο χρονικό σηµείο
που πρέπει προκειµένου να µην υπάρξει η ανασφάλεια την οποία
περιγράφετε. Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή εξωδικαστική προστασία για το θέµα της πρώτης κατοικίας; Είναι η ρύθµιση στην
οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει; Ισχύει; Ισχύει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου; Μάλιστα. Δεν έχουµε πει ότι θα φέρουµε νοµοθετική πρωτοβουλία; Έχουµε πει ότι θα φέρουµε νοµοθετική πρωτοβουλία.
Έχει δεσµευθεί η Κυβέρνηση γι’ αυτό. Προς τι το άγχος;
Θα υπάρξει, λοιπόν, νοµοθετική πρωτοβουλία. Έχουν δε περιγραφεί και τα όριά της. Δεν έχει να φοβάται το φτωχό και το
µεσαίο νοικοκυριό τίποτε. Θα προστατευθεί αυτή η ιδιοκτησία
του φτωχού και του µεσαίου νοικοκυριού. Εκείνοι οι οποίοι µπορούν να ανησυχούν είναι αυτοί οι οποίοι χρησιµοποιούν το απόλυτο προστατευτικό πλαίσιο, ενώ έχουν χρήµατα, για να µην
πληρώνουν. Πού το πρόβληµα, λοιπόν; Έχει πλήρως περιγραφεί
η νοµοθετική πρωτοβουλία.
Με ρωτάτε µετά: Γίνεται ή δεν γίνεται η διαπραγµάτευση µε
την τρόικα; Τι κάνουµε, δηλαδή, δύο µήνες; Καθόµαστε και παίζουµε τις κουµπάρες; Γιατί αν είναι να παίζουµε τις κουµπάρες
και να λέµε ναι, δεν έχουµε πει ένα γρήγορο «ναι» να τελειώνουµε, να µην υπάρχει και εκκρεµότητες; Ή όλο αυτό µήπως
είναι ένα θέατρο στο οποίο συµµετέχουν οι ευρωενωσιακοί θεσµοί, συµµετέχουν πρωθυπουργοί, συµµετέχουν χώρες και όλοι
αυτοί κάνουν ένα θέατρο για να κάνουν τι; Να κοροϊδέψουν το
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Εµάς να κοροϊδέψουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει. Άρα, λοιπόν, βεβαίως και γίνεται διαπραγµάτευση, βεβαίως και υπάρχει συζήτηση, βεβαίως
και σε αυτήν τη συζήτηση υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις, βεβαίως και υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν, τα οποία, κύριε Σταθάκη, τα ξέρετε και τα περιγράψατε.
Από εκεί και πέρα, η συγκεκριµένη σας πρωτοβουλία δεν έχει
κανένα νόηµα. Γίνεται µόνο προς εντυπωσιασµό, ειδικά τη χρονική στιγµή που έχει πει η Κυβέρνηση ότι θα φέρει νοµοθετική
πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σεβόµενος τους Βουλευτές, θα χρειαστώ ένα λεπτό µόνο,
κύριε Πρόεδρε.
Πιο πάνω από τους συµβούλους, πιο πάνω από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, πιο πάνω απ’ όλους τους θεσµούς που έχουµε καθιερώσει εδώ µέσα, υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται κ. Τουρκολιάς. Εάν ο κ. Τουρκολιάς θέλει να εκτελέσει πέντε εργολάβους για να µείνουν οι δύο, τους εκτελεί και εν συνεχεία το καρτέλ των εργολάβων παραµένει ισχυρότατο και µάλιστα η Επιτροπή Ανταγωνισµού επί δύο χρόνια δεν βγάζει και αποτέλεσµα.
Το αποτέλεσµα είναι ένα, ότι από το 50% των εκπτώσεων
έφτασε στο 5%. Το επαναλαµβάνω, διότι εδώ πρόκειται περί ποινικού αδικήµατος.
Όσον αφορά στο θέµα που ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, δεν παίζουµε τις «κουµπάρες», τους εργολάβους παίζουµε, τους συγκεκριµένους επώνυµους εργολάβους οι οποίοι πλέον αποτελούν µια οργανωµένη
εγκληµατική οµάδα που παίρνει συγκεκριµένα έργα, τα µοιράζουν µεταξύ τους και έχουν αφήσει απ’ έξω την υπόλοιπη αγορά.
Οι τραπεζίτες παίζουν το ρόλο του αποκλεισµού.
Είναι βέβαιο ότι τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται, εγκαινιάζονται µόνο για την τηλεοπτική κάµερα. Θα θυµίσω στον κ. Βορίδη
την πρώτη εµφάνισή του ως Υπουργού µαζί µε τον κ. Σαµαρά
στη Μεσσηνία. Τι έγινε µε αυτό το έργο; Ούτε ο Παττακός µε το
µυστρί δεν είχε εγκαινιάσει τέτοιου είδους έργα! Και τότε υπήρχε
µόνο η ΥΕΝΕΔ να τα προβάλει. Το έργο αυτό προχώρησε;
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Όλα αυτά τα έργα σταµατάνε, µέχρις ότου πάρουν τις προκαταβολές και εξαφανιστούν οι εργολάβοι. Από εκεί και πέρα, εµείς
θα παραµένουµε µε το νόµο της σιωπής. Από την οµιλία που κάναµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή, όλοι οι Βουλευτές, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και εγώ γράφτηκαν ογδόντα λέξεις! Το αστείο δε είναι ότι σαράντα λέξεις γράφτηκαν στα «ΝΕΑ»
και σαράντα λέξεις στις υπόλοιπες εφηµερίδες. Βέβαια, µε τη
σηµερινή παρουσία κάποιοι κερδίσανε άλλες εκατό εκποµπές
στην «Ανατροπή». Αυτή είναι η αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής Χίου, ο κ. Τριαντάφυλλος,
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Καµµένε, πριν φύγετε, επειδή εγώ δεν έχω πάει στην εκποµπή «Ανατροπή», να σας πω το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ που τον παρατηρώ και είναι νέος Βουλευτής, µπορεί να πάει παντού ο κ. Τριαντάφυλλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αξίζει. Είναι καλό παιδί, καλός άνθρωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Το 2006 που ο κ. Σουφλιάς κατέβαζε τον σχετικό νόµο στον οποίο αναφέρθηκε ο κ.
Καµµένος, ο τότε Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καµµένος
τι ψήφιζε; Γιατί, αν ψήφιζε «ναι» στο συγκεκριµένο νόµο, τότε, ή
τότε ή τώρα, κάτι δεν πάει καλά. Ή τότε ήξερε ότι αυτό ήταν η
συνέχεια του Λαλιώτη και των συµφερόντων, όπως το περιέγραψε σήµερα µε µεγάλη λεπτοµέρεια, ή τώρα µας λέει άλλα σε
σχέση µε αυτά που µας έλεγε τότε. Σε κάθε περίπτωση κάποτε ή τώρα ή τότε- ψευδόταν.
Εποµένως, κύριε Καµµένε, νοµίζω ότι τουλάχιστον, εάν κάποιος µπορεί να κριθεί µε έναν τρόπο αντικειµενικό από την κοινωνία, είναι όταν έχει µία αξιόπιστη, συνεχή στάση στην πολιτική
του πορεία.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις µέρες -από
χθες- υπάρχει µια ιδιαίτερη κοινωνική κινητικότητα. Και επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε αυτό. Για όλους εµάς που βρισκόµαστε στην ευρύτερη κεντροαριστερά από χθες σηµατοδοτείται
ένα νέο ξεκίνηµα, ένα νέο ξεκίνηµα που ξεκίνησε µε µια µαζική
συµµετοχή κόσµου ο οποίος ψάχνει για ελπίδα και προοπτική.
Ψάχνει για λογισµό και όνειρο, ψάχνει για κάτι το οποίο δεν θα
στηρίζεται σε λαϊκισµούς και κορώνες και δεν θα συναγελάζεται
µε νεοναζί κάτω από αντιµνηµονιακούς µανδύες. Ψάχνει για να
βρει µια προοπτική σε µια χώρα που βιώνει σήµερα περισσότερο
από ποτέ µια κρίση πρωτόγνωρη, όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο
αλλά και σε κοινωνικό και σε αξιακό και ενδεχοµένως σε πολιτικό.
Γι’ αυτόν τον λόγο είµαστε ξανά χαµογελαστοί και πιστεύουµε
ότι αυτή η µεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε από χθες µε τη µαζική συµµετοχή του κόσµου µπορεί να αποδώσει καρπούς και
πολύ σύντοµα να έχουµε ξανά µία µεγάλη προοδευτική δηµοκρατική παράταξη που θα ξεκινάει από το κέντρο και θα φτάνει
µέχρι τον Ευρωκοµµουνισµό, την Ανανεωτική Αριστερά, µια µεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία πραγµατικά να επιτελέσει
ξανά το ρόλο της, να µπορέσουµε δηλαδή να βγάλουµε τη χώρα
από την κρίση, µε τρόπο όµως συνεκτικό, µε τρόπο κοινωνικό,
µε τρόπο µεταρρυθµιστικό.
Αυτές τις ηµέρες, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βλέπουµε καθηµερινά φωτογραφίες, στοιχεία και ντοκουµέντα, τα
οποία προσβάλλουν το δηµοκρατικό µας πολίτευµα, τη Βουλή
µας, την πολιτική µας. Πιστεύω ότι, εκτός των µέτρων τα οποία
έχει λάβει αυτό το Κοινοβούλιο ως προς την αντιµετώπιση του
νεοναζισµού, πρέπει να δράσουµε µε τρόπο κάθετο. Πρέπει όχι
µόνο να καταδικάσουµε φαινόµενα τα οποία καταδεικνύουν ότι
σήµερα υπάρχουν Βουλευτές µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο οι
οποίοι χαιρετούν ή χαιρετούσαν νεοναζιστικά ή ναζιστικά, ότι
υπήρχαν ή υπάρχουν Βουλευτές µέσα στη Βουλή οι οποίοι διατηρούσαν φωτογραφίες του Χίτλερ και εκτελέσεων των ναζιστών
δολοφόνων, αλλά κυρίως να µπορέσουµε να έχουµε µία µαζική
συνολική θεσµική αντίδραση απέναντι σε φαινόµενα που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν Βουλευτές µέσα στο Κοινοβούλιο µε
σβάστικα στο µπράτσο, οι οποίοι πέρασαν από στρατιωτικές εκ-
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παιδεύσεις ανθρώπους οι οποίοι προφανώς εντάχθηκαν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις.
Σ’ αυτό πρέπει να είµαστε κάθετοι, γιατί αν για κάτι είναι περήφανος αυτός ο τόπος είναι η δηµοκρατία του, η ανάγκη και η
δυνατότητα του λαού να αντιστέκεται στα νεοναζιστικά φαινόµενα. Είναι αυτή η αντοχή που επιδεικνύει σήµερα κυρίως ο κόσµος της εργασίας, ο λαϊκός κόσµος που µπορεί και αντιστέκεται
σε εκείνες τις σειρήνες, σε εκείνες τις κορώνες του ναζισµού.
Νοµίζω ότι στη διάρκεια της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου καταδείχθηκαν δύο λογικές. Η µία λογική λέει ότι τίποτα σ’
αυτήν τη χώρα δεν µπορεί να αλλάξει, ότι η οικονοµία δεν µπορεί
να πάρει τα πάνω της και ότι η κοινωνία δεν µπορεί να δει καλύτερες ηµέρες. Μ’ αυτήν τη λογική δεν χρειαζόµαστε ούτε αυτοκινητόδροµους ούτε διαφορετική προοπτική απ’ αυτήν που
υπάρχει. Μ’ αυτήν τη λογική δεν χρειαζόµαστε σε καµµία περίπτωση να έχουµε διόδια, διότι αυτά τα διόδια δεν χρειάζεται να
τα πληρώνουµε.
Όµως, υπάρχει και η άλλη λογική εντός της Αιθούσης, αλλά
κυρίως –και ευτυχώς για τον τόπο- εκτός της Αιθούσης σε µεγάλη πλειοψηφία. Η άλλη λογική λέει ότι ο συνεπής φορολογούµενος, ο άνθρωπος που περνά δύσκολα, ο άνθρωπος ο οποίος
βγάζει το µεροκάµατο ή ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά εργασία
καθηµερινά είναι εκείνος στον οποίο στηρίζεται η προοπτική της
χώρας να βγει από την κρίση.
Είναι η άλλη λογική που λέει ότι χρειαζόµαστε αυτοκινητόδροµους, γιατί αυτοί οι αυτοκινητόδροµοι είναι παράγοντες στην
ανάπτυξη του τόπου, γιατί µικραίνουν τις αποστάσεις και δηµιουργούν προοπτικές στις αποµακρυσµένες περιοχές να µπουν
στο χάρτη της χώρας. Μάλιστα, αυτές οι περιοχές δεν θα µπουν
στο χάρτη µόνο ως τουριστικοί προορισµοί αλλά και ως παραγωγικές περιοχές όπου τα εµπορεύµατά τους δεν θα σαπίζουν
εκεί αλλά θα µπορούν να µετακινηθούν πολύ γρήγορα είτε στον
εξαγωγικό τοµέα, δηλαδή στις εξαγωγές µας είτε ακόµα και στα
µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
Αν θέλουµε πραγµατικά τα λιµάνια µας να αποκτήσουν εµπορική κίνηση, αν θέλουµε πραγµατικά η χώρα µας να είναι τουριστικά φιλική στους λαούς των Βαλκανίων, οι οποίοι µετακινούνται
ως επί το πλείστον µε τα αυτοκίνητα, τότε προφανώς και χρειάζονται αυτοί οι αυτοκινητόδροµοι.
Όµως, οι αυτοκινητόδροµοι χρειάζονται και για έναν ακόµα
λόγο. Είναι ένα σηµαντικό δηµόσιο δικαίωµα του κάθε πολίτη
αυτής της χώρας να µπορεί να µετακινείται. Αυτή, λοιπόν, η µετακίνηση δεν µπορεί να γίνεται κάτω από κανόνες ανασφάλειας,
δηλαδή κάτω από συνθήκες που καθιστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη
τη µετακίνηση του ελληνικού πληθυσµού. Εποµένως, διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια κατά τρόπο συντριπτικό και αυτό είναι
κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Υπάρχει
ένας γενικός κανόνας στην πολιτική. Ο γενικός κανόνας λέει ότι
όταν δεν έχω άλλη πολιτική πρόταση, όταν εγώ δεν µπορώ να
εκφράσω κάτι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι θα κάνω τελικά τα
ίδια µε έναν περίπου ίδιο ή λίγο διαφορετικό τρόπο, τότε προβαίνω σε σκανδαλολογία. Τότε ποινικολογώ, διότι δεν µπορώ να
µιλήσω ουσιαστικά και δεν µπορώ να προτείνω κάτι διαφορετικό,
γιατί στο τέλος της ηµέρας γνωρίζω ότι θα κληθώ να φέρω τα
ίδια.
Όµως, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να ποινικολογήσουν, να έχουν µία δι-
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καστική λαγνεία ή, αν θέλετε, να έχουν και τη σκανδαλολογία στο
επίκεντρο του πολιτικού τους λόγου γι’ αυτό το λόγο που προανέφερα.
Υπάρχει, όµως, ένας κίνδυνος. Σήµερα η ελληνική κοινωνία δεν
είναι η ίδια κοινωνία µε αυτή που είχαµε πριν από πέντε ή έξι χρόνια, όπου και πάλι ήταν αρνητικό να σκανδαλολογείς και πάλι
ήταν αρνητικό να αποστειρώνεις, να αποχυµώνεις τον πολιτικό
σου λόγο από πολιτικά επιχειρήµατα και πολιτικές προτάσεις.
Όµως, σήµερα η ελληνική κοινωνία είναι στο σηµείο που ο λαϊκισµός και η σκανδαλολογία την δηλητηριάζουν. Γι’ αυτό το λόγο
καλώ από αυτό εδώ το Βήµα όλους να καταθέσουν προτάσεις.
Όµως, την ποινικολογία ή την ποινικοποίηση της πολιτικής να την
αφήσουν στην άκρη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής κ. Ματθαιόπουλο να πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς ξέρω ότι µπορεί
να είστε λίγο υπερκινητικός αλλά είστε πάντα δίκαιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω µισό χρόνο
ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον χρόνο τον έχει
πάρει ο Πρόεδρός σας. Εσείς θα δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έχω µισό χρόνο. Μα είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς θα δευτερολογήσετε. Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ματθαιόπουλος. Και µετά θα πάρετε τον λόγο. Ξέρω ότι είστε δίκαιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είµαι δίκαιος, αλλά έχω τέσσερα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως έχετε και θα
τα πάρετε.
Δεν πρέπει να µιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι των άλλων
Κοµµάτων;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως. Ένα λεπτό,
κύριε Ματθαιόπουλε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, περιµένω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, και κάτι
για τους παράδροµους µπορείτε να πείτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχετε δίκιο, κύριε Γιοβανόπουλε, θα το πω στη
συνέχεια.
Ζητώ συγγνώµη από τον συνάδελφο, απλώς καταθέτω µία νοµοτεχνική βελτίωση που αναφέρεται στον Ε65 µε συγκεκριµένες
χρονικές δεσµεύσεις σ’ ό,τι αφορά το τµήµα από το ΠΑΘΕ µέχρι
την Ξυνιάδα και από τα Τρίκαλα µέχρι την Καλαµπάκα, όπως και
από την Καλαµπάκα µέχρι την Εγνατία. Οπότε να είναι και σ’ αυτό
νοµοθετικά σαφής η δέσµευσή µας.
Παρακαλώ να δείτε ακριβώς πώς έχει η βελτίωση. Μετά θα
αναφερθώ και σ’ αυτό, κύριε Γιοβανόπουλε. Έχετε δίκιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε τον λόγο, κύριε
συνάδελφε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να απαντήσω στον απερχόµενο και προλαλήσαντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που µε τέτοιους χυδαίους χαρακτηρισµούς αναφέρθηκε στη Χρυσή Αυγή. Θα του υπενθυµίσω
ότι στις επόµενες εκλογές τόσο ο ίδιος όσο και το κόµµα του θα
βλέπει τη Βουλή µέσα από τα κιάλια. Κατά δεύτερον, τα όσα επιχειρήµατα ανέπτυξε, είναι ακριβώς τα ίδια που ακούµε από τα
µνηµονιακά µέσα ενηµέρωσης.
Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή είναι και επίκαιρο το θέµα, θέλω κατ’
αρχάς να καταγγείλω από αυτό εδώ το Βήµα -το µοναδικό ίσως
βήµα που έχουµε διαθέσιµο για να εκφράζουµε ανοιχτά τις απόψεις µας στον ελληνικό λαό και αυτό, δυστυχώς, πολλές φορές
υπό προϋποθέσεις- την υποκρισία και την ανηθικότητα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που εδώ και δύο-τρεις ηµέρες χρησιµοποιούν στοιχεία τα οποία προσβάλλουν κάθε Κώδικα Δεοντολογίας.
Αυτές, λοιπόν, τις δύο-τρεις ηµέρες βλέπουµε άτοµα, δήθεν
µεγάλους δηµοσιογράφους, να χρησιµοποιούν στοιχεία τα οποία
περιέχονται στη δικογραφία, δηλαδή αφορούν µία υπόθεση που
βρίσκεται υπό διερεύνηση και που η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι
αξιοποιήσιµα ή όχι.
Εποµένως θέλω να καταγγείλω σε όλους αυτούς που πανηγυρίζουν για τα νέα ντοκουµέντα ότι δεν θα αποφασίσει ο Μπόµπολας, ο Ψυχάρης και κάθε άλλοι µεγαλοεργολάβοι για την τύχη
της Χρυσής Αυγής. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αν, λοιπόν, κάποιοι πιστεύουν ότι τα κανάλια είναι πάνω από τον νόµο, είναι
βαθιά νυχτωµένοι.
Μάλιστα, δεν δίστασαν αυτοί οι µεγάλοι δηµοσιογράφοι να
χρησιµοποιήσουν πρακτικές και µεθόδους που πραγµατικά κάνουν όλο το πανελλήνιο να γελάει. Θα αναφέρω συγκεκριµένα
δύο-τρία πράγµατα, για να αντιληφθείτε το µένος και την εµπάθεια των ανθρώπων αυτών, που εκφράζεται µέσα από ειδησεογραφικά δελτία, κυριολεκτικά για τα πανηγύρια και το σόου.
Ακούσαµε ότι βρέθηκαν κάποιες φωτογραφίες από ανοικτές
εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στις οποίες δείχνουν και Βουλευτές αλλά κι άλλους φίλους του κόµµατος να επιδίδονται σε γυµναστικές ασκήσεις. Λες και αυτό από µόνο του είναι αποδεικτικό
στοιχείο ενοχής για τον οποιονδήποτε διαλέγει έναν υγιή τρόπο
ζωής.
Λυπούµεθα που εµείς σαν εθνικιστές δεν διοργανώνουµε ένα
ναρκοφεστιβάλ, για να κάνουµε χρήση ινδικής κάνναβης ή να κατασκευάσουµε βόµβες µολότοφ και να τις πετάµε σε περιπολικά
και σε αστυνοµικούς. Συγχωρέστε µας που έχουµε διαφορετική
αντίληψη για τα πράγµατα και έτσι επιλέγουµε να ζούµε τη ζωή
µας.
Και σ’ ό,τι αφορά στην επίµαχη φωτογραφία, η οποία προέρχεται από ένα αποκριάτικο πάρτι, την αφήνουµε στην κρίση των
τηλεθεατών.
Όµως, δεν µπορώ να µη σχολιάσω µία φωτογραφία που απεικονίζει τον Δήµαρχο Θεσσαλονίκης που έχει ντυθεί χάρος. Πράγµατι, τον συγχαίρουµε για την πολύ επιτυχή και ακριβή απεικόνιση της κατάστασης, γιατί τόσο ο ίδιος όσο και το κόµµα που
τον στήριξε, αλλά και τον ανέδειξε και τον βοήθησε να γίνει Δήµαρχος της Θεσσαλονίκης έχουν θανατώσει κυριολεκτικά χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες µε την άθλια µνηµονιακή πολιτική
τους.
Όµως, το µεγαλύτερο … είναι αυτό που βιώνουµε σήµερα, η
Βουλή των διακοσίων ενενήντα επτά. Αυτό το µασκάρεµα µιας,
δήθεν, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία είναι άκρως αντισυνταγµατική, αλλά βαφτίζεται «δηµοκρατική». Αυτά, λοιπόν, θα
έπρεπε να ξέρει ο ελληνικός λαός και όχι να µιλάει για τα …, για
τα υποτιθέµενα όπλα και για διάφορα άλλα χαζά και για πανηγύρια.
Μια και τώρα τελευταία γίνεται πολύς λόγος για όπλα και παρουσιάζουν εµάς σαν άτοµα που θέλουµε να καταλύσουµε το
πολίτευµα, παραθέτω µια φωτογραφία Υφυπουργού της Νέας
Δηµοκρατίας που κρατάει πολυβόλο. Ανήκει σε εγκληµατική οργάνωση; Θέλει να καταλύσει το πολίτευµα; Αν ισχύει αυτή η λογική για τη Χρυσή Αυγή, να ισχύσει και για τη Νέα Δηµοκρατία
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και για όσους συνεργάζονται µε αυτήν και να µπουν στη φυλακή
και ο ίδιος και όσοι συνεργάζονται µε αυτόν.
Αφήνω το θέµα αυτό, λέγοντας µόνο ότι όλο αυτό το σόου που
έχει στηθεί από τα κανάλια είναι µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού. Αντί να πούµε για τις πρώτες κατοικίες που θα βγουν
σε πλειστηριασµό, αντί να πούµε για τα κόκκινα δάνεια, για την
ανεργία, για τα νέα φορολογικά µέτρα και για τις περικοπές σε
µισθούς και συντάξεις, µιλάµε για …, για φωτογραφίες, για πράγµατα που µπορεί ο καθένας να βρει στο διαδίκτυο και να τα αποθηκεύσει στον προσωπικό του υπολογιστή.
Για να επανέλθω, όµως, στο σηµερινό θέµα και σε ό,τι αφορά
την ανάθεση των δηµοσίων έργων, για τα, δήθεν, αναπτυξιακά
έργα, όπως τα χαρακτήρισαν πάρα πολλοί, πρέπει να σταθώ σε
δύο - τρεις επισηµάνσεις που ακούστηκαν πρώτα από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και έπειτα από το ΠΑΣΟΚ.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέµα, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας από την Πιερία, ο οποίος περιέγραψε µε πολύ ζοφερά και µελανά χρώµατα την κατάσταση
που βλέπουµε στα δηµόσια έργα. Μίλησε για σκουριασµένα µηχανήµατα, για µισοτελειωµένους δρόµους και για έργα τα οποία
πρέπει να πραγµατοποιηθούν, γιατί δεν υπάρχει διαφορετικός
δρόµος προς την αναπτυξιακή οικονοµία. Έτσι µας είπε –ή ήθελε
να µας πείσει- ότι πρέπει το κράτος να σπαταλήσει, να δαπανήσει
-µε αδιαφανείς διαδικασίες, φυσικά- υπέρογκα ποσά, για να διεκπεραιωθούν αυτά τα έργα. Τι ωραία θα ήταν αν είχατε την ίδια
αντίληψη και για τα κατασκουριασµένα άρµατα µάχης, για τα πυραυλικά συστήµατα και για τη διαλυµένη αµυντική βιοµηχανία,
τα οποία συνιστούν εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και αφήνουν
εκτεθειµένη τη χώρα σε έναν εχθρό που δείχνει τις διαθέσεις του
µέρα µε τη µέρα.
Εάν εσείς, λοιπόν, δείχνατε την ίδια ευαισθησία και θέλατε να
δαπανήσετε λεφτά για τον Στρατό, για την Αστυνοµία και για άλλους τέτοιους τοµείς που δίνουν νόηµα και ουσία στην εθνική κυριαρχία, τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά. Άρα, λοιπόν, εδώ
πέρα έχουµε θέµα αντίληψης, έχουµε θέµα προτεραιοτήτων. Για
εσάς προέχει το πώς θα τσεπώσουν –για να το πω λαϊκά- οι µεγαλοεργολάβοι τα πακέτα, ενώ για εµάς προέχει η εθνική ασφάλεια, η εθνική κυριαρχία και το καλό και το µέλλον του έθνους.
Ο καθένας επιλέγει τον δρόµο του και αναλόγως κρίνεται από
τον ελληνικό λαό.
Μιας και αναφέρθηκα στο πρόσωπό του -αν και λείπει-, θα
ήθελα να µας πει τι έχει να πει στους συµπατριώτες του στην Πιερία, οι οποίοι, αν θέλουν να µετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη
ή σε κάποιο γειτονικό νοµό ή αντίστροφα αν θέλουν να πάνε από
τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία, θα αναγκάζονται να πληρώσουν περίπου 6-7 ευρώ. Τι θα πει αύριο, µεθαύριο στους καταστηµατάρχες που θα βάζουν λουκέτα στα καταστήµατά τους, γιατί δεν
είναι οικονοµικά συµφέρον για τον οποιονδήποτε να ταξιδεύει
και να µεταβαίνει από τη µια πόλη στην άλλη; Τι θα τους πει; Ότι
αναπτύξαµε την περιοχή χτίζοντας διόδια; Ότι βάλαµε το µεγαλοεργολάβο να παίρνει 2 και 2,5 ευρώ για κάθε δεκαπέντε χιλιόµετρα, µε αποτέλεσµα αύριο, µεθαύριο να διαλυθούν κυριολεκτικά οι τοπικές αγορές; Ας τα πει στους ψηφοφόρους του, ας
τα πει στα άτοµα που τον στήριξαν. Εµάς πάντως η θέση µας γι’
αυτό το θέµα είναι ξεκάθαρη και λέµε ότι είναι απαράδεκτο µέσα
σε µια τέτοια οικονοµική κρίση να λεηλατούµε και να κλέβουµε
τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του ιδίου του Υπουργού -ο
οποίος αναφέρθηκε σε ένα κίνηµα για το οποίο προς το παρόν
δεν θέλω να εκφράσω άποψη, γιατί δεν είναι και του παρόντος,
είπε µια χαρακτηριστική φράση, η οποία µού έµεινε. Είπε ότι,
όταν δεν πληρώνουµε εµείς, πληρώνει κάποιος άλλος και ότι
είναι άδικο και ανήθικο να επιβαρύνουµε µε τα δικά µας χρέη τον
Έλληνα φορολογούµενο. Εάν πραγµατικά το πιστεύετε, αποσύρετε όλα τα βουλευτικά προνόµια, τα οποία επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό µε δισεκατοµµύρια ευρώ. Εάν πραγµατικά το πιστεύετε, αποσύρετε όλα τα διόδια, γιατί εσείς έχετε δώσει το δικαίωµα σε όλα τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να µην πληρώνουν όταν περνάνε από αυτά, ενώ ο Έλληνας φορολογούµενος θα αναγκάζεται να πληρώσει µέχρι και 60% παραπάνω,
όταν περνά από τα διόδια του Μπόµπολα και του κάθε Μπόµ-
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πολα.
Επειδή εµείς µιλάµε πάντοτε µε ονόµατα, χθες είπατε µετά
από µένα το εξής: «Ποιοι είναι αυτοί οι εθνικοί εργολάβοι; Δεν
υπάρχουν εθνικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί οι µεγαλοεργολάβοι στους οποίους κάθε λίγο και λιγάκι αναφέρεται
η Χρυσή Αυγή;». Εγώ, λοιπόν, θα αναφερθώ συγκεκριµένα. Έχω
έναν πίνακα µε τέσσερις εταιρείες, οι οποίες είναι διατεθειµένες
να ανεγείρουν το µουσουλµανικό τέµενος, κάτι το οποίο για εσάς
αποτελεί έναν φάρο στην πολιτική σας καριέρα.
Διαβάζω ότι ανάµεσα στις τέσσερις εταιρείες αυτές είναι και
η λεγόµενη «ΑΚΤΩΡ», που µαντέψτε σε ποιον κύριο ανήκει. Στον
Μπόµπολα, στον άνθρωπο, δηλαδή, ο οποίος θα τσεπώνει και
από το ένα έργο και από τα διόδια δισεκατοµµύρια αναπτυξιακά
πακέτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν, λοιπόν, για εσάς αυτά είναι παράξενες συµπτώσεις, για
εµάς δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα επιχειρήµατα που ακούµε τόσο από τους µεν µέσα από τα κανάλια, από
τις φυλλάδες και από τα κίτρινα δελτία Τύπου, όσο και από τη
µνηµονιακή συγκυβέρνηση, σαν τον προηγούµενο που αποκάλεσε τη Χρυσή Αυγή, όπως την αποκάλεσε, τότε γίνεται φανερό
ότι όχι µόνο συνεργάζεστε, αλλά πληρώνετε ο ένας τον άλλον
για να κάνετε αυτό που κάνετε τόσο καιρό, να λέτε ψέµατα στον
ελληνικό λαό λέγοντάς του ότι «το µνηµόνιο είναι η µόνη διέξοδος για την κρίση».
Ας γνωρίζετε, λοιπόν, τόσο οι µεν όσο και οι δε, ότι η αλήθεια
θα λάµψει. Αυτή η άθλια πολιτική σκευωρία που έχετε στήσει
µέσα από τα κανάλια των συγκεκριµένων µεγαλοεργολάβων θα
καταπέσει. Και τότε θα λογοδοτήσετε όλοι στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι το δίκαιο και αυτό ορίζει το Σύνταγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
χρησιµοποιήσατε µια έκφραση η οποία µε προσβάλλει και εµένα
και εσάς και τους παρόντες συναδέλφους, θα σας πω και τους
απόντες.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είπατε ότι «συµµετέχετε και είστε µέσα σε ένα …, το οποίο είναι διακόσιοι ενενήντα
επτά Βουλευτές».
Εγώ δεν νιώθω …. Δεν ξέρω, δεν νοµίζω ότι νιώθετε ούτε
εσείς.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πολλές φορές η εικόνα µιλάει
από µόνη της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ σας είπα, δεν
νιώθω. Εάν εσείς νιώθετε, µε συγχωρείτε.
Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να διαγραφεί αυτή η έκφραση. Ζητώ
να διαγραφεί αυτή η έκφραση από τα Πρακτικά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε παίρνετε κάτι και βλέπετε διάφορα;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά να τα λέτε αλλού όχι σε
µένα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Η ευαισθησία σας έπιασε.
Είστε χειρότεροι από ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και ένα δεύτερο. Να
µη λέτε ότι δεν πληρώνουν οι Βουλευτές τα διόδια. Εγώ τουλάχιστον τα πληρώνω. Δεν ξέρω εάν εσείς δεν τα πληρώνετε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µίλησα επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, όλοι οι Βουλευτές πληρώνουν. Δεν υπάρχει ατέλεια των Βουλευτών.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πιστεύω ότι έγινε κατανοητό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είστε
διαβασµένος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι πολύ καλά διαβασµένος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ο κ. Κακλαµάνης αναρωτήθηκε λίγο πρωτύτερα εάν οι κυρώσεις τέτοιου τύπου είναι δυνατόν να κρίνονται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από Βουλευτές, δηλαδή από ανθρώπους που δεν είναι υποχρεωτικά γνώστες σε βάθος ενός αντικειµένου ειδικού, τεχνικού.
Έχει δίκιο. Βέβαια αυτό είναι ένα ζήτηµα δυόµισι χιλιάδων χρόνων, από την εποχή του Πρωταγόρα και της Αθηναϊκής Δηµοκρατίας. Τότε τέθηκε το ζήτηµα. Μόνο οι ειδικοί πρέπει να παίρνουν
τις αποφάσεις, οι επαΐοντες, ή ο λαός, οι τεχνοκράτες ή οι Βουλευτές;
Ωστόσο, το ζήτηµα που έθεσε πρέπει διαρκώς να τίθεται, γιατί
είναι ζήτηµα κεντρικό για τη δηµοκρατία, η οποία, βεβαίως, δεν
εξαντλείται µόνο στην απόφαση που παίρνει, αλλά βρίσκει την
ουσία της κυρίως στη διαβούλευση που προηγείται της απόφασης. Γιατί οι διαβουλευτικές διαδικασίες στην Ελληνική Βουλή,
οι οποίες δεν είναι άριστες, είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο της
δηµοκρατίας. Κάποια στιγµή ως Βουλή πρέπει αυτές τις διαβουλευτικές διαδικασίες να τις αντιµετωπίσουµε θεσµικά και µέσα
στον Κανονισµό και µέσα στη γενικότερη λειτουργία.
Να έρθω στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόµων, που µας
απασχολεί για δύο µέρες. Πάρα πολλοί συνάδελφοι αναλώθηκαν
στην προσπάθεια να πείσουν για τη σηµασία των αυτοκινητοδρόµων. Ποιος το αµφισβητεί; Ποιος αµφισβητεί ότι η διακίνηση των
προϊόντων, οι µεταφορές, το εµπόριο, η συνολική οικονοµία,
ιδίως µάλιστα όταν πρόκειται για αυτοκινητοδρόµους του διευρωπαϊκού δικτύου, είναι σηµαντικές για τη χώρα και για την ανάπτυξη;
Το πρόβληµα δεν είναι εάν είναι χρήσιµη ή όχι. Το πρόβληµα
είναι ο τρόπος µε τον οποίο έγιναν οι συγκεκριµένες τροποποιήσεις των συµβάσεων, οι συγκεκριµένες τροποποιήσεις, που
αφορούν στον άνισο επιµερισµό ευθυνών και το ρίσκο ανάµεσα
στο δηµόσιο και τους παραχωρησιούχους.
Το δηµόσιο –και είναι δεδοµένο αυτό- σε σχέση µε αυτές τις
τροποποιήσεις χάνει τα έσοδα των διοδίων, που δίνονται πλέον
στους παραχωρησιούχους. Πρόκειται, όπως και να το δει κάποιος, για µια ετεροβαρή τροποποίηση, γιατί η διαπραγµάτευση,
προφανώς, µπορούσε να γίνει και µε διαφορετικούς τρόπους.
Δεν υπάρχουν µονόδροµοι στις διαπραγµατεύσεις. Άλλωστε η
ίδια η λέξη, ο όρος «διαπραγµάτευση», σηµαίνει ότι από πολλά
µονοπάτια µπορείς να φθάσεις στο ίδιο αποτέλεσµα. Το ζήτηµα
είναι τι χαρτιά κατεβάζεις, ποια ζητήµατα θέτεις. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα τέθηκε µόνο ένα ζήτηµα, αυτό που µε απλά
λόγια µπορούµε να το περιγράψουµε, ότι µόνο το δηµόσιο ευθύνεται και κανείς άλλος και ότι το δηµόσιο έπρεπε να πληρώσει.
Βέβαια, για παράδειγµα, δεν τέθηκαν επί τάπητος οι τιµές.
Γιατί σήµερα η εργασία και οι τιµές των υλικών δεν είναι ίδιες µε
τις τιµές του 2008. Προφανώς, δεν µειώθηκαν οι τιµές παραπέρα. Λες και φθάσαµε σήµερα στο 2013 και δεν έχει αλλάξει τίποτα σε επίπεδο τιµών από τότε. Και εµείς κάναµε µε τις τιµές
τις τότε αυτής της τροποποίησης.
Από την άλλη πλευρά τα διόδια ανεβαίνουν στο ανώτατο ύψος
το οποίο πρόβλεπαν οι αρχικές συµβάσεις, αλλά το πρόβλεπαν
για έργα τελειωµένα. Εγκαταλείφθηκε η κλιµακωτή αύξηση που
υπήρχε στις αρχικές συµβάσεις, σύµφωνα µε την πρόοδο του
έργου.
Κύριε Υπουργέ, δώσατε υποσχέσεις για τη διευθέτηση των
διοδίων. Θα ήταν καλό να περνούσαν µέσα σε µια νοµοτεχνική
βελτίωση, για να δούµε πραγµατικά ακριβώς και να πιστοποιείται
αυτή η υπόσχεσή σας.
Όµως, η αύξηση των διοδίων θα σηµάνει όχι µόνο τη µείωση
του κυκλοφοριακού φόρτου. Αυτό είναι δεδοµένο ότι θα συµβεί.
Θα συµβάλει ταυτόχρονα στη µείωση των εσόδων και θα συµπαρασύρει και την αύξηση των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες, στα
ΚΤΕΛ, και την αύξηση του κόστους των µεταφορών. Αυτή η αύξηση του κόστους θα µετακυλισθεί στα προϊόντα και στον τελικό
καταναλωτή.
Φυσικά, δεν απαντήσαµε µέχρι τώρα σε ένα πράγµα: Σε περίπτωση που τα έσοδα και πάλι καταρρεύσουν, τι θα απογίνει; Θα
ξαναβάλει χρήµατα το δηµόσιο; Αυτό είναι ένα ερώτηµα καίριο.
Παράλληλα, οι παράδροµοι δεν έχουν τελειώσει και θα µείνουν
για καιρό ίσως στη σηµερινή κατάσταση, µε ανυπολόγιστο κόστος στην αύξηση των ατυχηµάτων.
Δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας. Να επισηµάνω
ένα άλλο στοιχείο, που αφορά στη Δηµοκρατική Αριστερά. Κα-
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ταθέσαµε µια τροπολογία για τους πλειστηριασµούς στην πρώτη
κατοικία. Είναι η τρίτη φορά που την καταθέτουµε. Βεβαίως, στον
κόσµο κυριαρχεί άγχος. Υπάρχει αβεβαιότητα. Υπάρχει ένα σκοτάδι. «Τι θα γίνει;», αναρωτιούνται οι άνθρωποι. Εµείς το καταθέσαµε έγκαιρα, από τον Ιούνιο. Ζητούµε να δοθεί παράταση
τουλάχιστον έως το 2015 και να ανασταλούν τουλάχιστον οι πλειστηριασµοί για έναν χρόνο και για οφειλές στο δηµόσιο. Αυτό το
άγχος πρέπει να φύγει και να φύγει ταχύτατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να πάρει
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση ολοκληρώνεται. Θα σταθούµε στα βασικά σηµεία
της κριτικής µας απέναντι στην αναθεώρηση των συµβάσεων για
τους οδικούς άξονες που φέρνει η Κυβέρνηση µε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πρώτα απ’ όλα είναι το ζήτηµα της προτεραιότητας, αν, δηλαδή, αυτά τα έργα είναι προτεραιότητας και ποιος την καθορίζει
την προτεραιότητα. Εµείς λέµε ότι δεν αποτελούν έργα προτεραιότητας. Είναι άλλες οι προτεραιότητες που χρειάζεται να στηρίξουµε και να δούµε.
Βεβαίως αυτές τις προτεραιότητες σήµερα τις στηρίζουν οι
στόχοι της αστικής τάξης, για να µετατραπεί η Ελλάδα σε διαµετακοµιστικό κόµβο, και η συνολικότερη ενσωµάτωση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων, για την ελευθερία κίνησης εµπορευµάτων, που
εξυπηρετούν τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων.
Άρα δεν σχετίζονται µε την ανάγκη ικανοποίησης στα ζητήµατα των µεταφορών, της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών για
φτηνές, ασφαλείς, γρήγορες, χωρίς ενεργειακή σπατάλη και µε
προστασία του περιβάλλοντος µεταφορές. Ένα ζήτηµα, λοιπόν,
είναι αυτό.
Αυτή η λογική, ότι οι προτεραιότητες και τα συµφέροντα της
αστικής τάξης και του κεφαλαίου καθορίζουν τα έργα, έχει οδηγήσει στην τεράστια υποβάθµιση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, του επαρχιακού οδικού δικτύου, έχει οδηγήσει στην
υποβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου.
Δεύτερο ζήτηµα αναδεικνύεται ο ανορθολογισµός του συστήµατος και η τεράστια σπατάλη πόρων, γιατί τα έργα διαφορετικής µορφής µεταφορών είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους -παράδειγµα, αυτοκινητόδροµοι και σιδηρόδροµοι, ενώ αντίθετα θα
έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να είναι συµπληρωµατικά. Ανταγωνιστικά σηµαίνει ότι γίνονται τα ίδια έργα και σε αυτοκινητόδροµους και σε σιδηρόδροµους µε µεγάλη σπατάλη πόρων, τους
οποίους πόρους αυτούς καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός,
πανάκριβα ιδιωτικά έργα. Αντίθετα κατά τη γνώµη µας, προτεραιότητα πρέπει να είχαν τα έργα τα οποία στηρίζονται, όσον
αφορά στις µεταφορές, στο σταθερό δίκτυο, δηλαδή, στον σιδηρόδροµο, ως βασικό κορµό και δευτερευόντως και συµπληρωµατικά να είναι οι αυτοκινητόδροµοι. Από αυτήν την άποψη,
υπάρχει µια τεράστια σπατάλη πόρων.
Η λογική του κεντρικού σχεδιασµού και της συµπληρωµατικότητας των µορφών µεταφοράς αναδεικνύει και την τεράστια υπεροχή που είχε το σοσιαλιστικό σύστηµα και στις µεταφορές. Γιατί
κάποιοι οµιλητές χλεύασαν τα τεράστια επιτεύγµατα του σοσιαλισµού, που ακόµα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγνωρίζει.
Θυµίζω, κύριε Υπουργέ, τη Στρατηγική για τις Μεταφορές
2020, που αναγνώριζε τα τεράστια επιτεύγµατα εκείνων των
χωρών, ακριβώς γιατί υπήρχε κεντρικός σχεδιασµός και συµπληρωµατικότητα της διαδικασίας.
Τρίτο ζήτηµα. Η διαφωνία ανάµεσα στη µέθοδο της παραχώρησης δηµοσίου έργου είναι ψευδεπίγραφη διαφωνία, από τη
στιγµή που και µε τη µία περίπτωση και µε την άλλη είναι τα συµφέροντα επιχειρηµατικών οµίλων, των κατασκευαστών.
Επειδή ακούστηκε για τις µεγάλες εκπτώσεις που δίνονται στα
δηµόσια έργα, θα ήταν χρήσιµο κάποια στιγµή να ερχόταν εδώ
ένας κατάλογος, ο οποίος να γράφει αυτές οι εκπτώσεις πού κα-

3993

τέληξαν στο τέλος µε τις αναπροσαρµογές. Έφταναν πολλές
φορές στο σηµείο το κόστος κατασκευής να υπερβαίνει την αρχική έκπτωση και το αρχικό κονδύλι που διατίθεται, στο σύνολο
σχεδόν των δηµοσίων έργων.
Άρα το ζήτηµα δεν είναι µε ποιον τρόπο θα πάρουµε τα χρήµατα από τα λαϊκά στρώµατα για να τα δώσουµε στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε τη µέθοδο των συµπράξεων ή µε τη
µέθοδο της παραχώρησης ενός δηµοσίου έργου, γιατί ακριβώς
αυτή η λογική της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους στους κατασκευαστικούς οµίλους στο συγκεκριµένο ζήτηµαείναι που έρχεται σε αντίθεση µε την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών.
Τέταρτο ζήτηµα. Το επαναλάβατε, κύριε Υπουργέ. Τι επαναλάβατε; Ότι θα πρέπει αυτός ο οποίος µένει στην Κρήτη, µέσα
από τη φορολογία, να πληρώνει ένα έργο κάπου αλλού; Τότε, µε
βάση αυτήν τη λογική και αυτός ο οποίος µένει στην ηπειρωτική
Ελλάδα δεν θα έπρεπε να επιδοτεί το ηλεκτρικό ρεύµα των νησιωτικών περιοχών. Αυτή είναι η λογική είναι η κατ’ εξοχήν λογική
του ατοµισµού. Άµα το χρησιµοποιείς, θα το πληρώσεις. Άµα δεν
το χρησιµοποιείς ή άµα δεν έχεις να πληρώσεις, δεν θα χρησιµοποιείς τίποτα.
Η λογική, λοιπόν, της ανταποδοτικότητας είναι αυτή που διαλύει τη λογική του κοινωνικού οφέλους και της ανάγκης ενός
κράτους –αστικού, στη συγκεκριµένη περίπτωση- να σχεδιάζει
µε βάση προτεραιότητες για την κάλυψη αναγκών.
Από αυτήν την άποψη, αυτή η λογική της ανταποδοτικότητας,
που εκφράζεται µέσα από τα διόδια, τι διαµορφώνει; Διαµορφώνει συνθήκες ακόµη µεγαλύτερης όξυνσης, διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα έργα για ποιον σκοπό γίνονται; Για να
είναι βιώσιµα. Βιώσιµα σηµαίνει ότι έχουν κάποιοι να τα πληρώσουν, έχουν µεγάλο µεταφορικό έργο.
Τα υπόλοιπα, που δεν έχουν µεγάλο µεταφορικό έργο, θα βρίσκονται παραπεταµένα στον Καιάδα, χωρίς συντήρηση; Εποµένως, µε τις πρώτες πληµµύρες, πολλά χωριά, επαρχίες της
υπαίθρου θα τα οδηγείτε στο να αποκόπτονται κυκλοφοριακά;
Αυτό σηµαίνει και άλλες προτεραιότητες. Για ποιο λόγο δεν
είναι προτεραιότητα η αντιπληµµυρική προστασία, η αντισεισµική
θωράκιση και είναι αυτές, τις οποίες στο κάτω-κάτω της γραφής
καθορίζετε εσείς;
Τέλος, επειδή ακριβώς µας ενδιαφέρουν και οι συνθήκες κατά
τις οποίες διαµορφώνονται και δηµιουργούνται τα δηµόσια έργα
και ποιος τα πληρώνει, εµείς βάζουµε συγκεκριµένους στόχους
πάλης. Βάζουµε στόχους πάλης και δεν ζητάµε από την Κυβέρνηση να λύσει το πρόβληµα, γιατί δεν έχουµε αυταπάτες. Δεν
έχουµε αυταπάτες, δηλαδή, ότι µπορεί µία κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, ανεξάρτητα του επιθετικού προσδιορισµού που
έχει, σε ένα σύστηµα το οποίο κυριαρχείται από τους µονοπωλιακούς οµίλους, να µπορέσει να αµφισβητήσει τους «σιδερένιους» νόµους του συστήµατος, τους οικονοµικούς του νόµους.
Άρα, λοιπόν, η όποια κυβέρνηση θα νοµοθετεί και θα λειτουργεί για λογαριασµό και όφελος της πλουτοκρατίας και απλώς,
από την άλλη µεριά, θα διαχειρίζεται, θα προσπαθεί να κάνει αναδιανοµή σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα της φτώχειας και της εξαθλίωσης που γεννάει το συγκεκριµένο σύστηµα.
Από αυτήν την άποψη η φιλοδοξία µας -και το λέµε σε ορισµένους από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που µας κατηγορούνδεν είναι να διαχειριστούµε το σύστηµα, να δώσουµε µια ευκαιρία, µια ανάσα στο σύστηµα, για να µπορέσει να ανασυνταχθεί.
Τέτοια ταπεινά κίνητρα δεν έχουµε, έχουµε άλλες φιλοδοξίες,
πολύ πιο ουσιαστικές.
Έτσι, λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι πάλι για το συγκεκριµένο;
Καθορίζονται στις τρεις τροπολογίες.
Πρώτο ζήτηµα είναι η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων, των συνθηκών εργασίας στα έργα τα οποία κατασκευάζονται και των µισθών.
Δεύτερο ζήτηµα είναι η κατάργηση των διοδίων. Αυτός είναι
στόχος πάλης, όχι η λογική «δεν πληρώνω». Το κίνηµα θα επιβάλει την κατάργηση των διοδίων και όχι µία ατοµική συµπεριφορά.
Από αυτήν την άποψη, επειδή είναι µία ενέργεια κινηµατικού χαρακτήρα και πρέπει τέτοιες ενέργειες να κλιµακωθούν και να ενισχυθούν -και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στηρίζει από την
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πρώτη στιγµή αυτές τις ενέργειες της κατάργησης των διοδίωνζητάµε να σταµατήσουν οι ποινικές διώξεις και των αγροτών
αλλά και όσων προσπαθούν και εντάσσονται σε αυτήν τη λογική
να καταργηθούν τα διόδια, όχι ατοµικά αλλά συλλογικά και ως
κίνηµα.
Το τρίτο ζήτηµα είναι η υπόθεση της προστασίας της λαϊκής
στέγης, κύριε Υπουργέ, µε τη λογική ότι το να έχει κάποιος τον
21ο αιώνα σπίτι είναι δικαίωµα. Η Κυβέρνηση λέει ότι δεν θέλει
να προστατεύσει τους µπαταχτσήδες, αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, αλλά δεν πληρώνουν, αλλά µπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους. Εµείς αµφισβητούµε πρώτον, τη λογική ότι
µπορεί να µπαίνει σε πλειστηριασµό η πρώτη κατοικία και δεύτερον, εµείς βάζουµε στην πρότασή µας το ότι η λαϊκή οικογένεια
θα πρέπει να ελαφρυνθεί από τα τεράστια βάρη που έχει από τον
υπερδανεισµό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εµείς σκεφτόµαστε
και λέµε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια -και ιδιαίτερα νέα ζευγάρια- τα οποία δεν έχουν λαϊκή στέγη, τη στιγµή
που υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες απούλητες νέες κατοικίες.
Αυτή, λοιπόν, είναι η αντίφαση του συστήµατος εµπόρευµα-δικαίωµα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι, όπως είναι δικαίωµα
η κατοικία, έτσι, λοιπόν, είναι δικαίωµα και το ρεύµα και η δυνατότητα να µπορείς να έχεις φθηνή ενέργεια. Δεν επιτρέπεται να
κόβεται το ρεύµα σε κανένα λαϊκό σπίτι.
Αυτά, λοιπόν, σηµατοδοτούν οι τρεις τροπολογίες-πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καπερνάρος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σας είµαι βαθύτατα υποχρεωµένος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το δικαιούστε.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα ήθελα να απαντήσω, γιατί ο κ.
Τριαντάφυλλος, εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ, ήλθε, ρώτησε και
απήλθε. Λέµε, λοιπόν, ότι ο Πρόεδρός µας, ο κ. Καµµένος, δεν
είχε ψηφίσει ποτέ κανένα νοµοσχέδιο του κ. Σουφλιά, όπως βεβαίως δεν θα ψήφιζε αυτό που λέγαµε για τους παράδροµους
της Φθιώτιδας, γιατί και αυτό είναι νόµος Σουφλιά και είχε παραπεµφθεί και στο Πειθαρχικό. Όταν ερωτούν οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, ερωτούν και φεύγουν. Θα του το µεταφέρει ο κύριος
Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, µέσα στη µεγαλοθυµία σας θα ανεχθείτε ορισµένες ερωτήσεις που θα σας κάνω, µε βάση το αξίωµα που θέσατε χθες, ότι, αν δεν έχετε απαντήσει, εγώ θα σας πω «απάντησε», οπότε εσείς θα απαντήσετε.
Θέλω, λοιπόν, να απαντήσετε στο εξής: Μπορείτε να ενηµερώσετε τους Βουλευτές, για να γνωρίζουν γι’ αυτά τα θέµατα;
Το λέω αυτό, γιατί ακούσαµε από Βουλευτές της Κυβέρνησης
πασοκονεοδηµοκρατίας ότι αυτοί οι δρόµοι αποτελούν κίνητρα
επενδύσεων. Αν είχαµε επενδύσεις στις υποδοµές, θα ήταν εδώ
ο κ. Χατζηδάκης. Οι δρόµοι είναι υποδοµές, είναι έργα για τη διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών, για τη ζωή τους. Οι πλατείες,
οι δρόµοι, όλα τα δηµόσια έργα είναι υποδοµές, δεν είναι επενδύσεις, δεν είναι κίνητρα κερδοφορίας. Πείτε τους, λοιπόν, ότι
εσείς εδώ είστε ως Υπουργός Υποδοµών -γι’ αυτό µιλάµε για
τους δρόµους- και δεν είστε για διάφορες επενδύσεις, για να
αποφέρουν κέρδη.
Μπαίνω τώρα στις ερωτήσεις, που δεν είναι και πολλές γιατί
είναι λίγος και ο χρόνος. Μιλάω πάντα για το πέµπτο θέµα, αυτό
του τµήµατος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα.
Κύριε Υπουργέ, ενώ το κράτος βάζει περισσότερα χρήµατα σε
σχέση µε την προηγούµενη σύµβαση, γιατί δεν υπάρχει καµµία
πρόβλεψη για µείωση των ήδη υπαρχόντων διοδίων για τους
χρήστες των αυτοκινητοδρόµων;
Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να ονοµάζεται Ολυµπία Οδός
δίχως την Αρχαία Ολυµπία; Πώς µπορεί να γίνει η επανεκκίνηση
των εργασιών για τη δυτική Ελλάδα χωρίς το τµήµα της Ολυµπίας Οδού Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα;
Τρίτον, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς προβλέψεις ως προς το
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χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου;
Τέταρτον, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για τους πόρους από τους οποίους το κράτος θα χρηµατοδοτήσει τα τµήµατα της Ολυµπίας Οδού Πάτρα-Πύργος και Πύργος-Τσακώνα;
Πέµπτον, θα διασφαλιστεί ότι οι πόροι θα προέρχονται από το
επιχειρησιακό πρόγραµµα του Υπουργείου και όχι από τα επιχειρησιακά προγράµµατα των περιφερειών, τα οποία δεν µπορούν
να αντέξουν ένα τέτοιο βάρος; Αυτό σάς είναι ήδη γνωστό.
Έκτον, θα υπάρξουν ρητές εγγυήσεις ότι δεν θα επιβληθούν
διόδια στο τµήµα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το ελληνικό δηµόσιο και όχι µέσω συµβάσεων παραχώρησης; Αυτά τα ερωτήµατα είναι όσον αφορά το έργο.
Κύριε Υπουργέ, στην ουσία διασκεύασα τα θέµατα που σας
έχουν τεθεί. Ξέρετε από ποιον σάς έχουν τεθεί και τα πήρα και
σας τα µετέφερα διασκευάζοντάς τα; Από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, που, αν δεν απατώµαι, είναι δικός σας. Αυτά, λοιπόν, είναι πανελλήνια –ή πανελλαδικά, πείτε το όπως θέλετε- ερωτήµατα, τα οποία οπωσδήποτε
υποχρεούστε να απαντήσετε.
Ένα άλλο βασικό ερώτηµα: Ποια είναι τα ποσά της τελευταίας
τετραετίας της κρίσεως ένεκα της οποίας, τετραετίας κρίσεως,
γίνονται οι αναθεωρήσεις από τα διόδια από Μεταµόρφωση Αττικής µέχρι Σκάρφεια Φθιώτιδος για δρόµο χρηµατοδοτηθέντα
από το ελληνικό δηµόσιο και από τους φόρους του ελληνικού
λαού; Δηλαδή ο δρόµος Μεταµόρφωση-Σκάρφεια φτιάχτηκε µε
τα λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου πολίτη, κάθε σαράντα ή
σαράντα δύο χιλιόµετρα υπάρχουν διόδια και επί µία τετραετία
εισπράττουµε διόδια.
Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Γνωρίζουν οι κύριοι Βουλευτές της
Κυβέρνησής σας πού πήγαν τα λεφτά από τα διόδια; Γιατί µία
πληροφορία λέει ότι είχαν πάει για την Ιονία Οδό. Σε ποια έργα
της Ιονίας Οδού; Από πότε πήγαν στην Ιονία οδό, εάν ισχύει
αυτό; Δεν είµαι σίγουρος.
Όµως, είµαι σίγουρος ότι τα λεφτά για τον δρόµο αυτό δόθηκαν από το δηµόσιο ταµείο, τέσσερα χρόνια εισπράχθηκαν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ από τα διόδια και κανένας από τους
Έλληνες Βουλευτές δεν γνωρίζει πού πήγαν αυτά τα λεφτά,
όπως δεν γνωρίζει και τον ισολογισµό για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Αυτό θα το λέω µια ζωή, όσο είµαι εδώ µέσα.
Κύριε Υπουργέ, περιµένω την απάντησή σας σύµφωνα µε το
δικό σας αξίωµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθήσαµε ένα θεωρητικό µάθηµα µε
µορφή ερωτο-απαντήσεων για το τι σηµαίνει όταν µιλάµε για
συµφωνίες τροποποίησης, για συµβάσεις παραχώρησης οδικών
έργων κ.λπ..
Ως µηχανικός θα µπορούσα να δώσω εντελώς άλλες απαντήσεις στα ερωτήµατα, και στις απαντήσεις φυσικά, που έθεσε ο
κύριος Υπουργός, αλλά πείτε ότι οι απαντήσεις µου ίσως να είναι
υποκειµενικές.
Κύριε Υπουργέ, όµως, αντικειµενική είναι η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα σας έχει διαψεύσει σε όλες αυτές τις απαντήσεις που δώσατε στην οµιλία σας.
Εξηγούµαι: Συζητάµε για την τροποποίηση αυτών των τεσσάρων ουσιαστικά συµβάσεων παραχώρησης των οδικών αξόνων.
Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται, χωρίς καµµία
υπερβολή, για την ακτινογραφία της σχέσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του δηµοσίου συµφέροντος στην ελληνική εκδοχή
της. Πρόκειται, λοιπόν, για την ακτινογραφία της κακοδαιµονίας
του παρελθόντος, της ανηµποριάς του παρόντος και του δυσοίωνου του µέλλοντος. Ελπίζουµε –και προσωπικά εγώ- να διαψευστούµε.
Οι συµβάσεις παραχώρησης υπήρξαν προβληµατικές, κύριε
Υπουργέ -και για να το πει αυτό κανείς δεν χρειάζεται να είναι
µηχανικός-, ήδη κατά την κύρωσή τους τότε, µε τα ίδια συµβατικά τεύχη για όλες, µε ασάφειες, παραλήψεις και προβλέψεις,
χωρίς καµµία ασφαλιστική δικλίδα, που υποχρέωναν τότε το δηµόσιο να επιβαρύνεται δυσανάλογα. Αυτά όλοι τα ξέραµε και οι
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περισσότεροι τα αναδείξαµε στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή.
Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο µιλήσατε εχθές κύριε Υπουργέ,
όπως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Βορίδης, διαστρεβλώνει τη διαµορφωµένη πραγµατικότητα. Δυστυχώς, επαναλαµβάνω και επανέρχοµαι ότι η πραγµατικότητα, κύριοι, είναι
πως τροποποιείται µία ήδη κακή σειρά συµβάσεων προς το κάκιστο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Δεν υπάρχει µόνο ένας τρόπος και σίγουρα ο τρόπος σας δεν είναι µοναδικός, χωρίς κανένα
µεµπτό και χωρίς κανένα λάθος.
Επίσης, τουλάχιστον εµένα µε υποτιµά ως Βουλευτή το να ανεβαίνετε πάνω σε αυτό το Βήµα και να λέτε ότι όποιος δεν υποστηρίζει και δεν υπερψηφίζει αυτές τις τροποποιήσεις των
συµβάσεων που ήδη υπάρχουν δεν θέλει την επανεκκίνηση των
αυτοκινητόδροµων. Πού ακούστηκε αυτό; Δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε κάτι µε οποιοδήποτε εθνικό κόστος και αυτό τουλάχιστον επιτρέψτε µας να το έχουµε ως επιλογή.
Επίσης, κύριε Βορίδη, επιτρέψτε µου να πω –και δεν θα κάνω
άλλη αναφορά σε εσάς- ότι 5% επιτόκιο από την τράπεζα παίρνετε στα δικά σας χρήµατα. Αυτήν τη στιγµή οι κατασκευαστικές
παίρνουν 8% επιτόκιο από τα χρήµατα που θα πάρουν και θα εγγυηθεί το ελληνικό δηµόσιο.
Επίσης, εν έτει 2013 τουλάχιστον υποτιµάµε τη νοηµοσύνη και
προσπαθούµε να µετρήσουµε –για να το πω έτσι- τις αντοχές του
ελληνικού λαού, όταν µιλάµε για σιδηροδροµικά έργα. Και ως
πολίτης και ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, της καταδικασµένης δυτικής Ελλάδας, θέλω να πω ότι από µια γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που, για συγκεκριµένα συµφέροντα και επειδή ανέβαζε
πάρα πολύ το κόστος της όλη αυτή η πρόβλεψη για σιδηρόδροµους, καταδικάστηκε να µην έχει σιδηροδρόµους για πάντα, το
να µιλάµε για σιδηροδροµικά έργα είναι τουλάχιστον προσβολή.
Δεν έχουµε µόνο εµείς ανάγκη τις κατασκευαστικές εταιρείες
ως κράτος, αλλά και οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ανάγκη
εµάς.
Δυστυχώς, όµως, λόγω κρίσης δεν έχουν αντικείµενο. Πρέπει
να εξασφαλίσουµε αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες να έχουν
αντικείµενο; Φυσικά και πρέπει, γιατί εκτός από αντικείµενο θα
εξασφαλίζουν και θέσεις εργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουµε
την ανάπτυξη; Ασφαλώς.
Ως µηχανικός, πρώτα απ’ όλους, θα ήθελα να σας πω ότι ο
κλάδος έχει θιγεί απίστευτα και πρέπει να κάνουµε οτιδήποτε για
να µπορέσουµε να τα καταφέρουµε, αλλά µε ποιο τίµηµα και
γιατί όχι µε όρους επωφελείς και από τις δύο πλευρές; Όπου
πλευρά του κράτους, για µας, νοείται το δηµόσιο συµφέρον αλλά
και η καθηµερινότητα του Έλληνα πολίτη και του Έλληνα φορολογούµενου και αυτό το λέω γιατί δεν έχω καταλάβει µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα τι είναι αυτονόητο και τι όχι. Και να ρωτήσω:
Τι διαπραγµατευτήκαµε ακριβώς και ποιους όρους; Επειδή χθες
αναφερθήκατε στα βάρη του παρελθόντος, ποιος ακριβώς δηµιούργησε τα βάρη αυτά του παρελθόντος; Νοµίζω ότι όχι η Δηµοκρατική Αριστερά, πάντως.
Να ενηµερώσω πως ο κ. Σουφλιάς στέλνει ενηµερωτικά σηµειώµατα προς τους Βουλευτές από σήµερα το πρωί. Δεν µιλάει βέβαια, για την ανισόρροπη ανάπτυξη, αυτή µεταξύ ανατολικής και
δυτικής Ελλάδας που πολύ καλά σχεδιάστηκε –είναι το µόνο
πράγµα που έχει σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, πιστεύω- µε πολιτικές και του κ. Σουφλιά και όλων των Υπουργών
Μεταφορών που έχουν προηγηθεί. Η δυτική Ελλάδα έχει υποστεί
πάρα πολύ µεγάλη υστέρηση ανάπτυξης σε σχέση µε όλες τις
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Είµαστε η µόνη χώρα που δεν
έχουµε ανοίξει τις πύλες µας στη Δύση και προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που ευαγγελιζόµαστε ότι προς τα εκεί θέλουµε να στρέψουµε το βλέµµα µας.
Μιλήσατε επίσης για στοιχεία και τα απαιτήσατε κιόλας. Υπάρχει ένα βάρος, αυτό του παρελθόντος, που υπολογίζεται στα
2,19 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναφερθήκατε ενδεικτικά σε αυτό το
παράδειγµα της µαταίωσης της υποθαλάσσιας οδικής αρτηρίας
της Θεσσαλονίκης, όπου ο ανάδοχος πήρε αποζηµίωση 70 εκατοµµύρια ευρώ. Όντως, το βάρος αυτό του παρελθόντος, σε
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα αυτά βάρη, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που επιχειρήσατε να θέσετε, το τετελεσµένο
αυτής της αναθεώρησης. Να εξηγηθώ: Αυτή η αναθεώρηση έρ-
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χεται καθυστερηµένα στο «και πέντε», όχι στο «παρά πέντε»,
µετά από µήνες ολιγωρίας µε όρους δυσµενείς και εις βάρος του
δηµοσίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις των παραχωρησιούχων.
Θα µας επιτρέψετε, λοιπόν, να θεωρούµε ότι δεν είναι µία διαπραγµάτευση δυναµική, η οποία να λαµβάνει επίσης υπ’ όψιν της
και, προφανώς, τη δύσκολη χρηµατοδοτική συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα να προσαρµόζει τις συµβάσεις στα οικονοµικά δεδοµένα της κρίσης, χωρίς να απεµπολεί ό,τι καλείται επιχειρηµατικό
ρίσκο και φυσικά την περίπτωση να σταµατήσουµε εκ νέου τα
έργα, πράγµα που απευχόµαστε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγµα της αρτηρίας Άκτιο-Αµβρακία. Είναι τέσσερεις συµβάσεις οι οποίες έχουν
χωριστεί, έχουν σπάσει στο συνολικό έργο κι εκεί έχει συµβεί
αυτό που φοβούµαστε ότι θα συµβεί και σε αυτές τις παραχωρήσεις. Οι εγγυητικές δίνονται από τις τράπεζες, το έργο είναι
εξ ολοκλήρου επιδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την
καταβολή των δόσεων ο εργολάβος κλείνει τρύπες αλλού –και
το ξέρετε πολύ καλά- κι εµείς τον κοιτάµε χωρίς τη δυνατότητα
να παρέµβουµε. Αυτό κάνουµε και τώρα. Τροποποιούµε ήδη συµβάσεις που είναι κακές, λόγω ακριβώς αυτών των συµβάσεων
παραχώρησης, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τίποτα για το δηµόσιο συµφέρον.
Να πω, για να µην είµαι άδικη, και τα καλά. Υπάρχει, επιτέλους,
µέριµνα για την Κλόκοβα και την αρχή της Ιονίας Οδού, για τα
αναλογικά διόδια, που εµείς θεωρούµε ότι είναι µία πάρα πολύ
σωστή ρύθµιση, η οποία όµως παραπέµπει κι αυτή στις καλένδες
το ηλεκτρονικό σύστηµα, η διαλειτουργικότητα δικτύων και τα
έργα εναλλακτικού δικτύου µε τους παράπλευρους και βοηθητικούς δρόµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει µία εντυπωσιακή αντίφαση.
Η Κυβέρνηση µας λέει ότι υπερβαίνει το κρατικοκεντρικό µοντέλο, διαµορφώνοντας ένα µοντέλο όπου το κράτος θα παραχωρεί –έτσι λέει η έκθεση- ζωτικό χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία,
την καινοτοµία, την ανάπτυξη που συµβαδίζει µε την κοινωνική
συνοχή, δηλαδή ό,τι και για εµάς σηµαίνει υγιής επιχειρηµατικότητα, την οποία θέλουµε να προάγουµε. Αναπαράγει ακριβώς µε
αυτήν τη σύµβαση που µας έχετε φέρει εδώ εκείνο το µοντέλο
το οποίο καταδικάζει ως παρωχηµένο.
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα ήθελα να αναφέρω, κύριε
Υπουργέ, ότι είµαι Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και κατάγοµαι
από τη Βόνιτσα και από τα Λεχαινά Ηλείας.
Αναφέρω τη Βόνιτσα, γιατί διασχίζω το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και όλο αυτό το κάκιστο οδικό δίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να πω ότι θέλω περισσότερο από τον καθένα να επανεκκινηθούν αυτά τα έργα, αλλά όχι µε αυτούς τους όρους, όχι µε 10
δισεκατοµµύρια ζηµία για το δηµόσιο συµφέρον, όχι µε 10 δισεκατοµµύρια ζηµία για τους Έλληνες πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι, ενώ
θα έπρεπε να υπάρχει ένας πανηγυρικός τόνος σε µια συνεδρίαση για την επανεκκίνηση τεσσάρων σοβαρών, µεγάλων,
έργων, αναδείχθηκε και αποδείχθηκε από τη διαδικασία ότι δυστυχώς και αυτό µετατρέπεται σε µια λογική να ενισχυθούν µεγάλα εργολαβικά οικονοµικά συµφέροντα δυστυχώς εις βάρος
του ελληνικού δηµοσίου και του ελληνικού λαού.
Κύριε Υπουργέ, θα είµαι σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση µε
αυτήν του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μπούρα, που σας ευχαρίστησε για τη σηµαντική
παρέµβασή σας και για το δίκαιο της χρήσης των διοδίων, ιδιαίτερα στην Αττική. Επίσης, θα είµαι και σε αντίθετη κατεύθυνση
µε οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας που σας ζήτησαν να κλείσετε
τα αυτιά σας στις διαµαρτυρίες.
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Σας λέω, λοιπόν, ότι χθες το βράδυ στη Χαλκίδα, στην έδρα
του Δήµου Χαλκιδέων, παρουσία όλων των παραγωγικών φορέων του νοµού, όλων των κοµµάτων, σύσσωµο το Δηµοτικό
Συµβούλιο, µε οµόφωνη απόφασή του -το αναφέρω επειδή κάνατε αναφορά στον Δήµαρχο- εξέφρασε την τοπική κοινωνία.
Δεν είναι απόφαση του Δηµάρχου, µε τον οποίο δεν ανήκουµε
στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά είναι απόφαση µιας ολόκληρης
κοινωνίας. Γιατί; Γιατί βάζετε διόδια στον δρόµο Χαλκίδα – Σχηµατάρι 0,75 ευρώ και φτάνουν πλέον τα διόδια στις Αφίδνες από
2,10 σε 4 ευρώ και κάτι. Ένας χρήστης, δηλαδή, του δρόµου
Χαλκίδα – Αθήνα για να πάει και να έρθει πληρώνει πλέον 8 ευρώ
και κάτι παραπάνω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σωστός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Και σας ρωτώ: Έτσι ενισχύεται η τοπική οικονοµία µιας περιοχής η οποία έχει πληγεί και από
την αποβιοµηχάνιση και από την ύφεση και, βέβαια, από την
ανεργία;
Βέβαια, δεν είναι µόνο αυτή η περίπτωση, γιατί θα µπορούσα
να κατηγορηθώ ως τοπικιστής. Θα ήθελα να καταθέσω το οµόφωνο ψήφισµα του Δηµοτικού Συµβουλίου Χαλκίδας και των φορέων του Νοµού Εύβοιας, ανάλογο κοινό ψήφισµα φορέων που
συµµετείχαν σε ανοικτή συνάντηση στο Επιµελητήριο Φθιώτιδας.
Και αυτοί σάς καταγγέλλουν και, βεβαίως, αποκρούουν τις πολιτικές σας και ζητούν και εκείνοι οι Βουλευτές όλων των κοµµάτων
να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο στο πλαίσιο των αναθεωρηµένων συµβάσεων για την κατασκευή των µεγάλων οδικών έργων,
όπου προβλέπονται νέες αυξήσεις στις τιµές των διοδίων για
όλες τις κατηγορίες οχηµάτων που υπολογίζονται, κυρίες και κύριοι Βουλευτές από 33 έως 66%.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είδατε στο τέλος, βεβαίως, τις απόψεις της κοινωνίας και των
αρµόδιων φορέων, που είναι αντίθετοι µε αυτήν τη λογική.
Η δική µας τοποθέτηση εκφράστηκε εµπεριστατωµένα και µε
πλήρη επάρκεια, τόσο από την ειδική αγορήτρια, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο όσο και από τους άλλους συναδέλφους της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε δύο βασικά ζητήµατα, για να αποδείξω, στο βαθµό που µπορώ, τον εµπαιγµό εις βάρος του ελληνικού λαού.
Λέει στην αιτιολογική έκθεση στη σελίδα 4 στην πρώτη παράγραφο: «Σκοπός της συµφωνίας είναι η τροποποίηση συγκεκριµένων όρων της σύµβασης παραχώρησης προς αποκατάσταση
της συµβατικής και οικονοµικής ισορροπίας της –, «θέλω λίγο
την προσοχή σας»,- η οποία έχει ιδιαιτέρως διαταραχθεί από την
οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση των τελευταίων τεσσάρων
ετών, η οποία επέδρασε και εξακολουθεί να επιδρά επί των θεµελιωδών παραδοχών και στοιχείων, τα οποία εύλογα οι συµβαλλόµενοι είχαν λάβει ως βάση κατά τον προγραµµατισµό, δηµοπράτηση και σύναψη της σύµβασης παραχώρησης.».
Ερωτώ: Αυτή η συγκυρία δεν είναι ίδια για τον λαό, για τους
πολίτες, οι οποίοι καλούνται στην ουσία και άµεσα και έµµεσα να
στηρίξουν αυτά τα έργα; Όταν λέω άµεσα, εννοώ µε τα διόδια
και τις αυξήσεις και τα νέα παράπλευρα διόδια. ‘Οταν λέω έµµεσα, εννοώ όταν στην ουσία, χωρίς να έχει συµβατική υποχρέωση, το δηµόσιο καλύπτει το δηµοσιονοµικό κενό. Σαφώς και
πρέπει να γίνουν τα έργα, όπως ειπώθηκε, αλλά µε ποιους όρους
και µε τίνος το συµφέρον ως προµετωπίδα; Των παραχωρησιούχων- εργολάβων ή του ελληνικού λαού και της πατρίδας;
Επίσης, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση µία σειρά από λόγους
γιατί πρέπει να είµαστε θετικοί. Διαβάζω στη σελίδα 1β την έκτη
παράγραφο: «Πέραν των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών
επιπτώσεων της επανεκκίνησης των έργων, η αναβάθµιση των
τεσσάρων αυτοκινητοδρόµων θα συµβάλει δραστικά και στην
ασφάλεια των οδικών µετακινήσεων και µεταφορών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερες και οικονοµικότερες µετακινήσεις
και µεταφορές και µείωση των οδικών ατυχηµάτων.».
Σε απάντηση ερώτησης που είχα υποβάλει στον κύριο
Υπουργό για το πώς µπορεί να κάνει χρήση, µε βάση τα αυξη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µένα και νέα διόδια, ο Ευβέας, Χαλκιδέος ή ο επισκέπτης, τι µου
είχε προτείνει; Να κάνει χρήση του παράδροµου, όταν ο παράδροµος αυτός είναι σκέτη καρµανιόλα, όταν έχουµε θρηνήσει δεκάδες θύµατα από τροχαία.
Προσέξτε. Δεν λέει µέσα ότι πρέπει, ως συµβατική υποχρέωση –αναφέρθηκε από κάποιους άλλους Βουλευτές-, να φτιαχτούν παράπλευροι, για να εξυπηρετούν βέβαια τους πολίτες,
που είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα χρησιµοποιούν τον
αυτοκινητόδροµο ή τον παράδροµο. Δεν λέει, όµως, να οδηγείτε
µε αυτόν τον τρόπο, µε αυτήν τη λογική σε δρόµους-καρµανιόλα.
Λέει ότι θα υπάρξει οικονοµικότερη µεταφορά και µετακινήσεις.
Μα, ήδη, µε µελέτες αποδείχθηκε ότι, ανεβάζοντας τα διόδια,
είναι προφανές ότι θα αυξηθούν και τα µεταφορικά. Αυτό πού θα
µετακυλιθεί; Βεβαίως, στις τιµές των προϊόντων. Ποιος θα είναι
πάλι αυτός που θα σηκώσει το βάρος; Μα, ο απλός µέσος Έλληνας πολίτης, όπως µέχρι τώρα έχει φορτωθεί ως υποζύγιο όλα
αυτά τα βάρη, που, δυστυχώς, δεν κατανέµονται ούτε δίκαια
ούτε ισοµερώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Τέλος, µου κάνει εντύπωση γιατί δεν τέθηκε από Κοινοβουλευτικές Οµάδες, µε βάση το άρθρο 72 παράγραφος 1, αίτηµα για
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Καταθέσαµε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Αν καταθέσατε, ζητώ συγγνώµη. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι που άλλα λένε στις τοπικές
κοινωνίες και αλλιώς συµπεριφέρονται, όταν έρχονται µπροστά
από την ευθύνη τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά, σωστά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Τέλος, να πω σε ό,τι αφορά
τους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις πως ως Δηµοκρατική
Αριστερά από τον Ιούνιο –όχι µεταγενέστερα- στηρίξαµε κι εµείς
τότε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, σε σχέση µε κάποιους άλλους, που δεν τη στήριξαν, για την παράταση ενός έτους.
Βεβαίως, είµαστε υπέρ µίας σοβαρής νοµοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά της Κυβέρνησης. Ίδωµεν πότε θα έρθει, για
να υπάρξει δικαιοσύνη και βεβαίως να προστατευθούν αυτοί που
αποδεδειγµένα –το τονίζω- δεν µπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κ. Χρυσοβελώνη,
Βουλευτής Μαγνησίας, έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ακούσαµε βαριές κουβέντες τις τελευταίες µέρες,
µε αφορµή τις συζητούµενες συµβάσεις παραχώρησης.
Κάποιοι καταλογίζουν στον κ. Σαµαρά απόλυτη ταύτιση µε τη
διαπλοκή. Άλλοι χαρακτηρίζουν τον κ. Χρυσοχοΐδη ως «υπάλληλο των εργολάβων». Κάποιοι, που είναι περισσότερο κοντά στα
πολιτικά παρασκήνια, διαπιστώνουν αποµάκρυνση Καραµανλή
από τις επιλογές Σαµαρά. Ας µην ξεχνάµε, βέβαια, ότι ο Κώστας
Καραµανλής ήταν εκείνος ο οποίος µίλησε, σε ανύποπτο χρόνο,
για τους «νταβατζήδες» της πολιτικής, τους διαπλεκόµενους επιχειρηµατίες και εργολάβους, για το αντικείµενο, δηλαδή, της σηµερινής µας συζήτησης.
Τι νόηµα έχουν, άραγε, σήµερα όλα αυτά; Συνιστούν ύβρεις,
όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, ή
µήπως αποτελούν αυταπόδειχτες διαπιστώσεις, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ; Αν θέλουµε να πάµε τη συζήτηση παραπέρα, οφείλουµε να αναρωτηθούµε από πού πηγάζουν όχι οι χαρακτηρισµοί
που ακούσαµε, αλλά οι πράξεις που βλέπουµε, τις οποίες αρκεί
να αξιολογήσουµε, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε την
ουσία της πολιτικής τους.
Ξεκινάµε, λοιπόν, από τον χρόνο στον οποίο συζητείται η κύρωση των τεσσάρων τροποποιηµένων συµβάσεων παραχώρησης για τους µεγάλους οδικούς άξονες. Το πρόβληµα υπάρχει
εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, αλλά το νοµοσχέδιο έρχεται
προς συζήτηση στο τέλος του 2013, λίγες µέρες, δηλαδή, πριν
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από τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 20072013.
Αφήνω στην άκρη την προφανή σκοπιµότητα συµπίεσης του
πολιτικού χρόνου. Προφανώς, δεν θέλατε να υπάρξει αρκετός
χρόνος για να εξεταστεί το παρόν νοµοσχέδιο διεξοδικά στη
Βουλή. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε άφθονο χρόνο να
µελετήσει όλες τις προβλέψεις των συµβάσεων παραχώρησης,
σε αντίθεση, βεβαίως, µε τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ.
Άρα αύριο δεν θα µπορεί να µας πει ότι δεν πρόλαβε να διαβάσει το µνηµόνιο, όπως είχε κάποτε ισχυριστεί. Έχει εποµένως
ακεραία την ευθύνη και για τις τέσσερις τροποποιηµένες συµβάσεις, όπως πολιτικά υπεύθυνοι είναι βεβαίως και όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που θα τις υπερψηφίσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ακόµα
όµως και µια χρονικά συµπιεσµένη συζήτηση, όπως είναι η σηµερινή, δεν µπορεί να δηµιουργήσει σε καµµία περίπτωση σύγχυση για τα πραγµατικά µεγέθη των συµβάσεων ή να συσκοτίσει
την αλήθεια των επιλογών σας. Εδώ τα ζητήµατα είναι στην κυριολεξία τεράστια, τόσο µεγάλα, ώστε δεν είναι δυνατόν να κρυφτούν µε τίποτα.
Όµως, η αλήθεια είναι ότι τα έργα αυτά ξεκίνησαν το 2007 ως
εν µέρει αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα. Αυτό σηµαίνει ότι, δυστυχώς, ανέλαβαν και οι ίδιοι οι πολίτες ως χρήστες την άµεση
χρηµατοδότησή τους, µέσω των διοδίων, πριν καν ασφαλτοστρωθεί ένα µέτρο αυτοκινητοδρόµου. Τα διόδια εισπράττονται,
λοιπόν, εδώ και χρόνια µόνον όµως από τους εργολάβους, χωρίς
κανένα κοµµάτι των έργων αυτών να έχει ολοκληρωθεί.
Σήµερα οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν ακόµα περισσότερα για αυτοκινητοδρόµους που δεν υπάρχουν, καθώς οι αναθεωρηµένες συµβάσεις περιλαµβάνουν αύξηση των σταθµών
διοδίων, ξεκινώντας από την 1-7-2014, αλλά και αύξηση του
µέσου κόστους ανά χιλιόµετρο από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Αυτό ήταν το πρώτο αποτέλεσµα της λεγόµενης σκληρής διαπραγµάτευσης του κυρίου Υπουργού. Γι’ αυτό, προφανώς, έχουν
µόνο τη συγκυβέρνηση να ευγνωµονούν οι κάτοικοι της Αττικής,
οι οποίοι θα πληρώνουν πλέον διόδια ακόµα και µέσα σε αστικές
περιοχές.
Το δεύτερο αποτέλεσµα αυτής της, δήθεν, νικηφόρας διαπραγµάτευσης είναι η πλήρης κάλυψη του χρηµατοδοτικού
κενού των αυτοκινητοδρόµων από το ελληνικό δηµόσιο ύψους
1,7 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Και αυτή η απόλυτα επωφελής για τους εργολάβους δέσµευση προήλθε από τη λεγόµενη σκληρή διαπραγµάτευση του
κ. Χρυσοχοΐδη. Για αυτήν τη µεγάλη επιτυχία θα πρέπει τώρα να
τον ευγνωµονούν όλοι οι Έλληνες φορολογούµενοι!
Η τρίτη συνέπεια από τις τροποποιήσεις, αποτέλεσµα και αυτή
της σκληρής δουλειάς του κ. Χρυσοχοΐδη, είναι η εξαίρεση δύσκολων κοµµατιών δρόµων, τα οποία πλέον είναι για τους εργολάβους όχι ιδιαιτέρως κερδοφόρα. Με άλλα λόγια εκείνοι είχαν
αναλάβει, για παράδειγµα, κάποια ορεινά οδικά τµήµατα, αλλά
τώρα άλλαξαν γνώµη και δεν θέλουν πλέον. Προσοχή, όµως, δεν
θέλουν να συνεισφέρουν οικονοµικά στην κατασκευή τους. Αυτό,
όµως, δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι δεν θέλουν να συµµετάσχουν και στην εκµετάλλευσή τους. Το αντίθετο.
Γι’ αυτό και ο κ. Χρυσοχοΐδης µετά τη, δήθεν, σκληρή διαπραγµάτευση άφησε ανοιχτό να προστεθούν όσα από αυτά τα κοµµάτια κατασκευαστούν σαν δηµόσια έργα, για να µπορέσουν να
τα λειτουργήσουν οι παραχωρησιούχοι µαζί µε τα υπόλοιπα. Τι
σηµαίνει να τα λειτουργήσουν; Σηµαίνει πολύ απλά νέα διόδια
και νέες επιβαρύνσεις των οδηγών για δηµόσιους δρόµους τους
οποίους θα έχουν ήδη πληρώσει ως φορολογούµενοι.
Μιας και µιλούµε για διόδια, ας δούµε ένα ακόµα αποτέλεσµα
της λεγόµενης σκληρής διαπραγµάτευσης του κυρίου Υπουργού. Το δηµόσιο, λοιπόν, µπαίνει ως εγγυητής των µελλοντικών
εσόδων των εργολάβων, παραχωρώντας µέρος των δικών του
εσόδων από διόδια για να καλυφθούν τα κέρδη τους, εφόσον οι
κυκλοφορίες είναι κατώτερες των προβλεποµένων.
Πόσα είναι τα έσοδα των εργολάβων που καλύπτει το γαλαντόµο δηµόσιο παραχωρώντας δικά του δικαιώµατα είσπραξης
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διοδίων; Ακούστε! Είναι 7,5 δισεκατοµµύρια για τους εργολάβους. Εγώ αναρωτιέµαι -και θεωρώ ότι δικαίως αναρωτιέµαι- εάν
όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα σκληρής διαπραγµάτευσης
του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη, τι άλλο θα είχαν να δουν τα µάτια
µας µε µια ενδοτική στάση της συγκυβέρνησης; Τι άλλο, λοιπόν,
θα απέµενε για να δώσετε; Το ερώτηµα, βέβαια, στην προκειµένη
περίπτωση είναι απολύτως ρητορικό.
Το µόνο που απέµεινε να δώσετε ήταν µία παράσταση. Και
αυτή, λοιπόν, τη δώσατε τον περασµένο Απρίλιο στο εργοτάξιο
της υποτιθέµενης Ολυµπίας Οδού. Το συγκεκριµένο τηλεοπτικού
σόου, µε τον κ. Σαµαρά και τον κ. Βενιζέλο µε φόντο ένα ψεύτικο
εργοτάξιο, το θυµόµαστε όλοι. Ήταν η περίφηµη επανέναρξη
των έργων για έναν αυτοκινητόδροµο ανύπαρκτο µέχρι σήµερα,
από τον οποίο το µόνο που έχουν κάνει έως τώρα οι εργολάβοι
είναι να εισπράττουν 650 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα
µισά από τα διόδια. Υπογραµµίζω ότι αυτά είναι από τα στοιχεία
της ιδίας της Ολυµπίας Οδού.
Είναι οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι που επέλεξαν να κατασκευάσουν µόλις εκατό χιλιόµετρα από Κόρινθο έως Πάτρα και να σφετεριστούν τα εκατό χιλιόµετρα του τµήµατος Αθήνα-Κόρινθος
και τα διόδια που εισπράττουν εδώ και πέντε χρόνια, διότι πάρα
πολύ απλά εσείς το επιτρέψατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό την ανοχή σας, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κανείς, όµως, δεν θα µπορούσε να περιµένει κάτι διαφορετικό
από εσάς, γιατί απλούστατα δεν είστε σε θέση να πράξετε κάτι
διαφορετικό.
Αυτό που πρέπει, όµως, κάποια στιγµή να συνειδητοποιήσει ο
ελληνικός λαός είναι πως µόνο εάν αποµακρύνει τα επιβλαβή
δέντρα από τον κήπο του, τότε θα σταµατήσει η χώρα µας να
παράγει σαπισµένους καρπούς. Μόνο τότε θα µπορέσει να ριζώσει η νέα σπορά, την οποία προτείνουµε εµείς οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, για µια Ελλάδα αληθινά δηµιουργική, η οποία θα σέβεται το δηµόσιο χρήµα και δεν θα κλέβει τα χρήµατα των ιδίων
των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την Έκθεσή της στην, από 6
Δεκεµβρίου 2013, πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α/24.6.1987) και µέρος Β’ (ΦΕΚ 51
Α/10.4.1997), όπως ισχύει».
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Βουλευτής Καρδίτσας, κ. Σκόνδρα.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ προσωπικά,
σε αντίθεση µε τους προλαλήσαντες συναδέλφους µου, θα
ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου, διότι επιτέλους ξεκινάνε αυτοί οι µεγάλοι οδικοί άξονες. Και λέω επιτέλους, γιατί
πραγµατικά καθυστερήσαµε.
Επίσης, θεωρώ το ξεκίνηµα αυτό και συµβολικό, διότι είναι και
η αρχή της ανάπτυξης για τη χώρα µας, όπως έγινε και πριν από
κάποια χρόνια, όταν τα έργα σταµάτησαν. Ήταν ακριβώς τότε
που άρχισε η βαθιά κρίση. Ήταν τότε που κανείς χρηµατοδοτικός
οργανισµός, καµµία διεθνής τράπεζα δεν εµπιστευόταν να βάλει
κεφάλαια στη δική µας πατρίδα.
Σήµερα αυτό το κλίµα έχει αλλάξει ριζικά και θα έπρεπε να πανηγυρίζουµε, κύριε Αναγνωστάκη, µε όλη µου την εκτίµηση. Δεν
πρέπει πλέον να µεµψιµοιρούµε. Αρκετά η γκρίνια και η µοιρολατρία! Το ξεκίνηµα των οδικών αξόνων είναι και η αρχή του δρόµου που οδηγεί έξω από την κρίση. Έχουν κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό χαρακτήρα και η επανεκκίνησή τους θα ενεργοποιήσει σηµαντικές και άµεσες επενδύσεις στη χώρα, χρηµατοδοτούµενες
τόσο από δηµόσια όσο και από ιδιωτικά κεφάλαια.
Η Ελλάδα έχει στόχο για την ανάπτυξή της και σχεδιασµό. Ο
κόµβος µεταφορών που θέλουµε να καταστεί η πατρίδα µας δεν
µπορεί να γίνει χωρίς σύγχρονους οδικούς άξονες. Υπολογίζουµε δε ότι η επανεκκίνηση των έργων θα ενισχύσει άµεσα ή
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έµµεσα και την εθνική µας οικονοµία. Δηµιουργεί είκοσι χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Αυξάνει κατά 1,5% το ΑΕΠ τα επόµενα τρία
χρόνια. Δηµιουργούνται οδικές υποδοµές, ευκαιρίες νέας επιχειρηµατικότητας, στρατηγικής ανάπτυξης και αναβάθµισης του
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιφέρειας. Εξασφαλίζεται
όµως και ασφάλεια στους πολίτες.
Η ένταξη και η έναρξή τους έγινε επί κυβερνήσεως Καραµανλή, τότε που ολόκληρη η Ελλάδα ήταν ένα τεράστιο εργοτάξιο µε δουλειές για όλους. Τώρα, επί Κυβερνήσεως Σαµαρά, θα
ολοκληρωθούν. Χαίροµαι για την αποφασιστικότητα που έδειξε
εδώ προηγουµένως ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Θα ολοκληρωθούν και στο τέλος του 2015 η χώρα θα έχει ένα
σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές οδικό δίκτυο. Μπορεί και
πρέπει η Ελλάδα να γίνει κόµβος διασύνδεσης της Ευρώπης και
της Ασίας, µε σιδηρόδροµο, βεβαίως, µε οδικούς άξονες,
σαφώς, µε λιµάνια, µε εµπορευµατικούς σταθµούς. Να επιτυγχάνεται µε ευκολία η µετακίνηση και η επικοινωνία.
Η ασάφεια, όµως, επικράτησε και πάλι από την Αντιπολίτευση.
Ακούσαµε και πολλές αοριστίες και πολλές µοµφές περί εθνικών
εργολάβων, διεκδικώντας τη µοναδικότητα του πατριώτη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κατήγγειλαν τα έργα το 2008. Και
αυτοί ήταν πατριώτες τότε. Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
χάθηκε πολύτιµος χρόνος και η Ελλάδα το πλήρωσε ακριβά.
Κάποιοι αντέδρασαν στο µοντέλο των ΣΔΙΤ. Λένε ότι δεν είναι
επίκαιρο. Δεν βλέπετε γύρω σας; Τα µεγαλύτερα έργα παγκοσµίως αυτήν τη στιγµή εκτελούνται µε αυτόν τον τρόπο, διότι
µέσω των ΣΔΙΤ εξασφαλίζεται και µικρότερη χρηµατοδότηση, καλύτερη ποιότητα έργου, συντήρηση για πολλά χρόνια και λιγότερες δαπάνες για το κράτος. Σήµερα δεν µιλάµε για καινούργιες
συµβάσεις, αλλά για τις συµβάσεις του 2007.
Απορώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συµφωνείτε ούτε
στα µεγάλα έργα; Δεν συµφωνείτε ούτε σε αυτά; Τι θα πείτε
στους Έλληνες που τα περιµένουν;
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω και έναν ιδιαίτερο λόγο για τον
οποίο νιώθω ικανοποιηµένη. Είναι για τον Ε65. Αφορά άµεσα τον
Νοµό µου, την Καρδίτσα και όλη την ευρύτερη περιοχή, επί της
ουσίας το κεντρικότερο σηµείο της χώρας και ένα από τα πιο παραγωγικά, µε τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όσο και αν αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατά της µία περιοχή, όσα ποιοτικά προϊόντα και εάν παράγει,
όσες υπηρεσίες και εάν είναι σε θέση να προσφέρει, εάν είναι
οδικά αποµονωµένη, δεν µπορεί να προοδεύσει. Σε αυτήν την
πλήρη αποµόνωση βρίσκεται η περιοχή της δυτικής Θεσσαλίας
και της Καρδίτσας, βεβαίως, όπου πρέπει, κύριε Υπουργέ, να
έχετε ιδίαν άποψη, αφού την υπηρετήσατε την Καρδίτσα, αφού
ζήσατε εκεί και την αγαπήσατε -φαντάζοµαι.
Επί σειρά ετών, λοιπόν, περίµενε την κατασκευή ενός κεντρικού αυτοκινητόδροµου. Ο Ε65 είναι η λύση σ’ αυτό το τεράστιο
πρόβληµα της περιοχής και πρόκειται για ένα έργο υψίστης σηµασίας, ένα έργο πνοής, όχι µόνο για τη Θεσσαλία, αλλά για την
ευρύτερη περιοχή της κεντρικής δυτικής Ελλάδας, την Ήπειρο
και ολόκληρη τη χώρα. Κάποια στιγµή κινδύνευσε να χαθεί. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν βιώσιµο. Εγώ πιστεύω ότι τα έργα δεν
µπορούµε να τα κοιτάµε µόνο απ’ αυτήν την άποψη. Πρέπει να
λαµβάνουµε όλες τις παραµέτρους υπ’ όψιν µας.
Το έργο αυτό βρίσκεται ήδη στο 18% του φυσικού αντικειµένου. Έχουν ξοδευτεί τετρακόσια εκατοµµύρια ευρώ, εκ των
οποίων τα τριακόσια τριάντα εκατοµµύρια πήγαν σε διάσπαρτα
µικρότερα έργα πάνω στο κυρίως έργο.
Θεωρώ ότι είναι, λοιπόν, υψίστης σηµασίας και εθνικής, αφ’
ενός µεν γιατί βγάζει από την αποµόνωση τη Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία, αφού ενώνει την ΠΑΘΕ µε την Εγνατία, αφ’ ετέρου δε ενώνει τα δύο λιµάνια, του Βόλου και της Ηγουµενίτσας.
Το όλο έργο θα συµβάλει στην αύξηση της παραγωγής, της
εκβιοµηχάνισης της περιοχής, στη διευκόλυνση της µεταφοράς
των προϊόντων και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Επίσης, το όλο έργο θα συντελέσει στην αύξηση της επισκεψιµότητας και της τουριστικής ανάπτυξης, αφού και η Θεσσαλία
είναι πλούσια σε αρχαιολογικά µνηµεία, σε εκκλησιαστικά µνη-
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µεία και µοναστήρια, πολιτιστικά και παραδοσιακά στοιχεία και
ιαµατικά λουτρά. Έργα τέτοιου µεγέθους, λοιπόν, έχουν κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξει φθηνότερο και
γρηγορότερο κόστος µετακίνησης και θα αναδειχθεί µια περιοχή
που αυτή τη στιγµή δεν έχει δυνατότητα προβολής και επισκεψιµότητας.
Δεν σας κρύβω, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήθελα να ακούσω ότι
το έργο ξεκινάει στο σύνολό του, δηλαδή από την ΠΑΘΕ µέχρι
την Εγνατία. Αρκούµαι όµως στη διαβεβαίωσή σας ότι το έργο
θα χρηµατοδοτηθεί πλήρως και άµεσα. Το κοµµάτι, δηλαδή, γέφυρας Αλαµάνας-ΠΑΘΕ-Ανισόπεδος Κόµβος Καρπενησίου θα
γίνει άµεσα και το υπόλοιπο τµήµα είναι έτοιµο για χρηµατοδότηση.
Όσον αφορά στο τµήµα Τρίκαλα – Καλαµπάκα - Εγνατία, πιστεύω ότι θα µπορούσε και σήµερα να συµπεριληφθεί, τουλάχιστον µέχρι την Καλαµπάκα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λύσεις και
πρέπει άµεσα να επιλέξουµε κάποια από όλες, έτσι ώστε στις
αρχές του 2014 να µην υπάρχει πρόβληµα. Δεν θα έχει άλλωστε
νόηµα να κατασκευαστεί η µέση ενός έργου, χωρίς αρχή και
τέλος. Σε αυτό νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι.
Τελειώνοντας, δηλώνω ότι ψηφίζω βεβαίως τις συµβάσεις και
παραχώρησης και ζητώ, κύριε Υπουργέ, να καταβάλετε κάθε
προσπάθεια και να αξιοποιήσετε κάθε πόρο, ώστε να επέλθει
ισορροπία και σύγκλιση µεταξύ των περιφερειών, να στηριχθούν,
δηλαδή, οι λιγότερο αναπτυγµένες και φτωχότερες περιφέρειες,
όπως είναι η δυτική Θεσσαλία, η Ήπειρος και όπου αλλού υπάρχουν.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, επικαλούµενη την αποφασιστικότητά
σας, θα ήθελα να σας ζητήσω µετά τα έργα που συζητάµε απόψε
να πάρει σειρά η αποπεράτωση του πλέον πολύπαθου ελληνικού
έργου, που είναι η εκτροπή το άνω ρου του Αχελώου, ενός έργου
περιβαλλοντικού, ενεργειακού, αρδευτικού, υδρευτικού, µείζονος σηµασίας για τη ζωή, την παραγωγή, την ανάπτυξη και την
πρόοδο της Θεσσαλίας.
Αυτό το έργο το ζητούν όχι µόνο οι Θεσσαλοί πολίτες, αλλά κι
όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν ξοδέψει πολλά εκατοµµύρια και
το έχουν φτάσει λίγο πριν από το τέλος. Κι αυτό έγινε µε την αποφασιστικότητα τότε του κ. Σουφλιά. Έχει φτάσει περίπου στο
85% των εργασιών του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Γιοβανόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα για ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι.
Προϊόντος του χρόνου, θέλω µε την άδειά σας να µου επιτρέψετε να αποχωρήσω αυτήν τη στιγµή, παρ’ ότι εισηγητής, καταθέτοντας ότι ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 5 και «ΟΧΙ» στο
σύνολό του.
Παρακαλώ να καταγραφεί.
Ειλικρινά, για λόγους ανεξάρτητου από τη βούλησή µου, πρέπει να µην είµαι στη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ας καταγραφεί, παρακαλώ, ότι είµαστε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο
5 και για τα υπόλοιπα φυσικά –κύριε Αναγνωστάκη κι όλοι- αύριο
το πρωί στις 12.00’ στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καλό να έχουµε µνήµες,
να γνωρίζουµε την ιστορία, όχι µόνο την ιστορία της χώρας, τους
εθνικούς πατριωτικούς αγώνες και µόνο, αλλά την ιστορία της
πορείας των πραγµάτων στο εσωτερικό της χώρας και να βάζουµε και λίγα νοµικά, για να µπορούµε να καταλήγουµε κάπου.
Πέσαµε πάλι σήµερα στην ίδια παγίδα, να προσπαθεί ο ένας
να φάει τις σάρκες του άλλου –για την ακρίβεια να προσπαθείτε
να φάτε σάρκες, διότι δεν σας ανταποδώσαµε ούτε θα σας ανταποδώσουµε- µε την ίδια γνωστή, κουραστική, αριστερή επιχει-
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ρηµατολογία.
Από τη µία είναι τα µονοπώλια, οι µεγάλοι, τα τέρατα –δεν
ξέρω κι εγώ τι-, οι αιµοσταγείς και οι αιµοδιψείς, αυτοί που ρουφάνε τους πάντες και τα πάντα κι από την άλλη οι αγνές περιστερές, οι οποίες µόνο συν Θεώ δεν µας είπατε ότι πορεύονται.
Είναι δυνατόν να προχωρήσουµε έτσι; Δεν έχουµε διδαχθεί τίποτα από το χαλασµό της τριακονταετίας; Απολύτως τίποτα;
Στους ίδιους παρονοµαστές; Δεν θυµάστε τι έχουµε τραβήξει µε
τα µεγάλα έργα; Να θυµηθούµε τα πειράµατα που είχε κάνει ο
Λαλιώτης, εχθρός και πολέµιός µου για τριάντα χρόνια, πριν καταλήξουµε στο νοµικό σχήµα των συγκεκριµένων κατηγοριών
εταιρειών; Ο Λαλιώτης δεν είχε σπάσει την Εθνική Οδό ανά τµήµατα, ούτως ώστε να γίνουν χωριστοί παράλληλοι διαγωνισµοί
και να συµµετέχει όποιος ήθελε και αρχίσαµε και χάναµε την
µπάλα, διότι άλλοι καταρρέανε, άλλοι πτωχεύανε, αλλού υπήρχαν κακοτεχνίες, µέχρι που σαρίστηκε και η Μαλακάσα;
Αυτά τα έχουµε ξεχάσει; Δηλαδή κάποια χρονική στιγµή, µέσα
από την αξιοποίηση ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου
που συµµάζευε τα πράγµατα, βρεθήκαν κάποιοι ικανοί, έξυπνοι
ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και αναδείχτηκαν µέσα από την ιστορία και
καθιερωθήκανε, αυτό εξακολουθεί να είναι έγκληµα σε αυτήν τη
χώρα.
Για τον έναν από αυτούς ακούω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο
ούτε κατ’ όψιν. Ακούω ότι συµµετέχει ο κ. Μπόµπολας, που είναι
στο «MEGA» και στον «ΠΗΓΑΣΟ» κ.λπ.. Τι θέλετε να κάνουµε, δηλαδή; Επειδή έχει αυτήν την επιχειρηµατική δραστηριότητα,
επειδή έχει ή µπορεί να έχει βαφτιστεί «εθνικός νταβατζής», δεν
πρέπει να γίνουν τα έργα; Θα έπρεπε η εταιρεία που συµµετείχε
στο κοινοπρακτικό σχήµα, στο διαγωνισµό, να αποκλειστεί εξ
αυτού του λόγου; Πώς θα το τεκµηριώνατε όλοι εσείς αν κυβερνούσατε; Θα λέγατε «κύριε, άπαγε, γιατί εγώ δεν σε θέλω»; Αυτό
θα λέγατε; Ας σοβαρευτούµε, λοιπόν.
Κυνηγάµε την ιστορία των έργων, όσοι πατριωτικά την κυνηγάµε χρόνια, ειδικά δε εµείς οι Φθιώτες τα περισσότερα από
όλους, ξέρετε γιατί; Γιατί παρακολουθήσαµε το χιλιοπαιγµένο
έργο από τον κ. Λαλιώτη να χρηµατοδοτεί προµελέτες προµελετών επί µελετών για τις διάφορες εκδοχές ζεύξεως είτε της Ευβοίας µε τη Μαγνησία είτε της Φθιώτιδος µε την Εύβοια και τη
Μαγνησία και παντού να αναπτύσσονται αυτοκινητόδροµοι και η
Φθιώτιδα να παραµένει ο φτωχός συγγενής µε το πέταλο του
Μαλιακού να είναι το θυσιαστήριο του Μολώχ.
Κουβαλάµε συγκεκριµένες µνήµες και συγκεκριµένες εµπειρίες. Κατεβήκαµε στους δρόµους, αποκλείσαµε την Εθνική Οδό
για να πιέσουµε και βέβαια ευτυχώς ήρθε ο Καραµανλής µε τον
Σουφλιά και είπαν ότι «ναι, τελειώνει η ιστορία της ζεύξης, πάµε
να φτιάξουµε το πέταλο» και την παρακολουθούµε την ιστορία
από τότε. Άλλοτε ως νοµαρχιακός σύµβουλος, άλλοτε ως πρόεδρος του νοµαρχιακού συµβουλίου, άλλοτε ως περιφερειακός
και τώρα ως Βουλευτής παρακολουθώ την εξέλιξη αυτή στενά.
Χάσαµε τέσσερα χρόνια. Υπήρξαν Υπουργοί οι οποίοι αφήσανε
κενά, νεκρά διαστήµατα. Ο Υπουργός έβγαινε στο δίµηνο κι
έλεγε «σε ένα δίµηνο ξεκινάµε τα έργα», το επόµενο δίµηνο ή
τρίµηνο έβγαινε ο Υφυπουργός κι έλεγε «ξεκινάµε τα έργα».
Φτάσαµε να περάσουν τέσσερα χρόνια, να έρθει πάλι η Νέα
Δηµοκρατία, να ξεκινήσει η ιστορία µε τη Νέα Δηµοκρατία και να
ολοκληρωθεί τώρα υπουργούντος του κ. Χρυσοχοΐδη. Τι θέλετε
να σας πω; Κακώς καµωµένα; Είµαστε σοβαροί; Τη στιγµή κατά
την οποία εσείς οι ίδιοι από το πρωί µέχρι το βράδυ βυσσοδοµείτε σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα και µιλάτε για τα εκατοµµύρια των ανέργων, των αυτοκτονούντων, των αναξιοπαθούντων,
των ανθρώπων που δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν λάδι, δεν
έχουν φαΐ, εσείς δεν θέλετε να ξεκινήσει έργο στην Ελλάδα,
γιατί, λέει, οι εταιρείες είναι οι «εθνικοί νταβατζήδες».
Είναι παγερά αδιάφορο. Εγώ θέλω να δώσω ψωµί και δουλειά
σε χιλιάδες κόσµο και θα το δώσω, όσο και αν µαταιοπονείτε.
Έχετε σκεφθεί καθόλου; Όλα τ’ άκουσα, αλλά δεν άκουσα από
κανέναν σας να πει πόσα από αυτά τα χρήµατα θα γυρίσουν πίσω
µε τη µορφή φόρων, µε τη µορφή ΦΠΑ, µε τη µορφή ασφαλιστικών εισφορών στον κορβανά του δηµοσίου και των ασφαλιστικών
ταµείων, τώρα που τα χρειαζόµαστε περισσότερο από κάθε άλλη
στιγµή.
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Ξεχάσαµε την όποια πολλαπλασιαστικότητα µπορεί να έχουν
αυτά τα έργα στις κατά τόπους κοινωνίες; Τα περιέγραψε γρήγορα η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Θ’ αλλάξει τελείως η δυτική Ελλάδα.
Σ’ εµάς λίγα θα είναι, αλλά θέλουµε κι εµείς στη Φθιώτιδα το
αντάλλαγµα. Θέλουµε κι εµείς συνεισφορά στο ΑΕΠ. Θέλουµε κι
εµείς τους ανέργους να τους περιορίσουµε και να τους απασχολήσουµε στο πρώτο κοµµάτι.
Δήλωσα στην επιτροπή ότι θα είχα µεγάλη δυσκολία να ψηφίσω, όχι γι’ αυτά που λέτε εσείς, αλλά γιατί φοβόµουν ότι δεν
θα ενταχθεί το κοµµάτι το πρώτο και τα επόµενα -τρίτο και τέταρτο- του Ε65, ότι δεν θα προχωρήσει αυτό το εθνικό πατριωτικό έργο, ότι δεν θα αναδείξουµε τις παραγωγικές µας δυνατότητες, ότι δεν θα απορροφήσουµε ανέργους, ότι δεν θα γυρίσουν χρήµατα στα ταµεία της χώρας. Αυτός ήταν ο λόγος και
όχι οι «εθνικοί νταβατζήδες».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή ηχεί το κουδούνι, δύο
πράγµατα θα ήθελα να πω. Παρακαλώ, όταν τοποθετηθείτε, να
τα επαναλάβουµε και να ξεκαθαριστούν.
Ξέροντας νοµικά, ξέρω ότι δεν µπορούµε να πειράξουµε σήµερα εµείς µονοµερώς τη σύµβαση, πλην των σηµείων που το
δηµόσιο διατηρεί για τον εαυτό του αυτοτελές δικαίωµα. Άρα
δεν µπορώ να πειράξω τις τιµές των διοδίων σήµερα. Είπατε,
όµως, ότι θα ισχύσει ο κανόνας όπου τα διόδια δεν θα λειτουργήσουν όπου δεν έχουν γίνει τα παράλληλα έργα.
Σε ό,τι αφορά στον τόπο µου, σας είχα κάνει ερώτηση και µου
είχατε απαντήσει -και συγκεκριµένα, οφείλω να πω- για την εξέλιξη των πραγµάτων. Αν έχουµε κάτι νεότερο και είστε πρόχειροι,
καθώς βλέπω και τους συνεργάτες σας, ας το πούµε.
Δεύτερον, είπατε ότι στο θέµα της πολιτικής έναντι των χρηστών θα υπάρξουν συγκεκριµένα εκπτωτικά µέτρα, µε την έννοια
του καθηµερινού, του συχνού χρήστη κ.λπ.. Αυτό υπάρχει µεν
στην τροποποιητική, αλλά συναρτάται από την εξέλιξη του συστήµατος των πληροφοριακών διοδίων και χρονικά βρίσκεται σε
άλλον ορίζοντα. Σκέφτεστε ανεξάρτητα απ’ αυτό σε συνεργασία
µε τους εθνικούς εδώ «νταβατζήδες» να καταλήξετε σε µία πολιτική έναντι των χρηστών;
Αυτά τα δύο πράγµατα ήθελα να πω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Κοδέλας έχει τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Έχω την εντύπωση ότι η ιστορία µε
τις συµβάσεις αυτές είναι άλλη µία αποκάλυψη του νεοφιλελεύθερου µοντέλου, το οποίο κοινωνικοποιεί τις ζηµιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και πιο ειδικά του νεοφιλελευθερισµού αλά
ελληνικά, που σηµαίνει ότι κάποιοι λίγοι κρατικοδίαιτοι εθνικοί
και πολυεθνικοί εργολάβοι γυρνάνε γύρω-γύρω τον κρατικό κορβανά και επιζούν, επιβιώνουν, κερδοσκοπούν χάρη σ’ αυτό.
Δεν ξέρω αν το ονοµάζετε αυτό «κοινωνική οικονοµία της αγοράς», γιατί νοµίζω ότι έτσι το είχατε χαρακτηρίσει, αλλά περισσότερο µοιάζει µε την οικονοµία της αγοράς που πνίγει και
αποµυζά την κοινωνία.
Επίσης, υπάρχουν δύο ακόµα µύθοι. Ο ένας µύθος, το ένα ιδεολόγηµα, είναι ότι οι ιδιώτες θα επενδύσουν και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, συνάδελφος από τη Νέα
Δηµοκρατία στην οµιλία της είπε για προσέλκυση διεθνών επενδυτών και για εµπιστοσύνη στη χώρα.
Νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι, αν υπάρχει κάποιος
που επενδύει, που δίνει χρήµατα, για να υλοποιηθεί το µεγαλύτερο έργο στη χώρα, αυτός είναι το δηµόσιο, είναι το ΕΣΠΑ και
είναι τα δάνεια µε εγγύηση του δηµοσίου. Εποµένως δεν υπάρχει
ιδιώτης.
Άρα έχουµε έναν ιδιαίτερο κρατισµό εδώ, που δυστυχώς δεν
το θίγετε αυτό, συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ο οποίος έχει
να κάνει µε τον εναγκαλισµό του κράτους από µία ολιγαρχία του
τόπου.
Όταν λέτε κρατισµό εννοείτε τους υπαλλήλους στο δηµόσιο,
δεν εννοείτε, όµως, τη βασική γάγγραινα για αυτήν τη χώρα, που
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είναι ακριβώς αυτού του τύπου ο κρατισµός που έχει να κάνει µε
την κρατικοδίαιτη µεγαλοεπιχειρηµατικότητα.
Από εκεί ξεκινάει και όλο το κουβάρι της διαπλοκής, εργολάβοι
που παίρνουν έργα µε λεόντειους όρους χωρίς ρίσκο, ένα πολιτικό κατεστηµένο που τους δίνει αυτές τις δουλειές, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που ελέγχουν οι εργολάβοι και ανταποδίδουν
έτσι τη χάρη που τους κάνει το πολιτικό κατεστηµένο. Επίσης,
µια εκδοχή αυτού του σεναρίου είδαµε τον περασµένο Απρίλη –
το ανέφερε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου- µε την περίφηµη επανεκκίνηση των έργων και όλη τη φιέστα που στήθηκε. Ήταν µια
εικονική επανεκκίνηση και τελικά σήµερα µας λέτε ότι σήµερα
επανεκκινούνται τα έργα.
Κύριε Βορίδη, απαντήσατε ότι έγιναν 40 εκατοµµύρια πιστοποιηµένες εργασίες, ωστόσο, πρώτον, αυτό δεν είναι επανεκκίνηση και, δεύτερον, αν είναι αυτοί οι ρυθµοί, οκτώ µήνες, 40 εκατοµµύρια έργου, τότε, αν τα κάνουµε αναλογικά, δεν ξέρω σε
ποιο έτος θα φθάσουµε. Ίσως πιο γρήγορα θα αποπληρώσουµε
το χρέος παρά θα γίνουν τα έργα.
Το άλλο ιδεολόγηµα είναι ότι οι ιδιώτες αναλαµβάνουν και το
ρίσκο. Κανένα ρίσκο για τους ιδιώτες εργολάβους δεν υπάρχει.
Πρώτον, µε τον µηχανισµό ανακύκλωσης -το έχουµε επισηµάνει πολλές φορές- εγγυόµαστε και τα κέρδη τους. Όχι µόνο δεν
θα χάσουν, αλλά εγγυόµαστε και τα κέρδη τους. Ενώ τρέµει το
φυλλοκάρδι των µικροµεσαίων για το αν θα τη βγάλουν, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν δουλειές, κάνουν business χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καµµία αγωνία.
Δεύτερον, η µόνη ευθύνη αυτής της χρηµατοδότησης που
είχαν στην προηγούµενη σύµβαση, του 2007, δεν αξιοποιήθηκε
από το ελληνικό δηµόσιο.
Τρίτον, φέρατε και µία τροπολογία, µε την οποία, επίσης, από
ό,τι καταλαβαίνουµε, τα χρήµατα των Ελλήνων τα µετράτε σαν
στραγάλια και φαίνεται ότι θα αποδεχθούµε και το χρέος της
Ολυµπίας Οδού, εφόσον δεν µπορεί αυτή να αποπληρώσει το
δάνειο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο κοστολογείται στα 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι ίδιες, βέβαια, µηδενικού ρίσκου επενδύσεις είναι και αλλού.
Δείτε λίγο ότι είναι οι ίδιοι εργολάβοι µε ρήτρες και στα φωτοβολταϊκά και στα αιολικά και στους δρόµους και στα σκουπίδια.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά στη διαπραγµάτευση. Αναφέρθηκε
και ο κ. Βορίδης σε αυτό –τον οποίο θα αναφέρω αρκετές φορές
σήµερα- και είπε «γνωρίζετε τι έγινε στη διαπραγµάτευση;», προσπαθώντας να απαντήσει στον κ. Σταθάκη. Όχι, κύριε Βορίδη,
δεν γνωρίζουµε. Είναι φυσιολογικό να µη γνωρίζουµε; Είναι φυσιολογικό να µην έχει ενηµερωθεί η Βουλή για την πορεία των
διαπραγµατεύσεων και για το τι εµείς ζητάµε και µέχρι πού το
τραβάµε;
Επίσης, στη διαπραγµάτευση για το θέµα των διοδίων -αυτήν
την ανωτέρα βία που αναγνωρίζετε στους εργολάβους και όχι
στους πολίτες- γιατί δεν θέσατε καθόλου το θέµα του πώς ο κόσµος θα καταφέρει να έχει διόδια µικρού κόστους για να µπορεί
να κυκλοφορεί;
Για αυτό δεν µπορεί να µε διαψεύσει κανείς, γιατί έχω εδώ συνέντευξη του κ. Βορίδη τον Δεκέµβρη του 2001, ο οποίος λέει
«δεν θα ήταν δυνατόν να µειωθεί µία από τις βασικές χρηµατοδοτικές πηγές των έργων, τα διόδια. Εκτιµώ ότι, αν επιλύσουµε
τα βασικά προβλήµατα των οδικών έργων, οι εταιρείες αυτοβούλως θα υιοθετήσουν µια εκπτωτική πολιτική» κ.λπ.. Το «αυτοβούλως» είναι όπως το «προαιρετικά». Οι εφοπλιστές, αν θέλουν,
µπορούν να πληρώσουν κάποιο φόρο κ.λπ.. Έτσι;
Επίσης, για τις διαπραγµατεύσεις έχει οριστεί ειδικός διαπραγµατευτής, για να µας πει κάτι, τι έκανε, τι δεν έκανε; Νοµίζω ότι
ήταν και Αντιπρόεδρος στο ΣΕΒ, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να
µας πει περισσότερα πράγµατα.
Έρχοµαι στο θέµα των διοδίων, το οποίο απασχολεί πολύ τους
πολίτες και δικαίως. Είπατε ότι τα διόδια είναι ανταποδοτικά,
αυτός είναι ο χαρακτήρας του έργου, έτσι ώστε ο χρήστης να
πληρώνει τον δρόµο που χρησιµοποιεί.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε τρεις πρωτοτυπίες και τρεις διαφορετικές
αρχές από αυτές που επικαλείστε.
Η πρώτη είναι ότι πληρώνουµε πριν ολοκληρωθούν οι δρόµοι.
Ποια αρχή ισχύει εδώ; Ισχύει η αρχή ότι ο χρήστης προπληρώνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για δρόµο που θα χρησιµοποιήσει όταν θα ολοκληρωθεί.
Δεύτερον, πληρώνουµε ενώ έχουν σταµατήσει τα έργα. Ποια
είναι η αρχή που εφαρµόζεται; Ότι ο χρήστης πληρώνει «βρέξει,
χιονίσει». Γίνονται δεν γίνονται έργα –όπως στην Ολυµπία Οδό,
το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα- και να κινδυνεύει να σκοτωθεί, θα πέφτουν τα διόδια.
Τρίτον, πληρώνουµε πανάκριβα διόδια, ειδικά σήµερα µε βάση
την κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Ποια είναι η αρχή
που εφαρµόζεται; Ο χρήστης δεν µπορεί να είναι άνεργος, να
είναι χαµηλόµισθος, να είναι χαµηλοσυνταξιούχος, να είναι φτωχός, να είναι επαγγελµατίας που θέλει να βγάλει ένα µεροκάµατο, είτε πηγαίνοντας στη λαϊκή είτε µε τις µεταφορές.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο θέµα, τη βιοµηχανία διώξεων απέναντι σε πολίτες που κινητοποιήθηκαν για τα διόδια ή και σε
άλλες κοινωνικές κατηγορίες που κινητοποιήθηκαν στους σταθµούς των διοδίων, θέλοντας να εκφράσουν τη διαµαρτυρία τους.
Κατ’ αρχάς έχουµε την κατηγορία ότι η κινητοποίηση εκεί είναι
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πας να µάθεις να
οδηγείς και µαθαίνεις ότι, για να οδηγείς ένα αυτοκίνητο πρέπει
να µάθεις να κατεβάζεις το παράθυρο, να πληρώσεις διόδια και
µετά να περάσεις. Πρώτη πρωτοτυπία.
Δεύτερον, έχουµε τη ρύθµιση του κ. Βορίδη, σύµφωνα µε την
οποία είναι και σήµερα κατηγορούµενοι συµπολίτες µας Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάληψη µέρους ή ολόκληρου
του οδοστρώµατος κ.λπ. και επισύρεται ποινή φυλάκισης τριών
έως έξι µηνών.
Οι διώξεις αυτές αφορούν και αγωγές εταιρειών, που ζητούν
έως και 500 χιλιάδες ευρώ από κατηγορούµενο συµπολίτη µας,
λόγω των κινητοποιήσεων. Έχουµε, επίσης, όπως αναφέρθηκε
και από άλλους, τις διώξεις απέναντι στους αγρότες, που, ειδικά
στο νοµό µου, στην Αργολίδα, βγήκαν για µία ώρα το Φλεβάρη
στα διόδια και έχουν κινηθεί διαδικασίες για διαφυγόντα κέρδη
της εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Έχουµε, λοιπόν, πολίτες που έχουν περικυκλωθεί από διόδια,
που κινητοποιούνται, που δεν έχουν εναλλακτικούς ασφαλείς παράδροµους. Έχουµε, επίσης, µία, διακοµµατική σχεδόν, κοινή
εκτίµηση όλων ότι έχουν δίκιο. Με τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο
οι περισσότεροι το έχουν παραδεχτεί, όπως παλαιότερα ο κ.
Μαγκριώτης, ο οποίος είχε παραδεχτεί ότι έχουν δίκιο οι πολίτες
και ειδικά από τη βορειοανατολική Αττική και ειδικά από περιοχές
που έχουν σοβαρό πρόβληµα, µέχρι τον κ. Βορίδη, που είχε συµµετάσχει στις διαµαρτυρίες το 2010 και είχε κάνει και ερώτηση
τότε για την ποινικοποίηση των αγώνων.
Νοµίζω ότι το minimum, το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε, είναι να περάσει η τροπολογία που έχουµε καταθέσει και
αυτοί οι άνθρωποι να σταµατήσουν να διώκονται για έναν δίκαιο,
συλλογικό αγώνα που έδωσαν µαζί µε την τοπική κοινωνία, τους
φορείς και τους δήµους τους.
Αποτελεί θράσος και πρόκληση προς την κοινωνία, ειδικά όταν
οι παραχωρησιούχοι απαιτούν χρήµατα από τους πολίτες αυτούς
που κινητοποιούνται ενάντια στην επιβολή των χαρατσιών και
όταν παίρνουν πακτωλό χρηµάτων και εγγυόµαστε εµείς αυτά τα
κέρδη τους.
Εδώ τίθεται ένα ερώτηµα: Ποιοι τούς έχουν δώσει αυτό το
θράσος, να κυνηγούν τους πολίτες και να απαιτούν υπέρογκες
αποζηµιώσεις; Ποιοι τούς κάνουν να νιώθουν ότι µπορούν να διώκουν πολίτες; Ότι µπορούν να κλείνουν σπίτια ανθρώπων τους
οποίους φυλάκισαν πιο πριν µε τα διόδια –οκτώ είναι οι σταθµοί
διοδίων στη βορειοανατολική αττική; Αυτοί λοιπόν που έχουν
εξασφαλισµένα κέρδη κυνηγούν εργαζόµενους, επειδή διαµαρτυρήθηκαν, γιατί για να µετακινηθούν, για να πάνε στη δουλειά
τους, χρειάζεται να δώσουν δύο µε τρεις µισθούς.
Το λιγότερο που θα µπορούσατε να κάνετε είναι να δεχθείτε
την τροπολογία µας και, πέρα από τα δώρα που τους κάνατε, να
τους πείτε να σταµατήσουν να αποθρασύνονται και να προκαλούν την ελληνική κοινωνία.
Προφανώς καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος ο κ.
Μουτσινάς έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή
να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα σχετικά µε
τη διαπραγµάτευση απέναντι στους εργολάβους και τις τράπεζες, λες και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πετύχετε καλύτερα
αποτελέσµατα στη διαπραγµάτευση.
Αν θέλετε, µου θυµίζετε τον πατροκτόνο αυτόν, που επικαλούνταν την ορφάνια του ως ελαφρυντικό στη δίκη. Νοµίζω ότι
δεν τιµά την πολιτική µας τάξη και το Κοινοβούλιο να ψηφίζει
έναν τέτοιο νόµο, ο οποίος δεν εξάντλησε όλα τα περιθώρια για
να αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Σήµερα έρχεται το δηµόσιο, αναλαµβάνει τα πάντα στις πλάτες του, το δηµόσιο το οποίο ήταν συνεπές ως προς τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργολάβους και στις τράπεζες και
στην ουσία, µε την τροποποιητική διάταξη των συµβάσεων, αναιρεί τη δέσµευση των εργοληπτικών εταιρειών για την αναγκαία
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των έργων. Είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίσουν τη χρηµατοδότηση των έργων. Αυτό έχουν
υπογράψει στις συµβάσεις. Αυτό υπογράφει ο κάθε εργολάβος.
Αυτό αναιρείται σήµερα και αναλαµβάνει το δηµόσιο απέναντι σε
όλους.
Οι δε τράπεζες, που έχουν αθετήσει τις υπογραφές τους όλα
αυτά τα χρόνια, σήµερα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν το µέγιστο
όφελος για αυτές, την ώρα που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί µε
250 δισεκατοµµύρια σε «ζεστό» χρήµα και εγγυήσεις από το δηµόσιο. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και λειτουργούν µε κρατικό
χρήµα σήµερα και ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δεσµευθεί
εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά την προγραµµατική συµφωνία, όταν την εξήγγειλε, ότι θα πραγµατοποιήσει, θα δεσµεύσει στην προγραµµατική συµφωνία τις τράπεζες, για να ενισχύσει
και τα µεγάλα έργα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πού
είναι όλα αυτά; Αυτά ήταν «έπεα πτερόεντα».
Στα µεγάλα αυτά έργα, λοιπόν, καθρεφτίζεται ολόκληρη η κακοδαιµονία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Εκεί ενσωµατώνεται όλη η λογική της στρεβλής καπιταλιστικής ανάπτυξης της
χώρας, δηλαδή της εξυπηρέτησης των κρατικοδίαιτων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και οµίλων.
Εκεί χάθηκε ο πάτος του βαρελιού της οικονοµίας, κύριε
Υπουργέ, σε µεγάλο βαθµό και διολίσθησε η χώρα στην κινούµενη άµµο της παγκόσµιας κρίσης. Διότι πάντα τα κόστη σε αυτά
τα έργα ήταν τεράστια και πρέπει να ξέρετε ότι τεράστια ήταν
και τα κέρδη των µεγαλοεργολάβων κατασκευαστών, οι οποίοι,
αν θέλετε, κατέχουν και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Αυτό για
τους πολιτικούς που πραγµατικά δεν τολµούν να ξεπεράσουν τον
εαυτό τους και να ξεπεράσουν αυτά τα συµφέροντα, για αυτούς
είναι σαν να τους κόβουν το οξυγόνο της προβολής.
Αυτό είναι το κακό σήµερα που πληρώνουµε, όταν η πολιτική
τάξη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, όταν δεν µπορεί
να σταθεί απέναντί τους τουλάχιστον ισότιµα, για να µην πω από
επάνω, γιατί οι δυνάµεις αυτές σαφώς δεν µπορεί να είναι πάνω
από την πολιτική. Πρέπει η πολιτική να είναι πάνω από τις δυνάµεις της αγοράς και τις τράπεζες. Αυτό πρέπει να το κατακτήσουµε, για να µπορέσουµε να µιλήσουµε για µια χώρα πραγµατικά σύγχρονη, ακηδεµόνευτη, µια χώρα προοδευτική, δηµοκρατική, που θα στοχεύσει µπροστά.
Το δηµόσιο, αντί να ασκεί τον πιο ενδελεχή έλεγχο στους προϋπολογισµούς, αντί να θέτει αυστηρούς όρους στις εργολαβικές
συµφωνίες και να τις τηρεί απαρέγκλιτα, δεχόταν τη χαλαρότητα
στους χρόνους και τα ποσά, αναθεωρούσε µε ευκολία τις συµβάσεις, έβαζε και άλλους φόρους για να καλύψουν οι πολίτες τις
αστοχίες και τις εµπλοκές στην εκτέλεση των συµφωνηµένων
έργων. Δεν υπήρξε η σχέση κόστους-οφέλους ποτέ.
Σε όλα τα έργα υποδοµών αλλά και τις επενδύσεις -από τη
δουλειά µου αυτό έχω αποκοµίσει σαν στέλεχος µιας τράπεζαςπάντα στοχεύαµε στη σχέση κόστους-οφέλους. Αν δεν υπήρχε
αυτή η σχέση σε λογικά επίπεδα, δεν προχωρούσε καµµία επένδυση. Όµως, αυτό δεν έγινε ποτέ πραγµατικότητα στην ελληνική
πολιτεία.
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Πόσα κοινοτικά πλαίσια θα περάσουν ακόµα, κύριε Υπουργέ;
Τέσσερα πέρασαν και δεν µπορούµε πραγµατικά να βρούµε τους
έρµους τους άξονες και τα περιφερειακά δίκτυα. Ακούω τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να ωρύονται και να επαινούν
αυτά τα οποία έχουν γίνει ως τώρα. Επιτέλους, δεν µε ενοχλεί
τόσο που δεν έχουν γίνει, αλλά µε ενοχλεί ότι, τελικά, είναι ευχαριστηµένοι µε αυτά που δεν έγιναν!
Ας πούµε µια κουβέντα, ας πείτε και εσείς µια κουβέντα πως
ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάντια, µήπως και κάτι
ξεκινήσει, µήπως και κάτι γίνει, µήπως οι Υπουργοί πάρουν χαµπάρι µε αυτές τις κριτικές σας και πάνε λίγο καλύτερα στο µέλλον. Δεν µπορεί να γίνεται αυτή η ωραιοποίηση των πάντων µε
έναν τρόπο που δεν µας τιµά.
Τριάντα χρόνια, λοιπόν, τέσσερα κοινοτικά πλαίσια και δεν έγιναν οι δρόµοι. Κυρίως στους οδικούς άξονες συµβαίνει αυτό που
παρατηρείται σε όλη τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, µε τα δηµόσια έργα, δηλαδή. Υπάρχει η αποθέωση του ηµιτελούς. Είναι
όλα ηµιτελή. Το λέτε και µόνοι σας. Στη Φθιώτιδα είναι όλα ηµιτελή. Στον Ε65 ένα κοµµάτι θα γίνει µέχρι το Καρπενήσι, ενώ
είναι ηµιτελής ο ενδιάµεσος δρόµος. Πότε θα γίνει, όµως;
Γίνεται µια παρέµβαση του Υπουργού -σε θετική κατεύθυνση
θα πω-, αλλά δεν εµπιστευόµαστε πια. Αυτό είναι το θέµα.
Αυτό, όµως, το οποίο µένει στην ελληνική πολιτεία τελικά είναι
τα εγκαίνια και τα διόδια. Θυµάστε τα εγκαίνια του δρόµου Κορίνθου-Πάτρας και τα διόδια. Θα σας θυµίσω ότι διόδια δεν
υπάρχουν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες -το ξέρετε, κύριε
Βορίδη, καλά αυτό- και, αν θέλετε, θα σας πω και κάτι άλλο. Τα
τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων -γιατί διαβάζω τώρα κάποιες
έρευνες- στις πόλεις της Ευρώπης είναι στο 1/3 περίπου και αυτό
όχι µόνο στη Γερµανία και στην Ολλανδία, αλλά και στη Ρουµανία
και στη Βουλγαρία και στην Πολωνία και δεν πληρώνουν και διόδια και έχουν δρόµους. Και αυτό σε δυο και σε τρία κοινοτικά
πλαίσια.
Εµείς έχουµε τέσσερα και θα «φάµε» ακόµα ένα και το άλλο
ΕΣΠΑ θα πάει εκεί.
Πότε ειλικρινά θα ανασυντάξουµε την παραγωγική µας βάση,
η οποία είναι, κύριε Βορίδη, κατώτερη από το 1980, σε χαµηλότερο επίπεδο σήµερα από αυτό του 1980;
Πότε θα µπορέσουµε αυτά τα περιβόητα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης να τα στοχεύσουµε στην ανασύνταξη της παραγωγικής
µας βάσης; Πότε θα γίνει αυτή η ανάπτυξη; Αυτό είναι το µεγάλο
ζήτηµα και το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε και το
διακύβευµα για τις επόµενες γενιές.
Γιατί πραγµατικά –και δεν κλαψουρίζουµε- λέµε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχηµη σήµερα για τα παιδιά µας, µε
60% ανεργία στους νέους. Δεν ξέρουµε πού θα καταλήξουν τα
παιδιά µας, τα πιο πολλά στοχεύουν σε άλλες χώρες. Χάνεται
παραγωγικό δυναµικό µε καλή επιστηµονική γνώση και τεκµηρίωση και δυστυχώς δεν τους δίνει τις ευκαιρίες η χώρα αυτή
σήµερα.
Η τροποποίηση, λοιπόν, των συµβάσεων παραχώρησης των
µεγάλων έργων του 2007 είναι µια ακόµα πράξη βίαιης ανατροπής του πλούτου και των εισοδηµάτων, µε κερδισµένους τους
εθνικούς προµηθευτές και τους κατασκευαστές των µεγάλων
έργων.
Η παράταση για την αξιοποίηση των δρόµων µέχρι το 2041,
πάντα στους επιχειρηµατίες, επιβεβαιώνει αυτήν την οδυνηρή
διαπίστωση. Εγώ θα ήθελα να πω, για να µην τρώω πάρα πολύ
χρόνο, ότι ειλικρινά µε τέτοιου είδους νοµοσχέδια δεν πείθουµε
ότι είµαστε αξιόπιστοι. Θα θυµίσω –επειδή ο κύριος Υπουργός
δεσµεύτηκε- τα διόδια, τα οποία, όπως ξέρετε, αυξάνονται από
την Αθήνα µέχρι τη Φθιώτιδα, αυξάνονται και σε αριθµό στην περιοχή της Φθιώτιδας, αυξάνονται στη Ρεντίνα, αυξάνονται από
την Ελευσίνα µέχρι την Κόρινθο, µέχρι τα Ίσθµια –αν δεν κάνω
λάθος- και δεν αποδίδει πραγµατικό έργο. Υπάρχει αυτή η ηµιτέλεια που µας στενοχωρεί και µας πληγώνει.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι τα διόδια θα υπολογιστούν µε αναλογικό τρόπο και θα υπάρξει ένας σύγχρονος τρόπος εκτίµησής
τους κλπ. Όµως, παρακολουθώ τώρα, διαβάζοντας το νέο νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία της Αρχής Συντονισµού των Πτήσεων,
ότι υπάρχει το άρθρο 23, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στη δική
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σας εξουσιοδότηση για να παίρνετε αποφάσεις για τα διόδια, τις
τιµές και την προοπτική στην Εγνατία Οδό και στις κάθετες
οδούς, δηλαδή ΠΑΘΕ κ.λπ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και αναλογικά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Αναλογικά, αλλά ειλικρινά θα δω πώς
γίνεται αυτό. Γιατί µπαίνει σε ένα άλλο νοµοσχέδιο; Αυτό µάς
βάζει σε υποψίες, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα να κλείσω µε το εξής. Θα έλεγα ότι τελικά θα
έπρεπε να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασµός, γιατί έχω κατανοήσει
από τη µέχρι τώρα πορεία µου στο Κοινοβούλιο ότι αυτή η Κυβέρνηση, η οποία βλέπει στο παρελθόν, είναι υπεύθυνη για την
κρίση –και εννοώ και τα δύο κόµµατα που έχουν κυβερνήσει στο
παρελθόν- και δεν µπορεί να πορευτεί διαφορετικά, δεν µπορεί
να έχει άλλον βηµατισµό. Έτσι έχει µάθει να δουλεύει και να πορεύεται. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει άµεσα αλλαγή συσχετισµών,
για να µπορέσουµε πραγµατικά να δούµε µια άλλη πολιτική, στην
ουσία, αλλαγή συσχετισµών σε µια άλλη κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώνεται ο κατάλογος µε τον συνάδελφο κ. Ταµήλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συζητούµε σήµερα ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα, ίσως και σηµαντικότερο από όλα τα άλλα που έχουµε κουβεντιάσει τώρα τελευταία.
Η ουσία είναι ότι τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν, συµφωνούµε
όλοι σε αυτό. Ορισµένοι διαφωνούν στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται. Θα τα πάρω µε τη σειρά, γιατί έχω εντρυφήσει στο έργο
αυτό από την αρχή της ενασχόλησής µου µε τα κοινά, από τότε
που έγινα δηµοτικός σύµβουλος πρώτη φορά το 1991, και θα
µου επιτρέψετε να τα πω λίγο περιγραφικά.
Το έργο του Ε65 το διεκδικήσαµε οι Δυτικοθεσσαλοί και οι Δυτικοµακεδόνες πριν από είκοσι χρόνια και θέλουµε να ολοκληρωθεί. Έχουµε απαίτηση από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες
να συµφωνήσουν στην υλοποίηση αυτού του άξονα.
Δεν µπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει έστω και ένας οπαδός του
ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της ΔΗΜΑΡ, ακόµα και της
Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλία που διαφωνεί γι’ αυτό το έργο.
Ούτε µπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει στη δυτική Μακεδονία έστω
ένας αριστερός που δεν θέλει να γίνει αυτό το έργο.
Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τι θα
πούµε τώρα στη Θεσσαλία που θα γυρίσουµε. Θα τους πούµε
«κύριοι, οι δικοί σας δεν το ψήφισαν το έργο, δεν θέλουν να
γίνει»; Τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους όταν θα βγείτε για
περιοδείες;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα ψηφίσουµε το
µισό κοµµάτι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ας αναφερθούµε, λοιπόν, στη διαδικασία
που ακολουθούµε σήµερα. Η µεγάλη διαβούλευση, που ξεκίνησε
το 1992 επί Υπουργού Λαλιώτη, τότε, και µε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που υπήρχαν, έληξε µε την πρόταση δηµοπράτησης του έργου από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το 1992 δεν ήταν ο κ.
Λαλιώτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ποιος ήταν το 1992; Η κυβέρνηση Σηµίτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν ήταν ο κ. Λαλιώτης. Ήταν ο Μητσοτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Ναι, ήταν ο Μητσοτάκης τότε. Εντάξει,
είχε ξεκινήσει και πιο πριν η διαδικασία. Τότε αυτός έπαιρνε την
πρώτη µελέτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ήµουν Νοµάρχης
Φθιώτιδας τότε. Γι’ αυτό το θυµάµαι.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Στις 31 Μαΐου του 2007 είχαµε τη σύµβαση παραχώρησης, δηλαδή τη σύµβαση υλοποίησης του
έργου. Όλοι αποδεχθήκαµε τη διαδικασία τότε. Δεν είχαµε προσφυγές επί της διαδικασίας. Τα έργα ξεκίνησαν, εγκαταστάθηκαν
οι εργολάβοι και έγινε το κοµµάτι από τη Λαµία µέχρι και την Κα-
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λαµπάκα στο Μουργκάνι, ενώ για το κοµµάτι από το Μουργκάνι
µέχρι τα Γρεβενά υπήρχαν προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν ξεκίνησαν ποτέ τα έργα.
Μετά τη διακοπή των εργασιών, στο τέλος του 2010, επί
Υπουργού κ. Ρέππα, επανερχόµαστε τώρα σε µία τροποποιηµένη
σύµβαση, η οποία αποπειράται να τελειώσει το έργο.
Άρα, λοιπόν, στο σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται η έγκρισή µας
για τα ενενήντα πέντε χιλιόµετρα και η ουσία είναι ότι το έργο
συνεχίζεται και δεν µπαίνει στο ψυγείο. Το έργο συνεχίζεται και
η δυτική Θεσσαλία µπαίνει σε µία νέα εποχή, όπου η ανάπτυξη
δεν είναι ουτοπία, αλλά πραγµατικότητα.
Πάνω στη νέα πραγµατικότητα, λοιπόν, εµείς οι Δυτικοθεσσαλοί θέλουµε να χτίσουµε µία νέα εποχή. Και θα το κάνουµε. Η
επαναφορά των εργοταξίων θα κινητοποιήσει πάρα πολλές δυνάµεις της τοπικής οικονοµίας, που θα επενδύσουν πάνω σ’
αυτόν τον άξονα. Η νότια και η κεντρική Ελλάδα θα γνωρίσουν
την κεντρική Θεσσαλία και τις δυνατότητές της. Σε τρία χρόνια
θα έχουµε το πλήρες τµήµα Λαµία-Τρίκαλα-Καλαµπάκα και µέχρι
το 2018 τη σύνδεση µε την Εγνατία.
Οι προσθήκες στο άρθρο 4.2. παράγραφος 3 ικανοποιούν την
ολοκληρωµένη µορφή ενός έργου πολύ σηµαντικού και η ιστορία
θα γράψει πόσο σηµαντική είναι η σηµερινή ηµέρα.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το κόστος. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κόστος προδιαγράφηκε στην αρχική σύµβαση του 2007,
όπως προέκυψε µε τον διεθνή διαγωνισµό που έγινε τότε. Δεν
µπορώ να υπεισέλθω στην ακριβή αποτίµηση της συµβατικής
συµφωνίας που ήρθε σήµερα. Δεν είµαι ειδικός. Θεωρώ ότι τα
στελέχη του Υπουργείου, οι νοµικοί σύµβουλοι της Κυβέρνησης,
ο διαµεσολαβητής κ. Βιδάλης έκαναν σωστή δουλειά και προστάτευσαν τα συµφέροντα του δηµοσίου. Αυτοί οι εκπρόσωποι
ανέλαβαν την ευθύνη αυτών των συµφωνιών και εγώ αποδέχοµαι
την ακεραιότητά τους και δεν µπορώ να την αµφισβητήσω.
Όµως, εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να καταθέσω την
εµπειρία µου από τις διαβουλεύσεις που κάναµε εµείς οι Βουλευτές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας κατά το διάστηµα που ήταν σταµατηµένο το έργο, µε τους παραχωρησιούχους του Ε65 –ήταν και ο κ. Μουτσινάς τότε, αν θυµάµαι
καλά- µε τον Υφυπουργό κ. Καλογιάννη και µε τους εργολάβους,
την ΤΕΡΝΑ και τους υπόλοιπους. Οι απαιτήσεις αποζηµιώσεων
σε περίπτωση οριστικής διακοπής του έργου –µας έφεραν χαρτιά τότε- ανέρχονταν σε τρεις περιπτώσεις έως και το ποσό των
950 εκατοµµυρίων ευρώ, λόγω των σηµαντικών αδυναµιών που
το δηµόσιο είχε τότε παρουσιάσει στη χρηµατοδότηση, στις
απαλλοτριώσεις και στην εξασφάλιση της οµαλής χρηµατοδότησης από τις τράπεζες µε την αύξηση του spread και του επιτοκίου.
Άρα, λοιπόν, είναι δεδοµένο ότι, αν το έργο διακοπτόταν εντελώς, θα πηγαίναµε σε δικαστικές διαδικασίες, µε αποζηµιώσεις
ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ. Σίγουρα θα χρειαζόµασταν ένα
πάρα πολύ µεγάλο ποσό –δηλαδή, πάνω από 500 εκατοµµύρια
ευρώ- για να αποζηµιώσουµε αυτούς τους κυρίους, που θα ήταν
κυρίως οι ξένοι τραπεζίτες και οι Ισπανοί, γιατί δεν θα έκαναν το
έργο. Θα έπρεπε µετά εµείς να βάλουµε άλλο ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ µε δικούς µας πόρους, για να φτιάξουµε το έργο
µε δικούς µας διαγωνισµούς.
Άρα, λοιπόν, ποια είναι η ζηµιά; Θα είχαµε αποζηµιώσεις µε
απρόβλεπτο κόστος, µε ξένα δικαστήρια και θα πληρώναµε πάλι
το έργο από την αρχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τα ίδια κάνουµε και τώρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Δεν είναι τα ίδια. Πρέπει να καταλάβετε
ότι κερδίζουµε 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ, την επιδότηση που δίναµε µε την αρχική σύµβαση λόγω της µειωµένης κοστολόγησης
της οικονοµικής απόδοσης του έργου της κεντρικής Ελλάδας,
που δεν είχε πολλά διόδια. Έπαιρναν τα διόδια οι εργολάβοι και
1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ επιδότηση στα τριάντα χρόνια από τον
εθνικό προϋπολογισµό, για να καλυφθεί το έργο.
Αυτό το κερδίζουµε. Άρα σε τριάντα χρόνια –θα µου πείτε είναι
πάρα πολλά- κερδίζουµε και αυτήν την ωφέλεια. Η ωφέλεια είναι
προφανής και µόνο κάποιος αδιάφορος για τη δικιά µας την περιοχή µπορεί να αντιδρά και να καταγγέλλει αυτήν τη συµφωνία
που επετεύχθη.
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Θα πω δυο λόγια για τα διόδια. Κοιτάξτε, κύριοι. Η σύµβαση
λέει σαφώς «4 λεπτά το χιλιόµετρο», δηλαδή 4 ευρώ στα 100 χιλιόµετρα. Αυτό θα είναι το µέσο κόστος, που νοµίζω ότι είναι
φθηνότερο από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα δεν πρέπει να διαµαρτύρεται κανείς αν τα διόδια είναι αλλού 2 ευρώ,
αλλού 1,5 ευρώ και αλλού 3 ευρώ. Το κόστος πρέπει να οµαλοποιηθεί και αυτό προβλέπεται ότι θα γίνει µε το χιλιόµετρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, είµαι ο τελευταίος.
Όµως, εγώ θέλω να πω µία προσωπική µου εµπειρία και ένα
µεγάλο παράπονο. Από το 1974 που πέρασα στο Πολυτεχνείο
κάνω τη διαδροµή Τρίκαλα-Αθήνα. Πληρώνω σαράντα χρόνια
διόδια, είτε µε το αυτοκίνητό µου είτε µέσω του εισιτηρίου του
ΚΤΕΛ, για να έρχοµαι στην Αθήνα. Με τα λεφτά τα δικά µας, των
Θεσσαλών, έγιναν οι δρόµοι αυτοί µέσα στο Λεκανοπέδιο, έφτασαν στη Βοιωτία, έφτασαν στη Φθιώτιδα, έφτασαν στη Χαλκίδα,
για να έχετε εσείς ασφαλή δρόµο και εµείς να σκοτωνόµαστε στο
Δοµοκό, στη Θεσσαλία και στα Τέµπη και εσείς να πάτε µε ασφάλεια στην Αθήνα. Και τώρα που εσείς τελειώσατε, έρχεστε και
λέτε «δεν θα πληρώσουµε διόδια»! Και θα µείνουµε εµείς χωρίς
δρόµους; Δεν το κατάλαβα αυτό!
(Χειροκροτήµατα)
Όχι, κύριοι. Θα πληρώσετε όλοι οι υπόλοιποι, που ωφεληθήκατε µέχρι τώρα, για να γίνουν και οι δικοί µας δρόµοι και για τη
Θεσσαλία και για την δυτική Μακεδονία. Διότι εµείς δεν είµαστε
τα κορόιδα της υπόθεσης.
Ακόµη, πληρώνει διόδια µόνο αυτός που είναι µέσα στον
δρόµο. Ένας νησιώτης δεν πληρώνει διόδια. Είναι κάποιοι Βουλευτές από νησιά. Τι φωνάζετε; Θα πληρώσετε τίποτα εσείς;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Τέλος, θέλω να πω δύο λόγια για τους εργολάβους. Είµαι µηχανικός και εργολήπτης, παλιά δηµοσίων έργων και τώρα, πριν
γίνω δήµαρχος, ιδιωτικών έργων. Έχουν ακουστεί τερατώδη
λάθη και εκφράσεις µέσα σε αυτήν την Αίθουσα εναντίον των ελληνικών τεχνικών εταιρειών και οφείλω να τις υπερασπιστώ, γιατί
είµαι ο µόνος µηχανικός εδώ µέσα, δεν βλέπω να είναι και άλλος
µηχανικός. Εργολάβοι δηµοσίων έργων δεν υπάρχουν εδώ µέσα.
Κατ’ αρχάς, έχουν µείνει πάρα πολύ λίγες ελληνικές εταιρείες.
Κάνετε λόγο για εθνικούς εργολάβους. Για να δούµε πόσοι από
αυτούς τους εργολάβους έχουν επιβιώσει µέχρι τώρα! Περνάτε
στον δρόµο και βλέπετε διάφορα ονόµατα στις γέφυρες. Ξέρετε
ότι οι πιο πολλές εταιρείες από αυτές έχουν κλείσει, ότι έχουν
χρεοκοπήσει από το ελληνικό δηµόσιο; Ξέρετε ότι το ελληνικό
δηµόσιο έχει χρεοκοπήσει όλες τις τεχνικές εταιρείες όλα αυτά
τα χρόνια, διότι δεν τους πλήρωνε, δεν τους κατέβαλλε έγκυρα
τα χρήµατά τους, διότι αθετούσε τις συµφωνίες; Όλες αυτές τις
εταιρείες που βλέπετε, «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ», «ΑΕΓΕΚ», «Σαραντόπουλος»,
έχουν κλείσει όλες. Υπάρχει καµµία εταιρεία; Που είναι αυτές οι
εταιρείες; Έµειναν τρεις ελληνικές εταιρίες και µια κυπριακή. Να
τις κλείσουµε και αυτές.
Εν πάση περιπτώσει, ποιοι δουλεύουν στις εταιρείες; Τα έργα
θα τα κάνουν οι εταιρείες αυτές; Δεκάδες µεσαίες τεχνικές εταιρείες που δουλεύουν ως υπεργολάβοι στα έργα αυτά, θεσσαλικές εταιρείες έφτιαξαν όλη την Θεσσαλία.
Πιστεύετε ότι ήρθε ποτέ η «ΑΚΤΩΡ» ή η «ΤΕΡΝΑ» να φτιάξει
έργα στη Θεσσαλία; Είχε µοιραστεί το κοµµάτι σε θεσσαλικές
εταιρείες και δούλευαν εταιρείες από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα,
τη Λαµία, τη Λάρισα. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες δεν πρέπει να
ζήσουν; Θα τις κλείσουµε όλες για να έρθουν οι ξένοι; Θέλετε,
δηλαδή, να γεµίσουµε την Ελλάδα µε ξένες εταιρείες, όπως έγινε
στη βιοµηχανία, που έκλεισαν οι ελληνικές βιοµηχανίες και
έχουµε τώρα όλες τις ξένες και έγινε αφελληνισµός της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των σουπερµάρκετ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως είναι πολύ άδικος αυτός ο διάλογος που κάνουµε.
Έχουµε µετέλθει σε έναν εµφύλιο πόλεµο. Μαλώνουµε µεταξύ
µας, οι Έλληνες εναντίον των Ελλήνων, ενώ θα έπρεπε να
βρούµε κάποια µέση λύση.
Άρα αρκετά µε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεµο. Τα έργα πρέπει να

4003

γίνουν. Πρέπει να φτάσει η ανάπτυξη σε όλα τα σηµεία της Ελλάδος, από την Καλαµάτα µέχρι την Αιτωλοακαρνανία –που, όπως σωστά είπατε, δεν έχει τρένο- µέχρι την Καστοριά, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, παντού.
Και έτσι, να έχουµε µία ισόρροπη ανάπτυξη, να έχουµε, δηλαδή, αυτό για το οποίο µιλάει πάντα η Αριστερά πιο πολύ απ’
ό,τι η Δεξιά και όµως δεν συµφωνούµε. Τότε, λοιπόν, θα αποδείξουµε ότι Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο
Βόλος.
Στον Βόλο, λοιπόν, έχει τελειώσει το έργο, κύριε Μουτσινά, και
τώρα εσείς είστε άνετοι, γιατί τελείωσε ο δρόµος για τον Βόλο
και τη Λάρισα. Και τώρα ζορίζεσθε για τα διόδια, έτσι; Τώρα, λοιπόν, να µη γίνει ο δρόµος στα Τρίκαλα, ενώ στον Βόλο να γίνει!
Το λέτε και εσείς και η κ. Χρυσοβελώνη. Θέλω να δω, όµως, τι
θα λέγατε αν ο δρόµος οδηγούσε στον Βόλο! Θα λέγατε να γίνει
ο δρόµος ή όχι;
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να τα αφήσουµε αυτά. Η ανάπτυξη
πρέπει να φτάσει παντού. Νοµίζω ότι, επειδή κανένας µας δεν
είναι τόσο πολύ καλός στα οικονοµικά, θα πρέπει να εµπιστευτούµε τους ανθρώπους που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση που έχει
κάνει συµφωνίες, για να δούµε επιτέλους µία άσπρη µέρα στον
τόπο µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε µε τον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πάλι ευχαριστώ
όλες και όλους για τις πολύ χρήσιµες και εποικοδοµητικές τοποθετήσεις σας, ακόµα και αυτούς που ήταν πάρα πολύ αρνητικοί
και σκληροί, εκτός από κάποιους που ορισµένες φορές έγιναν
υβριστικοί. Όµως, αυτήν τη στιγµή δεν θέλω να µπω σε αυτό το
ζήτηµα.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, µε µία έκκληση, για να συνεννοηθούµε.
Και την έκκληση αυτήν την κάνω τις τελευταίες δέκα µέρες, µια
εβδοµάδα, που είµαστε µαζί στην επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια. Όµως, εσείς -ορισµένοι από εσάς- δεν θέλετε. ‘Οχι µόνο
δεν θέλετε, αλλά να µου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ µέσα
ζούµε ένα θέατρο του παραλόγου. Με τον κ. Κοδέλα πραγµατικά
µπορώ να σκοτωθώ. Τον άκουσα δύο φορές και αντιλαµβάνοµαι
ότι µπορούµε να µαλώσουµε, να σκοτωθούµε, να διαφωνήσουµε.
Μπορούµε ενδεχοµένως να βρούµε κάποιους κοινούς τόπους,
αλλά θα συµφωνήσουµε ότι θα διαφωνούµε, γιατί µάλλον έχουµε
µια διαφορετική κοσµοθεωρία.
Από την άλλη µεριά, µε τον κ. Σταθάκη µπορώ να συµφωνήσω
σε µια σειρά από πράγµατα και κάποια στιγµή ενδεχοµένως να
διαφωνήσουµε. Με ορισµένους άλλους δεν µπορώ να καταλάβω
τι συµβαίνει. Θα εξηγήσω αµέσως τι εννοώ.
Πριν από λίγα χρόνια, κατασκευαζόταν ένα πολύ µεγάλο έργο
από τη γέφυρα της Αλαµάνας, από τις Θερµοπύλες, µέχρι τις
Ράχες στη Φθιώτιδα. Υπήρχαν δύο εργολαβίες. Η µία ήταν από
την Αλαµάνα µέχρι τη Λαµία και η άλλη από τη Λαµία µέχρι τις
Ράχες, την παράκαµψη της Στυλίδας. Ήταν ένα γιγαντιαίο έργο.
Η εταιρεία που το είχε κατέρρευσε, γιατί οι τράπεζες δεν της έδιναν δάνεια λόγω της κρίσης. Το δηµόσιο, λοιπόν, βρήκε κάποιον
άλλο τρόπο, όπως ψάχνει να βρει η κ. Φούντα, τον καινούργιο,
τον άλλον τρόπο; Δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος τρόπος. Ποιος
είναι ο άλλος τρόπος; Το δηµόσιο, λοιπόν, ή έκανε διαγωνισµό
για να πάρει έναν καινούργιο εργολάβο ή υποκατέστησε τον εργολάβο µε κάποιον άλλο. Υπήρχε άλλος τρόπος; Ποιος είναι ο
άλλος τρόπος;
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η κ. Φούντα, λοιπόν –µια και αναφέρθηκε και ο κ.
Αναγνωστάκης στις τοπικές κοινωνίες-, θέλει τον δρόµο Αντίρριο-Αγρίνιο, διότι δεν µπορεί να πάει στο Αγρίνιο και η ίδια να
λέει «δεν θέλω τον δρόµο».
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Δεν περνάει από το Αγρίνιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θέλω την Κλόκοβα, αλλά τη θέλω κάπως αλλιώς.
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Όµως, δεν ξέρουµε ποιο είναι το «αλλιώς». Δεν υπάρχει το «αλλιώς».
Εγώ νοµίζω ότι, όταν ασκούµε εδώ πολιτική, όταν τοποθετούµαστε ενώπιον του λαού µέσα από αυτήν την Αίθουσα, λέµε και
τι θέλουµε να γίνει, λέµε µε ποιο συγκεκριµένο τρόπο. Όταν λέµε
ότι θέλουµε το έργο, αλλά θέλουµε έναν άλλον τρόπο, τον οποίο
τρόπο δεν περιγράφουµε ποτέ, ε, λοιπόν τότε δεν θέλουµε να
γίνει το έργο. Και αν δεν υπήρχαν κάποιοι εδώ οι οποίοι σήµερα
βάζουν πλάτη για να γίνουν αυτά τα έργα, τα έργα δεν θα γίνουν
ποτέ. Τότε θα πάτε στις τοπικές σας κοινωνίες να λέτε ότι τα
έργα δεν θα γίνουν. Και τότε να δούµε τι θα πείτε!
Θα πρέπει, λοιπόν, να τελειώνουµε µε τα καλαµπούρια και µε
αυτά τα αστεία. Ή θα τοποθετηθούµε υπεύθυνα απέναντι στον
λαό αυτές τις δύσκολες στιγµές ή θα πάρουµε ευθύνες όλοι µας
απέναντι στον τόπο ή πραγµατικά εδώ θα κοροϊδεύουµε ο ένας
τον άλλο και όλοι µαζί τον ελληνικό λαό.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ποιοι κοροϊδεύουν, όµως, τον ελληνικό λαό;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλά, δεν κουραστήκατε; Ήρεµα. Υπάρχει λόγος; Και είναι και κόσµιος και ο δικός
σας λόγος και του κυρίου Υπουργού.
Σας παρακαλώ τώρα, είναι 2.30’ η ώρα τη νύχτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεύτερον, υφίσταµαι εδώ, όλες αυτές τις µέρες,
όλες τις απόψεις µε σκληρά λόγια. Αλλά, κοιτάξτε. Κάποια στιγµή
χρειάζεται και η αποκάλυψη. Και η αποκάλυψη είναι ότι ή τα θέλετε τα έργα ή δεν τα θέλετε. Εάν τα θέλετε και έχετε έναν διαφορετικό τρόπο, να µας το πείτε ποιος είναι.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όσο δεν µας λέτε ποιος είναι ο τρόπος, τότε προφανώς δεν θέλετε τα έργα ή κρύβεστε πίσω από άλλες πολιτικές
σκοπιµότητες, που τις ξέρετε εσείς.
Πάµε, λοιπόν, στο επόµενο θέµα, παρακαλώ, γιατί πρέπει να
τελειώνουµε. Σας είπα και σας τόνισα, σας έδωσα στοιχεία,
έκανα ερωταπαντήσεις προηγουµένως. Ο κ. Σταθάκης εχθές
αυτές έβαλε µια σειρά από πολύ σηµαντικά θέµατα. Όφειλα να
του απαντήσω και του απάντησα σήµερα. Όφειλα να απαντήσω
και σε όποια ζητήµατα τίθενται. Η κ. Ουζουνίδου, ο κ. Πετράκος
και άλλοι συνάδελφοι µου έβαλαν θέµατα που οφείλω να τα
απαντήσω. Αλλά στα θέµατα τα οποία είναι υπαρκτά, έστω κι αν
διαφωνούµε. Ο εκπρόσωπος, ο κ. Καραθανασόπουλος, προηγουµένως έκανε µια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και είπε ορισµένα πράγµατα µε τα οποία εγώ συµφωνώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα τελειώσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ, λοιπόν, καταθέτω σήµερα στη Βουλή, µετά από όλα όσα
κατέθεσα, την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει το µέσο κόστος των αυτοκινητοδρόµων στην
Ευρώπη. Είναι 10.940.000, περίπου 11 εκατοµµύρια. Εµάς, όπως
σας είπα, είναι 7 και κάτι περίπου εκατοµµύρια το χιλιόµετρο.
Θέλω –επιτέλους- να µου πείτε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβληµα, πού έχουµε κάνει λάθος, πού έχουµε βλάψει το δηµόσιο
συµφέρον, πού δεν διαπραγµατευτήκαµε σωστά, πού έχουµε
µειονεκτήσει. Όχι τον άλλο τρόπο, τον ανύπαρκτο, όµως. Παρακαλώ, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με ρώτησε ο κ. Καπερνάρος πού πήγαν τα λεφτά από τα διόδια στη Νέα Οδό. Την απάντησή µου θα την καταθέσω, γιατί
όποιος θα ήθελε να δει πού πήγαν τα χρήµατα της Νέας Οδού
µπορεί κάλλιστα να µπει στο ίντερνετ να δει τον ισολογισµό της
Νέας Οδού και πολύ εύκολα να πάρει την απάντηση. Για ποιον
λόγο να δηµιουργούµε την αίσθηση ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι
«βρόµικοι», κάποιοι «πουληµένοι», κάποιοι εργολάβοι, κάποια
Μέσα, κάποια µίντια, τα οποία µάς βάζουν εδώ και γινόµαστε
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υπάλληλοι τους;
Λοιπόν, η Ιονία και η Νέα Οδός -επειδή η Ιονία Οδός και η Νέα
Οδός είναι µια κοινοπραξία- έχουν πηγές εσόδων: 348 εκατοµµύρια. Οι µέτοχοι έβαλαν 124 εκατοµµύρια. Το δηµόσιο έβαλε
140 εκατοµµύρια. Τα δάνεια ήταν 49 εκατοµµύρια. Σύνολο: 661
εκατοµµύρια. Έξοδα: Μελέτες-κατασκευές 438 εκατοµµύρια. Ο
δρόµος της παράκαµψης Αγρινίου σαράντα χιλιόµετρα είναι
µόνο τα χρήµατα. Άλλα 100 εκατοµµύρια ξοδεύτηκαν στον
δρόµο Ριτσώνα-Θήβα, δηλαδή κάποιες βελτιώσεις που έγιναν
στο ΠΑΘΕ. Συντήρηση του δρόµου 65 εκατοµµύρια. Λειτουργία:
67 εκατοµµύρια. Χρηµατοοικονοµικό κόστος 30 εκατοµµύρια.
ΦΠΑ 5 εκατοµµύρια. Στο ταµείο τους έχουν 56 εκατοµµύρια. Σύνολο 661 εκατοµµύρια.
Ούτε ένα ευρώ από το έργο, από όλα αυτά τα έσοδα δεν έχει
πάει στην τσέπη τους, στους µετόχους, στα ταµεία τους. Πού
είναι, λοιπόν, αυτή η διαπλοκή; Δεν πρέπει να τελειώνουµε µε
αυτούς τους µύθους εδώ; Για όνοµα του Θεού! Μας ακούνε και
οικονοµολόγοι έξω, µας ακούνε άνθρωποι µορφωµένοι και λένε:
«Τι κάνουν αυτοί εδώ µέσα;».
Παρακάτω, σε σχέση µε τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα
διόδια. Κοιτάξτε, και εδώ πρέπει να πούµε µια καθαρή κουβέντα
για να τελειώνουν οι µύθοι. Εάν τα διόδια αύριο κάποιοι στιγµή
γίνουν 6,7 σεντς, δηλαδή φτάσουν στο ανώτατο όριο, µετά από
κάποια χρόνια θα αντιπροσωπεύουν το 25% των δαπανών ενός
αυτοκινήτου, ενός οδηγού που θέλει να πάει κάπου. Το 75% είναι
τα καύσιµα του, τα λιπαντικά του και τα λοιπά.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα θέλω –σας παρακαλώ πολύειλικρινά να συνεννοηθούµε. Θέλω να συνεννοηθούµε, γιατί πρόκειται για ένα πολύ µεγάλο εγχείρηµα το οποίο ξεκινάει να κάνει
η χώρα. Μπορεί πραγµατικά να µπορέσουµε το επόµενο χρονικό
διάστηµα να προχωρήσουµε και σε άλλα µεγάλα έργα.
Το Καστέλι, για παράδειγµα, στην Κρήτη, το µεγάλο αεροδρόµιο. Ο Αχελώος –το κουβεντιάζουµε µε τον κ. Ταµήλο- είναι ένα
µεγάλο εγχείρηµα. Πρόκειται για πολύ µεγάλο αναπτυξιακό έργο
για τη χώρα. Δυστυχώς, το εγκαταλείψαµε, γιατί δεν φροντίσαµε
τους περιβαλλοντικούς όρους. Υποβαθµίσαµε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Δυστυχώς, υπάρχουν έργα σηµαντικά, όπως είναι, για παράδειγµα, η Μεσοχώρα, η οποία θα µπορούσε να λειτουργήσει. Δεν
έχει σχέση µε την εκτροπή η Μεσοχώρα. Καµµία σχέση. Θα παρήγαγε 120 MW καθηµερινά -αυτή είναι η ισχύς- και θα έδινε τη
δυνατότητα µεγάλης εξοικονόµησης νερού του Αχελώου, διότι
υπάρχει το σύστηµα που επαναφέρει το νερό µε άντληση πίσω.
Δυστυχώς, δεν έχει προχωρήσει.
Όλα αυτά τα µεγάλα έργα…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ποιος φταίει για τη
Μεσοχώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, επαναλαµβάνω ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος
διαχρονικά, που έχει σχέση, κυρία Ξηροτύρη, µε το µη σεβασµό
των αποφάσεων του Συµβουλίου Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, µε αποτέλεσµα να έχουµε πάει πίσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω ένα λεπτό, αν µου επιτρέπετε, για µια κουβέντα -το είπα
στον κ. Σταθάκη και του την οφείλω- σχετικά µε την πρόταση για
τους πλειστηριασµούς. Αναφέρθηκε και ο κ. Βορίδης.
Κοιτάξτε, νοµίζω ότι η πρότασή σας αδικείται και αδικείται για
τον εξής λόγο: Βρισκόµαστε σε µία πραγµατικότητα, όπου, αφού
περάσαµε σχεδόν τέσσερα χρόνια οριζόντιων µέτρων, κάναµε
και οριζόντιες ρυθµίσεις. Δεν είναι ώρα πια για οριζόντιες ρυθµίσεις.
Το θέµα των πλειστηριασµών χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή. Νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε, µιας και θέλουµε να
συνεννοηθούµε, ότι δεν θα θιγεί η πρώτη κατοικία του εργαζόµενου, του λαϊκού νοικοκυριού, του νοικοκυριού της µεσαίας
τάξης, του ανέργου, του συνταξιούχου, του ανίκανου προς εργασία, του αδύναµου κοινωνικά. Θα συµφωνήσουµε σε αυτό. Να
είστε βέβαιοι ότι η ρύθµιση που θα φέρει σε λίγο η Κυβέρνηση
θα προστατεύει πλήρως όλες αυτές τις κατηγορίες των πολιτών,
ούτως ώστε να µην κινδυνεύει η πρώτη, η κύρια κατοικία των
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συµπολιτών µας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ζήτηµα κοινωνικό,
εθνικό, πατριωτικό, για να υπάρξει αυτή η ρύθµιση.
Από εκεί και πέρα, όµως, θέλει προσοχή. Φοβούµαι ότι πίσω
απ’ αυτές τις οριζόντιες ρυθµίσεις κρύβονται οι µπαταξήδες. Και
υπάρχουν, κατά τη γνώµη µου, πάνω από πενήντα χιλιάδες µπαταξήδες αυτήν τη στιγµή, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την οριζόντια ρύθµιση που λέει «καθόλου πλειστηριασµοί».
Επίσης, πίσω απ’ αυτήν την υπόθεση κρύβεται ένας µεγάλος
συστηµικός κίνδυνος: να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Χρειάζεται,
λοιπόν, πολύ µεγάλη προσοχή.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι καλοπροαίρετα γίνονται όλες αυτές
οι προτάσεις και εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, επί τρία χρόνια φέρνουµε συνέχεια αυτήν τη ρύθµιση, αλλά πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, για να µην καλύπτουµε -στο όνοµα των οριζόντιων
µέτρων-, δυστυχώς, κάποιους οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν και
κρύβονται πίσω απ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Και πάλι σας ευχαριστώ όλους.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είδατε, και το Προεδρείο επί τεσσερισήµισι ώρες
βρίσκεται εδώ µαζί σας. Δεν άλλαξε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και
ρύθµιση συναφών θεµάτων» και η ψήφιση θα γίνει χωριστά.
Για τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας και η ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτά τα άρθρα θα
γίνει σήµερα Τετάρτη 11 Δεκεµβρίου 2013 στις 12.00’ το µεσηµέρι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό η τροπολογία µε ειδικό
αριθµό 984 και ειδικό 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε ειδικό αριθµό 984 και ειδικό 19 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε ειδικό
αριθµό 985 και ειδικό 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε ειδικό αριθµό 985 και ειδικό 20 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 2.32’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 11 Δεκεµβρίου 2013 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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