ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Παρασκευή 4 Απριλίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10013
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων Κρήτης, το Λύκειο Καπανδριτίου Αττικής, το Γυµνάσιο Παξών και το Μειονοτικό Λύκειο
Κοµοτηνής, σελ. 10031, 10039, 10045, 10047
3. Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού µε την
οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-3-2014, έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι κύριοι Μάξιµος
Χαρακόπουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σταύρος
Καλαφάτης του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους, σελ. 10013 10014
4. Ανακοινώνεται ότι µε το 46/31-3-2014 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-3-2014, διορίστηκαν οι κύριοι Θεόφιλος Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Νικόλαος Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 10013 - 10014
5. Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτικών κ. Νικολάου Σταυρογιάννη µε την οποία ενηµερώνει ότι
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της Βουλευτού Πέλλας κ. Θεοδώρας Τζάκρη να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, σελ. 10015
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 10035, 10036, 10037,
10038, 10039, 10041, 10043, 10049, 10051, 10052, 10055,
10057
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 10051, 10052
8. Αναφορά στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου και
του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία Κασιδιάρη, σελ.
10032, 10038, 10039, 10041, 10042, 10043, 10045, 10047,
10048, 10049, 10050, 10051, 10053, 10054, 10055
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 3326 έως 3365,
σελ. 10016 - 10018
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
10018 - 10030
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Απριλίου 2014, σελ. 10031
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Μόνιµη
Ελληνική Έκθεση στο Μουσείο Άουσβιτς στην Πολωνία,
σελ. 10032
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α’ Λυκείου, σελ. 10033
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, σελ. 10037 - 10058

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής: Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», σελ. 10036 - 10058
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 10043 - 10058
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 10013 - 10043
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 10043
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 10039, 10043, 10049
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10041
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 10038, 10043, 10057
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ Ε. ,
σελ. 10035, 10036
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 10049, 10051, 10052,
10055, 10057
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 10038, 10039
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 10049
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 10035, 10036, 10037,
10038, 10039, 10043
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 10055, 10057
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 10039
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 10049
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 10036
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 10051
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 10055
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 10037, 10051, 10052
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 10051, 10052
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 10051, 10052
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 10051, 10052
Γ. Επί της αναφοράς στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ
του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη
Μπαλτάκου και του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία
Κασιδιάρη:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 10042
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 10048, 10049
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10041
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 10043, 10055
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 10050
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 10038, 10039
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 10047, 10049
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 10039
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 10045
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 10049
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 10054

ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,

σελ. 10032, 10053
σελ. 10051
σελ. 10039, 10055
σελ. 10051, 10053
σελ. 10050

Δ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 10032, 10033
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 10033, 10034, 10035
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (ΠΑΣΟΚ),
σελ. 10034, 10035
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 10032
Ε. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 10042
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 10048, 10055
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 10041
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ. 10043, 10045, 10055,
10056, 10057, 10058
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 10049
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 10038
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 10045, 10056, 10057, 10058
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 10047
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 10040, 10041, 10045,
10054, 10055, 10058
ΜΑΡΙΑΣ Ε. ,
σελ. 10053
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 10039, 10040
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 10037
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 10050

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Παρασκευή 4 Απριλίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 4 Απριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-4-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Τετάρτης 5 Μαρτίου
2014, της Πέµπτης 6 Μαρτίου 2014, της Παρασκευής 7 Μαρτίου
2014 και της Δευτέρας 10 Μαρτίου 2014)
Θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα.
Υπάρχει από το Γραφείο του Πρωθυπουργού µία ανακοίνωση
για κυβερνητική µεταβολή. Με επιστολή του µας ενηµερώνει ότι

µε το 45/31-3-2014 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 79/31-3-2014 (τ.Α’), έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που
υπέβαλαν οι κύριοι Μάξιµος Χαρακόπουλος του Παντελή από τη
θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σταύρος Καλαφάτης του Αθανασίου από τη θέση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους.
Επίσης, µε το 46/31-3-2014 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-3-2014 (τ.Α’), διορίστηκαν οι κύριοι Θεόφιλος Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Νικόλαος Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Η επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επίσης, έχω
την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών λάβαµε επιστολή, µε την οποία µας ενηµερώνει ότι
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της Βουλευτού Πέλλης κ. Θεοδώρας

10015

Τζάκρη να ενταχθεί στη Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Η επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:

10016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλείται
ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το
Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Νικόλαο Βούτση,
Βουλευτή Α’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3326) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας αιτείται
για τους ασφαλισµένους του ταµείου την µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, τη ρύθµιση των οφειλών τους και την
παροχή πλήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3327) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης Συµβασιούχων Πυροσβεστών επισηµαίνει τα
προβλήµατα του κλάδου από τις µειώσεις των αποδοχών τους
και αντιδρά στο σχεδιασµό του Αρχηγείου του σώµατος για µείωση των προσλήψεων των συµβασιούχων πυροσβεστών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3334) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Καταναλωτών
Βόλου και Θεσσαλίας αιτείται να εξετασθούν είκοσι ένα αναπάντητα ερωτήµατα της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας για τις αυξήσεις των διοδίων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3335) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μεγαλόπολης
Νοµού Αρκαδίας εκφράζει την αντίθεσή του στην πιθανή µετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε αποµακρυσµένη
χιλιοµετρικά περιοχή από το Δήµο και από το Ενεργειακό Κέντρο
της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3336) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Κάτοικοι Κηπακίου Νοµού Τρικάλων εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για το έργο «Κατασκευή
Αυτόµατου Συστήµατος Ισόπεδης Διάβασης στη Χιλιοµετρική
Θέση 61 και 250 της σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφαρσάλου-Καλαµπάκας και πρόσθετες εργασίες» και για την κατάργηση της υφιστάµενης διάβασης.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών
3328) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων Δωµατίων-Διαµερισµάτων Νοµού Χανίων «Άπτερα» αιτείται την
απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρηµατιών
τουριστικών καταλυµάτων µέχρι δέκα δωµατίων, από τον ΟΑΕΕ.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
3337) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σκοπέλου Νοµού Μαγνησίας επισηµαίνει την ανάγκη αύξησης της χρηµατοδότησης του
Δήµου για της µεγάλης κλίµακας επισκευές των σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3329) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων-Διαµερισµάτων Νοµού Χανίων «Άπτερα» αιτείται την
απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρηµατιών
τουριστικών καταλυµάτων µέχρι δέκα δωµατίων, από τον ΟΑΕΕ.

Πολιτισµού και Αθλητισµού
3338) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας Νοµού Πέλλας αιτείται τη χρηµατοδότηση του Δήµου Έδεσσας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση του
δηµοτικού σταδίου της πόλης.

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3330) Η Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος
Τοπικής Κοινότητας Κούκου Δήµου Κατερίνης αιτείται τη διευθέτηση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι καλλιεργητές
σκληρών σιτηρών, οι οποίοι αδυνατούν να λάβουν την προβλεπόµενη γι’ αυτούς επιδότηση, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Πολιτισµού και Αθλητισµού
3339) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας του Νοµού
Πέλλας αιτείται τη χρηµατοδότηση του Δήµου Έδεσσας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση του δηµοτικού σταδίου της πόλης.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3331) Η Βουλευτής Λακωνίας κ. ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών
Ενοικιαζόµενων Δωµατίων Διαµερισµάτων Ελλάδος αιτείται την
απαλλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρηµατιών
τουριστικών καταλυµάτων µέχρι δέκα δωµατίων, από τον ΟΑΕΕ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
3332) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας εκφράζει τη διαµαρτυρία
του για τις καθυστερήσεις των τελικών εκταµιεύσεων του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» και αιτείται την απρόσκοπτη
υλοποίηση του προγράµµατος και την επιτάχυνση των πληρωµών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών
3333) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελµούζος» επισηµαίνει το καθεστώς µέσα στο οποίο εκτελούνται οι σχολικές µεταφορές σε
αρκετά σχολεία, θέτοντας σε κίνδυνο τους µαθητές και εκθέτοντας τους διευθυντές των σχολείων.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3340) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ενοικιαζόµενων
Δωµατίων & Διαµερισµάτων των Νοµών Πιερίας, Ηµαθίας και
Πέλλας αιτείται την επαναφορά µε νοµοθετική παρέµβαση της
απαλλαγής των επιχειρηµατιών τουριστικών καταλυµάτων, µέχρι
δέκα δωµατίων, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ,
όπως ίσχυε µε το ν.3846/2010 άρθρο 25 παρ.5.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3341) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σιταράς Αθανάσιος αναφέρεται
στις αντίξοες συνθήκες κράτησης των κρατουµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3342) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών παραθέτει επιχειρήµατα
που επιβεβαιώνουν ότι οι ουκρανοί δεν είναι ούτε φασίστες ούτε
ναζιστές, όπως παρουσιάζονται.
Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων
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3343) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Σκοπέλου του
Νοµού Μαγνησίας αιτείται την άµεση χρηµατοδότηση του δήµου
και τη διενέργεια αντισεισµικών ελέγχων για την επισκευή και λειτουργία των σχολικών κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
νησιού.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3344) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά επισηµαίνει τις ανακρίβειες και την
έλλειψη εξειδικευµένης γνωµοδότησης κατά την διαδικασία της
διαβούλευσης για το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, παραθέτοντας τις
προτάσεις του.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3345) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κ. Κωνσταντίνος
Γκούµας αιτείται την άµεση θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την προστασία θυµάτων εγκληµατικών πράξεων.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3346) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών επισηµαίνει τις
αρνητικές συνέπειες της διακοπής του προγράµµατος αποκατάστασης των σεισµοπλήκτων στην δυτική Ελλάδα και αιτείται την
παροχή των αναγκαίων πιστώσεων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3347) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις καθυστερήσεις
στην εξόφληση των σχετικών δαπανών του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς
µε αποτέλεσµα, πλήθος εµπλεκοµένων επιχειρήσεων να ασφυκτιούν οικονοµικά.
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3348) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κώστας Αποστολίδης διαµαρτύρεται για τις επείγουσες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου
αρµοδιότητας του ΥΠΕΣ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
3349) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Δονούσας Δήµου Νάξου του Νοµού Κυκλάδων αντιδρά για
την απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 30/2004 τεύχος ΑΑΠ,
µε την οποία κηρύσσεται ολόκληρο το νησί της Δονούσας αρχαιολογικός χώρος και αιτείται την ανάκλησή της.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3350) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπύρος Μπογδάνης επισηµαίνει την υποβάθµιση του δηµοσίου συµφέροντος έναντι του
ιδιωτικού στον τοµέα την ενέργειας και ειδικότερα στις ανανεώσιµες πηγές.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
3351) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Ηρακλειάς Δήµου Νάξου του Νοµού Κυκλάδων αντιδρά
για την απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 30/2004 τεύχος
ΑΑΠ, µε την οποία κηρύσσεται ολόκληρο το νησί της Ηρακλειάς
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αρχαιολογικός χώρος και αιτείται την ανάκλησή της.
Εθνικής Άµυνας
3352) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να του παρασχεθεί
η σχετική πληροφόρηση για τις φηµολογούµενες παραπτωµατικές πράξεις κατά τη δωρεάν διανοµή τροφίµων σε πολυτέκνους
από τον υπεύθυνο δηµόσιο λειτουργό και τέως πολιτευτή της
ΑΝΕΛ κ. Νικόλαο Σµολοκτό.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εξωτερικών
3353) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Υποεπιτροπή Υδάτων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής
των Ελλήνων επισηµαίνει την επίλυση του προβλήµατος της ρύπανσης των υδάτων του ποταµού Νέστου από τη Βουλγαρική
πλευρά και αιτείται την ανάληψη θεσµικών πρωτοβουλιών, ώστε
η γειτονική Χώρα να συµµορφωθεί στις συναφείς ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις της.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
3354) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Έδεσσας του Νοµού Πέλλας
ενόψει της διεξαγωγής του Grand Prix «Αλεξάνδρεια» αιτείται τη
χρηµατοδότηση του Δήµου Έδεσσας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση του δηµοτικού σταδίου της
πόλης.
Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας
3355) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάµεων προτείνει τη µετάθεση ή
απόσπαση των εκλεγµένων στρατιωτικών στην πλησιέστερη µονάδα του δήµου που εξελέγησαν, ώστε να διευκολυνθεί η συµµετοχή τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Πολιτισµού και Αθλητισµού
3356) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο
επισηµαίνουν τα οικονοµικά προβλήµατα που κορυφώθηκαν το
2011, όταν το ΥΠΠΟ σταµάτησε την οµαλή ροή επιδότησης του
µουσείου, καθιστώντας τη λειτουργία του µη βιώσιµη.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3357) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σ. Πέππας παραθέτει τον προβληµατισµό του σχετικά µε τα οικιακά φωτοβολταϊκά και τις
ρυθµίσεις που προτάσσει το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
3358) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος αιτείται την τροποποίηση του ν.3938/2011,
προκειµένου να ενταχθούν στον πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων οι εποχικοί δασοπυροσβέστες, οι οποίοι προσελήφθησαν το
2009 µε το π.δ. 124/2003.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3359) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και
κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης παραθέτουν τις ενστάσεις τους
σχετικά µε τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας
ξένων γλωσσών και αιτούνται την άµεση συνάντησή τους µε τον
Υπουργό Παιδείας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3360) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Αικατερίνη Καρτάλη αιτείται
την ακύρωση απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του «Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών» για προσωπικό της θέµα.
Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
3361) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος
παραθέτει τα πεπραγµένα της γενικής συνέλευσης της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών
3362) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης αιτείται την πρόσληψη του συνόλου των
χιλίων πεντακοσίων συµβασιούχων πυροσβεστών.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας
3363) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παραποµπή στη δικαιοσύνη υπόπτων τέλεσης του κακουργήµατος
της απιστίας στην υπόθεση της κάρτας υγείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
3364) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου
επισηµαίνει την τροπολογία που αφορά την προστασία των εγκύων υπαλλήλων στους είκοσι τρεις φορείς του δηµοσίου των
καταργούµενων φορέων και αιτείται την εξαίρεσή τους από τη
διαθεσιµότητα.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
3365) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου αιτείται τη διατήρηση της ενιαίας τιµής σε όλα τα βιβλία για δύο έτη,
µετά την τελευταία ανατύπωσή τους, εξαιρώντας µόνο τα ξενόγλωσσα βιβλία.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 4641/06-12-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μπατσάρα Γεωργίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 113852/20-022014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 5147/02-01-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσιάρα Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 24338/ΙΗ ΕΞ/20-

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

02-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

3. Στην µε αριθµό 5680/24-01-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Πατριανάκου Φεβρωνίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-176/20-02-

«
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2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
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4. Στην µε αριθµό 5810/30-01-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Κριτσωτάκη Μιχαήλ και Διακάκη Μαρίας δόθηκε µε το υπ’

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 84/20-4-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

5. Στην µε αριθµό 5924/03-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΗΛΕΔ ΑΓΣ
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0006205/ΕΞ2014/20-02-2014 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 6304/14-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/45/13793/20-02-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2014 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας
η ακόλουθη απάντηση:

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων Κρήτης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Απριλίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 768/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κόνσολα
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή των αποζηµιώσεων στα νοικοκυριά που επλήγησαν από τις
καταστροφικές πληµµύρες στη Ρόδο.
2. Η µε αριθµό 758/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευγενίας (Τζένης) Βαµβακά προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας «Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» εντός της Ζώνης Β’ Προστασίας του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαµίνας.
3. Η µε αριθµό 754/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Αιγαίου και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της
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εταιρείας «Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» στην περιοχή της Σαλαµίνας.
4. Η µε αριθµό 764/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
εργαζοµένων στον κλάδο του εµπορίου.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 769/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηµαθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου
προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη
µείωση του ασφαλιστικού κόστους των εργατών που µετακαλούνται από τρίτες χώρες για να απασχοληθούν σε εποχικές
αγροτικές εργασίες.
2. Η µε αριθµό 759/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Πάντζα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριµµάτων Γραµµατικού.
3. Η µε αριθµό 755/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία εκκαθάρισης της ΕΡΤ.
4. Η µε αριθµό 765/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη στην κορυφή του όρους
Μπούµστου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 760/1-4-204 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Μόνιµη Ελληνική Έκθεση στο Μουσείο
Άουσβιτς στην Πολωνία.
Κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο, για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θεωρώ
σηµαντική την παρουσία σας σήµερα και πρέπει να επισηµάνω
ότι όσες φορές έχω κάνει ερώτηση που εµπίπτει στις αρµοδιότητές σας, η παρουσία σας συµβάλλει, νοµίζω, πάρα πολύ και
στη δυνατότητα της ανάπτυξης ενός διαλόγου και της άσκησης
κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Μάλιστα, η ερώτησή µας, η οποία αφορά τη Μόνιµη Ελληνική
Έκθεση στο Μουσείο του Άουσβιτς, συζητείται την επαύριον, θα
έλεγα, της συγκρότησης και λειτουργίας της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής για τα θέµατα των γερµανικών οφειλών, ενόψει και της επίσκεψης της κ. Μέρκελ στην
Ελλάδα, η οποία θα έρθει τελικά στις 11 του µηνός;
Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση έχει ως εξής: Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι τον Ιανουάριο του 2008 υπογράφηκε στην πόλη Άουσβιτς της Πολωνίας µεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Διευθυντή του Μουσείου Ολοκαυτώµατος του
Άουσβιτς συµφωνία για την οργάνωση Μόνιµης Ελληνικής Έκθεσης στο εν λόγω µουσείο.
Θα έπρεπε, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, τα εγκαίνια της
έκθεσης να έχουν γίνει ήδη. Το ερώτηµα είναι τι γίνεται αυτήν τη
στιγµή και πού βρισκόµαστε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι το Άουσβιτς ήταν ένας χώρος όπου οι ναζί συγκέντρωσαν, όχι µόνο
Εβραίους, αλλά και πάρα πολλούς αντιστασιακούς από όλο τον
κόσµο και µε βάση τα στοιχεία που έχουµε από την έκθεση που
έχει συνταχθεί στο βιβλίο «Η Μαύρη Βίβλος της Κατοχής», µια
έρευνα που έχει γίνει από το Εθνικό Συµβούλιο Διεκδίκησης των
Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα, που επικεφαλής είναι
ο Μανώλης Γλέζος, προκύπτει από τον πίνακα ότι οι θανόντες
όµηροι στα γερµανικά στρατόπεδα ήταν εκατόν πέντε χιλιάδες
Έλληνες.
Βεβαίως, γνωρίζουµε ότι περίπου εξήντα πέντε χιλιάδες ήταν
οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό σηµαίνει ότι άλλοι σαράντα χιλιάδες συµπολίτες µας, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται από τα Χανιά -µια και είναι εδώ το Δηµοτικό Σχολείο και
µας ακούει- πραγµατικά εκτελέστηκαν, θανατώθηκαν στα κρεµατόρια του Άουσβιτς, σε έναν χώρο όπου η ιστορία έχει καταγράψει ότι τους φούρνους του Άουσβιτς τούς κατασκεύασε η
περίφηµη «SIEMENS». Ταυτόχρονα, στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, που δεν ήταν απλά ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, αλλά
ένα στρατόπεδο εργασίας, υπήρχαν συγκεκριµένα στρατόπεδα
εταιρειών και ένα από τα στρατόπεδα εταιρείας που δούλευε
εκεί, ήταν επίσης, στρατόπεδο της «SIEMENS».
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικό να αναδειχθεί
η ιστορία των Ελλήνων, οι οποίοι εκτελέστηκαν, θανατώθηκαν σε
αυτό το στρατόπεδο και αναµένουµε την απάντησή σας για ποιο
λόγο µέχρι στιγµής δεν έχει εγκαινιαστεί η Μόνιµη Ελληνική Έκθεση στο Μουσείο του Άουσβιτς.
Τι πρόκειται να γίνει, κύριε Υπουργέ, για το ζήτηµα αυτό, το
οποίο είναι σηµαντικότατο και για την ιστορική µνήµη της χώρας
και βεβαίως, εν όψει της µεγάλης προσπάθειας που ξεκινάει η
Βουλή µας για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερµανίας προς
την Ελλάδα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θα ήθελα να πω ότι οι ερωτήσεις σας, κύριε συνάδελφε, γίνονται πάντοτε την κατάλληλη στιγµή και µας δίνουν την ευκαιρία
να απαντήσουµε σε ζητήµατα, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά, δίνοντας έτσι στην Κυβέρνηση τη δυνατότητα να πει πράγµατα, τα
οποία έχουν να κάνουν µε τις τρέχουσες εξελίξεις.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο ελληνικός λαός, από την πρώτη
στιγµή τάχθηκε εναντίον του φασισµού και του ναζισµού. Σύσσωµος ο ελληνικός λαός έδωσε τον αγώνα του και έκανε και
πολύ µεγάλες θυσίες. Πολλοί Έλληνες µεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως και στο Άουσβιτς βεβαίως και είχαµε
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σε αυτά τα στρατόπεδα.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να σπάσει το αβγό του φιδιού, να τσακίσει το κεφάλι του φιδιού, που είναι ο ναζισµός και
ο φασισµός και να µην αφήσει καµµία παραφυάδα σήµερα να
φυτρώσει και να δηλητηριάσει τον ελληνικό λαό και την ελληνική
νεολαία -που έχουµε σήµερα εκπροσώπους της εδώ πέρα- µε
ιδέες ρατσιστικές, ιδέες που έχουν να κάνουν µε πράγµατα τα
οποία είναι αντίθετα προς τη δηµοκρατία και τη συνεργασία µεταξύ των λαών.
Ως προς το θέµα τώρα, η χώρα µας υπέγραψε τη διµερή ελληνοπολωνική συµφωνία το έτος 2008 για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Η συµφωνία υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου του 2008, µε
εξουσιοδότηση της τότε Υπουργού κ. Ντόρας Μπακογιάννη, από
την εντεταλµένη για θέµατα Ολοκαυτώµατος εµπειρογνώµονα
του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Φωτεινή Τοµαή-Κωνσταντοπούλου, παρουσία µελών της Εθνικής Επιτροπής που συστάθηκε για
το σκοπό αυτό, µε τον Διευθυντή του Κρατικού Μουσείου Ολοκαυτώµατος στο Άουσβιτς.
Στην επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι της θεσµικής ισραηλιτικής ηγεσίας της χώρας και ο κ. Μανώλης Γλέζος, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης. Στο διάστηµα που µεσολάβησε,
συντηρήθηκε µε δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών ο χώρος
που θα υποδεχθεί την ελληνική έκθεση, σε συνεργασία µε την
Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τεχνικού
Γραφείου, µε έδρα την Κρακοβία. Εντός των ηµερών αναµένεται
η έκδοση πολεοδοµικής άδειας του τοπικού Γραφείου Πολιτισµού της Κρακοβίας, που είναι και το τελευταίο στάδιο της µελέτης εφαρµογής.
Η µελέτη και το περιεχόµενο της έκθεσης έχει ολοκληρωθεί
ήδη από το έτος 2009, κατόπιν αναθέσεώς της στο γραφείο µελετών των κ. Παντελιδάκη-Κακλέα. Για την υλοποίηση της µελέτης υπήρξε συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών µε το
Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Το έτος 2009 και ενώ η χώρα µας
είχε την προεδρία στον ΟΑΣΕ, εξεδόθη τόµος του Υπουργείου
Εξωτερικών που προαναγγέλλει την Έκθεση µε τίτλο: «Έλληνες
στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου».
Παρά το γεγονός ότι οι δηµοσιονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζει η χώρα µας υπήρξαν σηµαντικός λόγος για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, σήµερα µε απόφαση του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κ. Βενιζέλου, το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία, µε έγκριση του
σχετικού κονδυλίου που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, κατόπιν αναγγελίας δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού για την κατασκευή
της έκθεσης.
Στόχος µας είναι η, µε κάθε δυνατή προσπάθεια, ολοκλήρωση
του έργου εντός του τρέχοντος έτους, ώστε τα εγκαίνια της έκθεσης να πραγµατοποιηθούν µέσα στο 2015. Σηµειώνουµε ότι
το 2015 συµπληρώνονται εβδοµήντα χρόνια από την εκκένωση
του στρατοπέδου, που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 1945 από τα σοβιετικά στρατεύµατα. Η συγκυρία θεωρείται ευτυχής, καθώς,
πέραν του συµβολισµού της, αναµένεται στο χώρο του Άουσβιτς
να προσέλθουν την ηµέρα µνήµης του Ολοκαυτώµατος ηγέτες
διαφορετικών ηπείρων του πλανήτη µας, την παρουσία των
οποίων προσδοκούµε να έχουµε στην τελετή των εγκαινίων του
συγκεκριµένου Μνηµείου του Ολοκαυτώµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αποδεικνύεται για άλλη µία φορά ότι στο ζήτηµα που έχει σχέση και µε
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τις γερµανικές οφειλές, αλλά και συνολικότερα µε τη διασφάλιση
της ιστορικής µνήµης για τα εγκλήµατα που έκαναν οι ναζί, η ελληνική πολιτεία δεν ήταν και τόσο δραστήρια. Τα θέµατα έχουν
µείνει πάρα πολύ πίσω. Βλέπουµε φαινόµενα σήµερα, ναζιστικά
µορφώµατα, τα οποία να εµφανίζονται να διεκδικούν την ψήφο
του ελληνικού λαού και µάλιστα, να έχουν και το θράσος να υποστηρίζουν τις ιδέες του ολοκληρωτισµού. Εποµένως, εδώ καταγράφεται µία τεράστια αδυναµία της ελληνικής πολιτείας.
Το ίδιο συµβαίνει σε σχέση µε την προετοιµασία για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. Στην Πολωνία, όπου βρέθηκα µε
αποστολή του Συµβουλίου της Ευρώπης -και η επίσκεψή µου
αυτή αποτέλεσε την αφορµή για να γίνει αυτή η επίκαιρη ερώτηση- υπάρχουν καταγεγραµµένες οι ιστορικές µνήµες των θυµάτων του πολωνικού λαού σε ειδικές εκθέσεις. Εδώ, στην
Ελλάδα λείπει ένα µουσείο και της Εθνικής Αντίστασης, αλλά κυρίως ένα µουσείο για τα θύµατα της Κατοχής. Άρα, αυτό είναι
κάτι που πρέπει να το λάβουµε υπόψη.
Όµως, σε σχέση µε το ζήτηµα που συζητούµε, θεωρώ σηµαντικό το ότι έστω και τώρα, την τελευταία στιγµή, θα προχωρήσει
το Υπουργείο και η ελληνική πολιτεία στο να ολοκληρωθεί πραγµατικά η έκθεση αυτή στο Άουσβιτς.
Επίσης, είναι σηµαντικό, όπως είπατε, το ότι το 2015 -όταν θα
γίνουν και τα εγκαίνια- θα συµπίπτει η ηµεροµηνία αυτή µε τα
εβδοµήντα χρόνια από την εκκένωση του στρατοπέδου του Άουσβιτς. Εποµένως, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το δούµε
και να προχωρήσουµε µε σηµαντικά βήµατα.
Ξέρω ότι η έκθεση αυτή θα έχει έκταση περίπου εκατόν εβδοµήντα τετραγωνικά και θα είναι στο κτήριο 18. Όµως, θα ήθελα
περισσότερες λεπτοµέρειες επί του συγκεκριµένου, όπως τι θα
περιλαµβάνει. Εµείς θέλουµε να περιλαµβάνει αναλυτικά τα ονόµατα όσων ανθρώπων δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο αυτό.
Είναι συγκεκριµένα τα ονόµατα, αλλά δεν ξέρω εάν έχει τελειώσει η ιστορική έρευνα. Αυτό είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει.
Επίσης, ένα άλλο θέµα είναι οι αντιστασιακές οργανώσεις, στις
οποίες ανήκαν οι συγκεκριµένοι που µεταφέρθηκαν και από
ποιες περιοχές απ’ όλη την Ελλάδα. Αρκετοί ήταν Εβραίοι Έλληνες. Πάρα πολλοί ήταν Έλληνες Χριστιανοί. Αυτοί είχαν και συγκεκριµένες πολιτικές πεποιθήσεις και ανήκαν σε αντιστασιακές
οργανώσεις. Εποµένως, εδώ πρέπει να γίνει και ξέρω ότι κάνει
σηµαντική προσπάθεια το Υπουργείο Εξωτερικών και η κ. Φωτεινή Τοµαή- Κωνσταντοπούλου. Το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να το
δούµε αυτό αναλυτικά, κύριε Υπουργέ.
Εποµένως, είναι σηµαντική –και το επισηµαίνω- η δήλωσή σας
αυτή σήµερα, ότι πρέπει να προχωρήσουµε και να ολοκληρωθεί
η έκθεση, για να µπορεί να συµβάλει στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης, να καταδειχθεί σε όλους τους λαούς ο ρόλος που
έπαιξε ο ελληνικός λαός, που είχε πολλά θύµατα, τα περισσότερα αναλογικά, σε σχέση µε όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς
λαούς, µε αφορµή τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και κυρίως, να αποτελεί ένα σηµείο αφετηρίας, που θα µπορεί να αξιοποιηθεί από
τη δική µας διακοµµατική επιτροπή, εδώ στη Βουλή, για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών και την αποζηµίωση των συγγενών των θυµάτων.
Εποµένως, κρίνω αυτά που µας είπατε µέχρι στιγµής θετικά.
Θέλω, όµως, να µας πείτε πολύ πιο συγκεκριµένα πράγµατα για
το χρονοδιάγραµµα, δηλαδή τι θα περιλαµβάνει η έκθεση, ούτως
ώστε όλοι µαζί να συµβάλουµε σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γεροντόπουλος,
για να δευτερολογήσει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε συνάδελφε, οι επισηµάνσεις σας είναι σηµαντικές. Θα πρέπει και εγώ να πω ότι, όπως έχετε δει, ήδη η Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει την επιτροπή, υπό τον κ. Τζαβάρα, για τη διεκδίκηση
των γερµανικών αποζηµιώσεων.
Από εκεί και πέρα, ως προς το µόρφωµα, το οποίο διεκδικεί
την ψήφο του ελληνικού λαού, γνωρίζετε ότι γίνεται κάθε προσπάθεια, µε συγκεκριµένα στοιχεία που υπάρχουν, ώστε όλες οι
παράνοµες πράξεις, οι οποίες έχουν γίνει από το συγκεκριµένο
µόρφωµα, να φθάσουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να πάρει
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τελικά τις αποφάσεις της.
Εκείνο, επίσης, που θέλω να πω είναι πως ξεκαθαρίζουµε εδώ
πέρα -το έχω πει στο παρελθόν και το ξαναλέω- ότι η Χρυσή
Αυγή είναι µια ναζιστική εγκληµατική οργάνωση και έτσι την αντιµετωπίζουµε. Πάνω απ’ όλα, όµως, πρέπει να καταλάβουµε ότι
χρειάζεται και µία πολιτική αντιµετώπιση, επιχειρήµατα που πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι, για να αντιληφθούν
ότι ο αγώνας εναντίον του φασισµού, του ναζισµού, του ολοκληρωτισµού είναι συνεχής και ότι δεν είναι πράξη µιας στιγµής
µόνο. Χρειάζεται όλοι µας να δώσουµε αυτόν τον αγώνα ενωµένοι και να µην αφήσουµε διάφορες µικροκοµµατικές επιδιώξεις
να µας διασπάσουν. Αυτά είναι τα σηµαντικά. Γι’ αυτό λέω και
πάλι ότι η ερώτησή σας έρχεται την πιο κατάλληλη στιγµή.
Τώρα, ως προς το τι θα περιλαµβάνει αυτό το µνηµείο, έχουµε
όλα τα ονόµατα των θυµάτων, των Ελλήνων, που έχουν πεθάνει
στο Άουσβιτς. Αυτά τα ονόµατα θα είναι χαραγµένα στο µνηµείο. Επίσης, στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει και ένα βίντεο.
Όποιος από τους συναδέλφους θέλει, µπορεί να έρθει και να το
δει και για να δει ακριβώς πώς θα κινηθούµε µε όλη αυτήν την
καταγραφή των γεγονότων και των ντοκουµέντων, τα οποία
έχουµε.
Πιστεύουµε ότι αυτό το µνηµείο θα είναι µία συµβολή της Ελλάδος σε αυτήν την παγκόσµια προσπάθεια που γίνεται, έτσι
ώστε να µην µπορέσουν να ακουστούν ποτέ ξανά στον κόσµο
φωνές, οι οποίες είναι αντί του ανθρώπου. Διότι οι φωνές του ναζισµού είναι αντί του ανθρώπου! Είναι φωνές, οι οποίες πραγµατικά µας έχουν κάνει όλους να µένουµε άφωνοι και να λέµε ότι
δεν πρέπει ποτέ να ανεχθούµε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να
περάσουν την προπαγάνδα τους. Χρειάζεται καθηµερινή αντιµετώπιση απ’ όλους µας.
Η Ελλάδα δίνει αυτόν τον αγώνα. Τον έδωσε και στο παρελθόν, όπως είπατε και εσείς. Είχε αναλογικά τα περισσότερα θύµατα. Εποµένως, δεν θα επιτρέψουµε ξανά να ακουστούν τέτοιες
φωνές στον τόπο µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 763/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α’ Λυκείου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστή η αντίθεση η δική µας, του ΚΚΕ,
στο νόµο για το νέο λύκειο. Την έχουµε εκφράσει επανειληµµένα.
Επιδιώκουµε και σήµερα να διαµορφωθούν προϋποθέσεις -φυσικά, µέσα από µαζικούς λαϊκούς αγώνες- ώστε να ανατραπεί
αυτός ο νόµος, να ανατραπεί αυτή η πολιτική για την εκπαίδευση. Και αυτό, γιατί θεωρούµε ότι είναι ένας νόµος, ο οποίος
προωθεί την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την κατηγοριοποίηση των µαθητών, τη δηµιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων.
Η τράπεζα θεµάτων που καθιερώθηκε µε αυτόν το νόµο και
που τίθεται σε εφαρµογή από φέτος –σε ένα µήνα, µε τις εξετάσεις στην Α’ λυκείου- επί της ουσίας προωθεί αυτήν την πολιτική
και εντάσσεται σε αυτόν τον πολιτικό σχεδιασµό: Υποτάσσει τους
µαθητές, υποτάσσει τους εκπαιδευτικούς, υποτάσσει συνολικά
την εκπαιδευτική διαδικασία στις εξετάσεις, στην εξεταστέα ύλη!
Και η φετινή χρονιά, κατά τη γνώµη µας, επιβεβαίωσε περίτρανα αυτήν την εκτίµηση που κάναµε ως κόµµα και που έκαναν,
φυσικά, και άλλοι φορείς, όπως οι ενώσεις των καθηγητών και
οι ενώσεις των γονέων και κηδεµόνων.
Αυτήν τη στιγµή, στο όνοµα της ολοκλήρωσης της εξεταστέας
ύλης, γίνεται ένας αγώνας δρόµου, χωρίς προηγούµενο να βγει
όπως-όπως η ύλη που πρόκειται να εξεταστεί και να καλυφθεί ο
όγκος της ύλης, αλλά µόνο τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει
καµµία τέτοια διαδικασία και κανένας τέτοιος στόχος.
Φυσικά, αυτό επιδεινώθηκε και από τις ελλείψεις που υπήρχαν
όλο το προηγούµενο διάστηµα σε εκπαιδευτικό προσωπικό, οι
οποίες καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την ολοκλήρωση της
ύλης, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, µε παιδαγωγικούς όρους.
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Αυτήν τη στιγµή, υπάρχουν παιδιά που αδυνατούν να
ακολουθήσουν αυτούς τους εξοντωτικούς ρυθµούς. Υπάρχουν
προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την ίδια την τράπεζα
θεµάτων, όπως το πώς θα λειτουργήσει, γιατί ακόµη και αυτή η
διαδικασία είναι υπό διαµόρφωση.
Ως εκ τούτου, κατά τη γνώµη µας είναι αναγκαίο να αποσυρθούν οι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, που ξεκινούν φέτος
από την Α’ λυκείου µε την τράπεζα θεµάτων και να πραγµατοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις, αποκλειστικά ενδοσχο-λικού
χαρακτήρα.
Αυτό ζητάµε από την Κυβέρνηση. Αυτό διεκδικούν και οι
καθηγητές και οι γονείς και οι µαθητές. Και αυτό κατά τη γνώµη
µας πρέπει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, κ.
Συµεών Κεδίκογλου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, είναι δικαίωµά σας να αντιτίθεστε σε ένα νόµο. Όταν,
όµως, αντιτίθεστε, θα πρέπει να µας φέρνετε και κάποια συγκεκριµένα επιχειρήµατα.
Η τράπεζα θεµάτων είναι ένας τρόπος για να µην υπάρχουν
πολλές κατηγορίες µαθητών. Τι κάνουµε; Ουσιαστικά, κάνουµε
τις εξετάσεις πιο αντικειµενικές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
εξαντλούν όλη τη διδακτέα ύλη, για να µην υπάρχουν µαθησιακά
κενά και ανισότητες στα παιδιά. Δηλαδή, ο καθηγητής που έχει
την ευθύνη της βαθµολόγησης όλων των θεµάτων, αντλεί τα µισά
θέµατα από την τράπεζα θεµάτων και τα άλλα µισά τα ορίζει ο
ίδιος. Αυτό κάνουµε. Και το κάνουµε όπως σας είπα, γιατί κάνουµε τις εξετάσεις πιο αντικειµενικές.
Αναγκάζουµε τους καθηγητές να έχουν βγάλει όλη την ύλη,
ώστε να µην υπάρχουν τα λεγόµενα «καλά σχολεία», στα οποία
ενδεχοµένως να πηγαίνουν τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών,
που θα έχουν τελειώσει όλη την ύλη και σχολεία τα οποία έχουν
κενά, γιατί δεν υπάρχει -αν θέλετε- η ανάγκη να τελειώσουν την
ύλη, όπως γίνεται µε την τράπεζα θεµάτων. Πρέπει όλα τα
σχολεία να έχουν τελειώσει την ύλη, ώστε να δίνουν όλοι οι
µαθητές εξετάσεις µε ίσες ευκαιρίες.
Δεν απαιτεί καν την ύπαρξη κοινού προγράµµατος εξετάσεων
για όλα τα λύκεια της χώρας, γιατί δεν είναι πανελλαδικού τύπου
εξετάσεις, όπως είπατε. Διότι πολύ απλά, όπως σας είπα, ο κάθε
καθηγητής του σχολείου βάζει τα δικά του θέµατα. Άλλα θέµατα
από την τράπεζα των θεµάτων θα βάλει στο σχολείο άλφα, άλλα
στο σχολείο βήτα, άλλα στο σχολείο γάµα και διαφορετικές
ηµέρες. Και αυτά τα θέµατα εξετάζονται και βαθµολογούνται
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι όπως στις πανελλαδικές
εξετάσεις.
Βεβαίως, το να λέτε στην ερώτησή σας τι θα κάνετε για να
καταργήσετε το νόµο ή να µην εφαρµοστεί ο νόµος που ήδη
ψηφίσαµε πριν µερικούς µήνες, εµπεριέχει ένα πολιτικό θράσος
-θα µου επιτρέψετε την έκφραση- γιατί, για να κάνουµε ένα νόµο,
εµείς που τον ψηφίσαµε, θεωρούµε ως Κυβέρνηση ότι είναι για
το καλό. Όχι µόνο δεν πρόκειται να καταργήσουµε το νόµο, αλλά
εντατικοποιούµε την προσπάθεια για να µπορέσουµε, αυτός ο
νόµος να εφαρµοστεί καλύτερα.
Εγώ, προσωπικά, είχα κάποιους ενδοιασµούς για την
εφαρµογή του θεσµού της τράπεζας θεµάτων από φέτος, µε την
έννοια του αν είµαστε έτοιµοι, ώστε να εφαρµοστεί σωστά, για
να µην αδικηθεί ούτε ένα παιδί. Διότι και ένα παιδί αν αδικηθεί,
θα είναι λάθος. Από τη στιγµή, όµως, που το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, µας έδωσε τα εχέγγυα ότι µπορούµε
να είµαστε έτοιµοι από φέτος, βάλαµε µπροστά, ώστε να γίνουν
αυτές οι εξετάσεις.
Για το σκοπό αυτό, το ΙΕΠ έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση
κεντρικής επιστηµονικής επιτροπής της τράπεζας θεµάτων, η
οποία έχει εκπονήσει τις προδιαγραφές που πρέπει να ληφθούν
υπόψη για την επιλογή των θεµάτων που εντάσσονται στην
τράπεζα θεµάτων, καθώς και για την υποβολή θεµάτων από την
εκπαιδευτική κοινότητα.
Σύντοµα, θα γίνει η επιλογή επιστηµονικών επιτροπών αξιο-
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λόγησης των θεµάτων για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα της Α’
λυκείου του γενικού και επαγγελµατικού λυκείου. Το ΙΕΠ,
έχοντας υπόψη του την κρισιµότητα αυτού του εγχειρήµατος,
ανέλαβε τη δηµιουργία του περιεχοµένου της τράπεζας θεµάτων
διαβαθµισµένης δυσκολίας σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», το
οποίο έχει αναλάβει τη διαµόρφωση του σχετικού λογισµικού και
της υπολογιστικής υποδοµής.
Επιπλέον, έχουµε δηµοσιοποιήσει εδώ και ένα µήνα περίπου,
µε έγγραφο του Υπουργείου, τα χαρακτηριστικά των θεµάτων,
που θα προέλθουν από την τράπεζα θεµάτων για τις εξετάσεις
των µαθητών, από το οποίο γίνεται φανερό ότι δεν εισάγονται
νέες απαιτήσεις για τους µαθητές, αλλά η αξιολόγηση βασίζεται
σε όσα προβλέπονται στα προγράµµατα σπουδών των µαθηµάτων και όσα ισχύουν για τις προαγωγικές εξετάσεις.
Επειδή, λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει µια τάση δαιµονοποίησης
της τράπεζας θεµάτων, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο εφαρµόζεται από τη δεκαετία του 1960 σε πάρα πολλές άλλες χώρες
και το οποίο είχε συζητηθεί εκτενώς. Είναι πρόταση που είχαν
διατυπώσει στο παρελθόν σηµαντικοί φορείς της εκπαίδευσης.
Ακόµη, το ζήτηµα της τράπεζας θεµάτων συζητήθηκε εκτενώς
στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αλλαγής του συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συµπεριλαµβάνεται στο
πόρισµα του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το Νοέµβρη του 2009.
Αντιθέτως, τα δικά σας επιχειρήµατα για όλα τα «επιβλαβή»
που φέρνει αυτή η τράπεζα θεµάτων πώς θεµελιώνονται; Πως
αποδεικνύονται; Θα ήθελα µια απάντηση επ’ αυτού.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Μάλιστα,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, στην κυριολεξία, έχετε
µετατρέψει τους µαθητές και τους γονείς σε πειραµατόζωα κι
εδώ συζητάµε «άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε».
Δεν αντιλαµβάνεται το Υπουργείο Παιδείας ότι υπήρχαν σχολεία όπου ο καθηγητής πήγε µετά το Νοέµβρη και το Δεκέµβρη;
Είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη που απαιτεί η
τράπεζα θεµάτων, όταν ένα µάθηµα ξεκινάει να διδάσκεται το
Νοέµβρη και το Δεκέµβρη; Σε ορισµένα σχολεία µπήκαν κι από
Γενάρη, από Φλεβάρη κ.λπ.. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι αυτή τη
στιγµή κανένας εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει
αυτή η τράπεζα θεµάτων, που είναι υπό διαµόρφωση;
Όλα αυτά, είναι προφανές ότι έχουν δηµιουργήσει ανησυχία
και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς και σε µαθητές, που στην
κυριολεξία –επαναλαµβάνω- τους µετατρέπετε σε πειραµατόζωα.
Η τράπεζα θεµάτων, κατά τη γνώµη µας, καταρρίπτει όλη την
κυβερνητική προπαγάνδα του προηγούµενου διαστήµατος και
που επαναλάβατε κι εσείς σήµερα, ότι -δήθεν- το νέο λύκειο και
της τράπεζας θεµάτων συµπεριλαµβανοµένης, θα αναβαθµίσουν
το εκπαιδευτικό έργο, θα καταπολεµήσουν την παπαγαλία, την
παραπαιδεία, την ανισότητα κ.λπ..
Συνέβη το ακριβώς αντίθετο -και θα συµβεί ακόµη περισσότερο- από αυτό που λέτε ότι επιδιώκετε. Επί της ουσίας, όταν
ένας καθηγητής τρέχει όπως-όπως την ύλη, για να καλύψει την
τυπική υποχρέωση της ολοκλήρωσης της, αυτό δεν έχει καµµία
σχέση µε παιδαγωγικό έργο και µε ουσιαστική αφοµοίωση της
γνώσης.
Δεύτερον, τα φροντιστήρια κάνουν χρυσές δουλειές. Είναι τυχαίο ότι ήταν από τους πρώτους που χαιρέτησαν το νέο νόµο και
την τράπεζα θεµάτων;
Τρίτον, δεν αντιλαµβάνεστε ότι κάθε σχολείο και κάθε µαθητής
ξεκινάει από διαφορετική κοινωνική αφετηρία; Δεν υπάρχει οµοιοµορφία. Δεν το αντιλαµβάνεστε αυτό το πράγµα; Ξεκινούν όλοι
οι µαθητές από την ίδια κοινωνική αφετηρία; Ίδια είναι τα σχολεία παντού; Ίδια είναι τα σχολεία στις φτωχογειτονιές και ίδια
σε κάποιες περιοχές, που έχουν µια µεγαλύτερη οικονοµική
άνεση ή αντοχή -να πω- οι γονείς τους; Εδώ, υπάρχουν µαθητές

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

που σήµερα, στις σηµερινές συνθήκες, αναγκάζονται να δουλεύουν.
Άρα, ο εκπαιδευτικός, σε αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να
παίρνει υπόψη του ποια κοινωνική πραγµατικότητα έχει απέναντί
του; Η παιδαγωγική λογική δεν επιβάλλει σε άλλα σχολεία να πηγαίνεις πιο αργά, σε άλλα σχολεία πιο γρήγορα, για να γίνει αυτό
που λέµε, ουσιαστική αφοµοίωση της γνώσης; Δεν τα αντιλαµβάνεστε όλα αυτά;
Κατά τη γνώµη µου, τα αντιλαµβάνεστε, τα γνωρίζετε. Αυτός,
όµως, είναι ο στόχος σας. Είναι ο στόχος, που σας είπα από την
αρχή: Να προχωρήσει η κατηγοριοποίηση των σχολείων, των µαθητών και να εκτοπιστεί ένα πολύ µεγάλο µέρος των µαθητών
προς τον πρόωρο προσανατολισµό στην τεχνική επαγγελµατική
κατάρτιση, την οποία κι αυτή υποβαθµίζετε.
Επειδή επικαλεστήκατε και την εµπειρία των άλλων χωρών, τι
λέει η εµπειρία στις άλλες χώρες; Η εµπειρία από τις άλλες
χώρες επιβεβαιώνει αυτό που λέµε εµείς. Στις άλλες χώρες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία, η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών
προσανατολίζεται στην τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση από τις
πιο µικρές ηλικίες. Στην Ελλάδα, για µια σειρά από λόγους που
δεν είναι της παρούσης, δεν είχε γίνει αυτό το πράγµα. Ε, αυτό
επιδιώκετε και µε το νόµο για το νέο λύκειο και µέσα από την
τράπεζα θεµάτων.
Και η επίκληση της εµπειρίας των ευρωπαϊκών χωρών είναι
οµολογία σε αυτήν την εκτίµηση που κάνουµε ως κόµµα. Δεν
έχουµε την εκτίµηση αυτή µόνο ως κόµµα, αλλά την έχουν κι
άλλοι φορείς των εκπαιδευτικών, των γονιών κ.λπ.. Αυτό επιδιώκετε. Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι σήµερα είναι αναγκαίο να διαµορφωθούν προϋποθέσεις για να ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Όµως και σήµερα, τουλάχιστον αυτήν τη στιγµή, έναν µήνα
πριν από τις εξετάσεις, πρέπει η Κυβέρνηση να αποσύρει το
µέτρο των πανελλαδικών εξετάσεων µε τράπεζα θεµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γκιόκα.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για να δευτερολογήσετε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε,
συγγνώµη. Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά δεν
µπορείτε να διακόψετε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Θα ήθελα, όµως, να
πω δύο λόγια πριν από την αποχώρηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δεν δέχοµαι εκφράσεις του τύπου ότι επιδιώκουµε
να κάνουµε τους µαθητές πειραµατόζωα. Όσο ακραίες εκφράσεις και να χρησιµοποιούµε εν τη ρύµη του λόγου µας, παρακαλώ τέτοια λόγια να µην εκστοµίζονται εδώ, γιατί αυτό που
θέλουµε εµείς ως Υπουργείο Παιδείας είναι να δώσουµε παιδεία
σε όλα τα ελληνόπουλα και κυρίως ίσες ευκαιρίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν τα λέµε εµείς. Οι ίδιοι τα λένε. Μεταφέρουµε αυτά που λένε.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Πραγµατικά, αυτό που προσπαθούµε µε την τράπεζα θεµάτων είναι να ξεκινούν όλοι οι µαθητές από την ίδια
αφετηρία. Όλα, δηλαδή, τα παιδιά να έχουν κάνει το ίδιο κοµµάτι
της ύλης είτε είναι στο άλφα σχολείο είτε στο βήτα σχολείο είτε
στο γάµα σχολείο.
Θεωρώ ότι, αν δούµε τα πράγµατα χωρίς προκαταλήψεις,
επειδή είµαστε δύο νέοι άνθρωποι, θα σας έπειθα επ’ αυτού, ότι
πραγµατικά αυτό που λέµε είναι όλα τα σχολεία να έχουν κάνει
την ίδια ύλη.
Τώρα, αν αυτή η ύλη είναι πολύ µεγάλη και δεν προλαβαίνουµε
και πρέπει να τρέξουµε, να το δούµε. Μπορούµε να τη µειώσουµε, ενδεχοµένως, και αυτό το κάνουµε. Θα σας πω παρακάτω τι κάνουµε. Όµως, όχι να την αφήνουµε όπως µέχρι τώρα,
όπου ενδεχοµένως έκαναν τα δύο τρίτα και το ένα τρίτο δεν το
δίδασκαν ποτέ.
Ας δούµε, λοιπόν, τι ανάγκες έχουµε, τι χρειάζεται να κάνουµε
και να το κάνουµε ξεκάθαρα.
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Γι’ αυτό, λοιπόν, εξετάζονται και διάφορα µέτρα, όπως είναι η
µείωση της ύλης, η επιµήκυνση του εξεταστικού έτους, η µείωση
των αργιών. Για τα κενά, τα οποία πάντα υπάρχουν, όπως είπατε,
είναι µια κακιά συνήθεια. Θα πρέπει να γίνει διαφορετικά η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού στο Υπουργείο Παιδείας.
Αυτόν τον καιρό εξετάζουµε και τέτοιου είδους µέτρα και ελπίζω,
όταν τα ανακοινώσουµε, να τα στηρίξετε, αφού κι εσείς διαπιστώνετε το ίδιο πρόβληµα.
Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας το πρόβληµα µε την ύλη, εξέδωσε εγκύκλιο µε την οποία ιδιαίτερα όσον αφορά τα µαθήµατα
της Α’ λυκείου η ύλη έχει ήδη µειωθεί, µε τον απαραίτητο εξορθολογισµό της. Επιπλέον, όπου υπήρξαν κενά προϊούσης της
σχολικής χρονιάς για τη διδασκαλία των µαθηµάτων, έχουν δοθεί
οδηγίες προς τις σχολικές µονάδες και τους εκπαιδευτικούς,
ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη της προβλεπόµενης ύλης, όπως,
για παράδειγµα, µε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος εβδοµαδιαίως ή να µε το να ληφθεί µέριµνα, ώστε να
µη χαθεί καµµιά διδακτική ώρα.
Αναφερθήκατε µε ευαισθησία στα παιδιά των φτωχών οικογενειών, που κι εγώ έχω µία συγκεκριµένη ευαισθησία. Εµείς λέµε
ότι η τράπεζα θεµάτων, καθώς αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και διασφάλισης της
ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
είναι προς όφελος των µαθητών, ιδιαίτερα αυτών που ξεκινούν
από δυσµενή κοινωνική αφετηρία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε. Είναι, λοιπόν, προς όφελος αυτών των παιδιών, γιατί δηµιουργεί ίσες ευκαιρίες, όπως προείπα, για όλους.
Με την ευκαιρία, επειδή ακριβώς αυτήν την ευαισθησία πρέπει
να τη δείχνουµε µε πράξεις και όχι µόνο µε λόγια, σας αναφέρω
τον θεσµό του κοινωνικού φροντιστηρίου, τον οποίο πραγµατικά
είµαι περήφανος που τον εισήγαγα. Ουσιαστικά τι είναι; Είναι µία
καινοτόµος δράση του Υπουργείου µε στόχο ακριβώς τα παιδιά
των φτωχών οικογενειών και τη διδακτική τους ενίσχυση, χωρίς
επιβάρυνση για τις οικογένειές τους. Δηλαδή, θα γίνεται εντός
του σχολείου, µετά το σχολικό ωράριο, στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και από τώρα µέχρι και τους καλοκαιρινούς
µήνες, µέχρι τέλος Ιουλίου στα παιδιά των φτωχών οικογενειών
από εκπαιδευτικούς ανέργους κάτω των τριάντα ετών, είτε µακροχρόνια ανέργους.
Το πρόγραµµα ξεκινά πιλοτικά, όπως ξέρετε, άµεσα σε µερικές πόλεις και του χρόνου σκοπό έχουµε να το επεκτείνουµε σε
όλη την Ελλάδα, ακριβώς για την ενίσχυση της φτωχής οικογένειας, σε µια προσπάθεια διαµόρφωσης ίσων ευκαιριών. Θεωρούµε ότι αυτό το µέτρο θα πρέπει να το αγκαλιάσετε κι εσείς
αλλά και όλοι µας, γιατί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε, να περιµένετε λίγο να ακούσετε την κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη. Δεν είστε αρµόδιος, αλλά
θα σας παρακαλούσαµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 757/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευσταθίας (Έφης) Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες µε συµβάσεις µίσθωσης έργου στα σχολεία όλης της
χώρας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Έχετε τον λόγο, κυρία Σαλτάρη, να πείτε δύο κουβέντες.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε,
πριν από δεκαπέντε ηµέρες ακριβώς είχα άλλη µία επίκαιρη προς
τον Υπουργό Παιδείας σε σχέση µε τους υπό απόλυση, όταν
έληγε η διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών από τα ΕΠΑΛ. Ο κύριος
Υπουργός προτίµησε να είναι στα κανάλια εκείνην την ηµέρα,
να επικαλεστεί κώλυµα και να µην έρθει.
Για άλλη µία φορά θέτω το θέµα µε τις απλήρωτες καθαρίστριες, οι οποίες σε όλη τη χώρα είναι πάνω από οχτώ χιλιάδες.
Ο κύριος Υφυπουργός δήλωσε από το γραφείο του ότι δεν µπορεί ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτήν την επίκαιρη. Εγώ δεν νοµίζω ότι
είναι τόσο πολύπλοκο θέµα.
Εγώ βλέπω ότι το Υπουργείο Παιδείας αντιµετωπίζει τους ερ-
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γαζόµενους, τους υπό απόλυση και τους απλήρωτους σαν νούµερα και όχι σαν ανθρώπους, οι οποίοι πραγµατικά ο καθένας
βιώνει από µία τραγωδία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλουµε
συγκεκριµένα, άµεσα, να δεσµευθεί ο Υπουργός Παιδείας τι
ακριβώς θα κάνει, ούτως ώστε να πληρωθούν οι καθαρίστριες
και να πληρώνονται από εδώ και πέρα. Ξέρουµε ότι έχει δροµολογηθεί µία διαδικασία. Τι θα γίνει για να πληρώνονται από εδώ
και πέρα κανονικά κάθε µήνα;
Αυτήν τη στιγµή τα σχολεία είναι κλειστά, οι καθαρίστριες τα
κλείνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το γνωρίζουµε,
κυρία συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Μέχρι τώρα δούλευαν δωρεάν εις βάρος, βέβαια, των δικών τους οικονοµικών,
αλλά για να προασπίσουν την υγεία των παιδιών µας. Αυτό το
πράγµα δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, που µείνατε για να το µεταφέρετε στον συνάδελφό σας και στον Υπουργό.
Η πρώτη µε αριθµό 766/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το γκρέµισµα της αερογέφυρας
Κορινού του Νοµού Πιερίας και την κατασκευή νέου ανισόπεδου
κόµβου στην ίδια περιοχή, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 756/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις του «ενοικιαζόµενου» προσωπικού που υπηρετούσε
στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και την παρεµπόδιση της συνδικαλιστικής του δράσης, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 753/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του «Παλλάδιου Θεραπευ-
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τηρίου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Οµοίως, η έκτη µε αριθµό 761/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την εξεύρεση λύσης για τις απώλειες
που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα που ήταν κάτοχοι των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 767/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη χωροθέτηση του σηµείου
πόντισης του καλωδίου για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η τρίτη µε αριθµό 762/1-4-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Πρέπει να πω και εγώ ότι µία επίκαιρη ερώτηση, η οποία επανέρχεται για τρίτη συνεχή φορά κάθε άλλο παρά επίκαιρη είναι
πια. Δυστυχώς, παρατηρούµε το γνωστό φαινόµενο, αδιακρίτως
θέσεων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, να γίνει όµως
µία παρατήρηση ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επανειληµµένα
γίνεται, κυρία συνάδελφε, στη Διάσκεψη των Προέδρων. Γι’ αυτό
να είστε σίγουρη. Το θέµα είναι ότι µας εκθέτει και εµάς ως Προεδρείο.
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών: «Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 23/23/7-3-2014 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, Νικολάου Βούτση, Ειρήνης Δούρου, Θεόδωρου Δρίτσα, Ζωής Κωνσταντοπούλου, Αλέξιου Μητρόπουλου, Ιωάννη Μιχελογιαννάκη,
Δηµητρίου Παπαδηµούλη, Αθανασίου Αθανασίου, Γεωργίου Βαρεµένου, Αθανάσιου Γερµανίδη, Εµµανουήλ Γλέζου και Αγνής
Καλογερή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τον λόγο έχει ο επερωτών Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης για δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να ξεκινήσω επ’ ολίγον µε το θέµα που συγκλονίζει την πολιτική
επικαιρότητα. Συµπληρώνονται δύο εικοσιτετράωρα από τη δηµοσίευση του βίντεο που προκάλεσε το λεγόµενο «ΜπαλτάκοςGate».
Ο «νούµερο 2» της Κυβέρνησης µε εντολή και απόφαση Σαµαρά σε µία συνοµιλία µε τον Ηλία Κασιδιάρη συζητούν σαν
αδέλφια. Δεν ξεχωρίζεις ποιος είναι ο χρυσαυγίτης και ποιος ο
νεοδηµοκράτης. Είναι µία εικόνα παρακράτους.
Εγείρονται τεράστια θέµατα, που απαιτούν έρευνα. Έχουµε
ήδη ζητήσει να έλθει εδώ ο Πρωθυπουργός, να πάψει να κρύβεται και να συζητήσουµε σε επίπεδο Αρχηγών για το µείζον θέµα
της δηµοκρατίας, της διάκρισης των εξουσιών, της σύµφυσης
Κυβέρνησης και Νέας Δηµοκρατίας µε Χρυσή Αυγή στην κορυφή. Το ζητούν και άλλα κόµµατα. Το απαιτεί ο ελληνικός λαός.
Γιατί το αρνείστε, κύριε Υπουργέ;
Θυµίζω ότι και όταν έπεσε νεκρός ο Παύλος Φύσσας από το
δολοφονικό µαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά είχαµε ζητήσει
συζήτηση Προ Ηµερησίας Διατάξεως.
Μας είπατε «ναι, θα γίνει». Δεν την κάνατε ποτέ. Θέλω µία
απάντηση. Εάν είναι ναι, να µας πείτε πότε. Εάν είναι όχι, να µας
εξηγήσετε το γιατί. Επίσης, να µας πείτε πού είναι ο κρυπτόµενος
Πρωθυπουργός.
Είναι αδύνατον να πιστέψει το πανελλήνιο ότι σε χώρα που,
κατά την προπαγάνδα της Κυβέρνησης, ακόµα και για να λαλήσουν τα κοκόρια το πρωί απαιτείται εντολή Σαµαρά, ο «νούµερο
2» της Κυβέρνησης δρούσε περίπου ως ανεξάρτητος, εν αγνοία,
ερήµην του Πρωθυπουργού, ενώ είναι κολλητός του φίλος εδώ
και τριάντα πέντε χρόνια, οµοϊδεάτης του, όπως και ο ίδιος δήλωσε εχθές –«δύο δαυλοί αναµµένοι για την πατρίδα» λέει. Ο κ.
Σαµαράς τον έκανε «νούµερο 2», αλλιώς δεν θα τον ήξερε ούτε
ο θυρωρός του.
Δεύτερο θέµα, που αφορά στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε. Πριν
από σαράντα οκτώ ώρες ο γιος του κ. Μπαλτάκου µπήκε στη
Βουλή, µπουκάρισε κυριολεκτικά, πλακώθηκε στο ξύλο, φυγαδεύτηκε από στελέχη του Φρουραρχείου της Βουλής και κρύβεται. Την ίδια ώρα, µας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο
Πρόεδρος της Βουλής, που ήρθε πριν από λίγες ηµέρες εδώ και
µας απεκάλεσε «πεζοδρόµιο», κρύβεται και σιωπά.
Ζητούµε να διαταχθεί έρευνα από τον Πρόεδρο της Βουλής ο οποίος πρέπει να έρθει και αυτός εδώ- για το τι έκαναν και τι
δεν έκαναν οι αρµόδιοι για την προστασία της Βουλής, για να µη
µετατρέπεται η Βουλή σε ρινγκ, να µη γίνονται οι διάδροµοι και
τα γραφεία της Βουλής χώρος όπου πλακώνονται ακροδεξιές
συµµορίες. Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων, ιδιαίτερα όταν µας
είχατε κρεµάσει ανάποδα εµάς του ΣΥΡΙΖΑ ότι τάχα µου είµαστε
οπαδοί της βίας!
Εσείς, λοιπόν, που καταδικάζετε τη βία από οπουδήποτε και
αν προέρχεται, τι κάνατε απέναντι σε αυτό το φαινόµενο του
τραµπουκισµού και της ανοµίας; Γιατί ακούω και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων συµπάθειας προς αυτόν τον τραµπουκισµό. «Συµπάθειας», λέει, «ως πατέρας»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να ξέρετε ότι
δεν θα σας δώσω πάντως άλλο χρόνο για να αναπτύξετε την
επερώτηση, κύριε συνάδελφε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν τον χρειάζοµαι, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δηλαδή εάν ο πατέρας ενός
απολυµένου, ενός που αυτοκτόνησε κάνει κάτι ανάλογο, θα είναι
δικαιολογηµένο, επαινετό; Εκτός και αν στην κλασική ρήση «καταδικάζουµε τη βία από οπουδήποτε και αν προέρχεται», προσθέσετε και τη φράση «εκτός και εάν τα κάνει ο γιος του κ.
Μπαλτάκου».
Έρχοµαι στο θέµα της επερώτησης. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ένας θεσµός µε παγκόσµια εφαρµογή. Ορισµένες
από αυτές και στον κόσµο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
έχουν πραγµατικά θετικό έργο. Δεν είναι για πέταµα η ιδέα. Όσο
περνούσαν, όµως, τα χρόνια, από εκφραστές της κοινωνίας των
πολιτών µπλέχτηκαν και αυτές µε τα λόµπι των συµφερόντων.
Δυστυχώς, όµως, στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα. Έχουµε την κακοποίηση ενός θεσµού µε ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές µη
κυβερνητικές οργανώσεις, ελεγχόµενες στην πραγµατικότητα
από την Κυβέρνηση, µετετράπησαν σε αγωγό σπατάλης δηµοσίου χρήµατος, σε µοχλούς του πελατειακού κράτους, διαφθοράς. Αντί δηλαδή να είναι εκφραστές της κοινωνίας των πολιτών
έγιναν εκφραστές της κοινωνίας των κολλητών της εκάστοτε κυβέρνησης και των ρετιρέ της εκάστοτε κυβέρνησης.
Πρόσφατα, υπήρξαν οι αποκαλύψεις για το «Διεθνές Κέντρο
Αποναρκοθέτησης», για το «Εθελοντικό Σώµα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών», για πρωτοβουλίες απαράδεκτες, διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος, αλλά όλως τυχαίως συνδεδεµένες µε «καµένα» πολιτικά πρόσωπα.
Το πρόβληµα, όµως, παραµένει και δεν αφορά µόνο αυτούς.
Έχουµε το πόρισµα Ρακιντζή το 2011, το οποίο κάνει λόγο για
ελλιπές νοµοθετικό πλαίσιο, για καθυστερήσεις της δικαιοσύνης,
για αδύναµους έως ανύπαρκτους θεσµούς ελέγχου. Έχουµε το
πόρισµα της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, το
οποίο βγήκε οµόφωνα –αν δεν κάνω λάθος- το 2011.
Το πόρισµα αυτό περιγράφει την κακοδαιµονία, ζητά νοµοθετικό πλαίσιο, ζητά ελέγχους και µέτρα. Παραµένει, όµως, σε κάποια βαθιά συρτάρια. Τίποτα απ’ αυτά δεν έχει γίνει.
Μεγάλες υποθέσεις, όπως το «Έργο Πολιτών», επί κυβερνήσεων Καραµανλή -µε τον κ. Συρµόγλου να έχει πάρει πάνω από
10 εκατοµµύρια ευρώ και ο ίδιος να αµείβεται µε 9.500 ευρώ τον
µήνα, για να καταγράψει ποιες είναι οι ΜΚΟ- δεν έχουν εκκαθαριστεί ούτε διοικητικά ούτε οικονοµικά ούτε ποινικά.
Οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές βρήκαν τη µη κυβερνητική οργάνωση που έχει κάνει τη ζηµιά και την τιµώρησαν. Ξέρετε ποια
είναι αυτή; Η µη κυβερνητική οργάνωση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, η οποία µε τη συνδροµή εκπαιδευτικών, που δουλεύουν αφιλοκερδώς, µαθαίνει σε µικρά παιδιά
µεταναστών ελληνικά ή και ξένες γλώσσες σε παιδιά Ελλήνων
που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήρια.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν έλεγξαν οι υπηρεσίες, βρήκαν ότι είχε
κάποιες παρατυπίες στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και
της έχουν επιβάλει τεράστια πρόστιµα, την ώρα που οι «χρυσοκάνθαροι» των εκατοµµυρίων ευρώ δεν έχουν λογοδοτήσει, δεν
έχουν ελεγχθεί µε κανέναν τρόπο, ούτε διοικητικό ούτε ποινικό.
Έρχεται τώρα ο κ. Θεοχάρης, δικός σας αξιωµατούχος και
λέει: «Μας συγχωρείτε, λάθος. Ψάχνω να βρω λύση για το θέµα
της οργάνωσης “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”.». Κινδυνεύει ο άνθρωπος που είναι
επικεφαλής -και είναι κατά νόµον υπεύθυνος- να πάει φυλακή,
γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα πρόστιµα που
τους έχουν επιβληθεί, επειδή δεν κατέγραψαν κάποια πράγµατα
σωστά, δηλαδή ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στ’ αλεύρι.
Θυµάµαι και µια εντολή Σαµαρά, για να σταµατήσουν οι χρηµατοδοτήσεις από τότε που ανέλαβε. Έχω υπ’ όψιν µου έναν οργανισµό -που δεν ξέρω αν τυπικά ανήκει στην κατηγορία των
ΜΚΟ ή όχι- στον οποίον προεδρεύει ο αδελφός του Πρωθυπουργού κ. Αλέξανδρος Σαµαράς, ο οποίος -από τότε που ο κ. Σαµαράς έγινε Πρωθυπουργός- µε ειδικές φωτογραφικές ρυθµίσεις
σε νόµους και προεδρικά διατάγµατα παίρνει πάρα πολλά λεφτά
από το κράτος, για να κάνει διάφορες δουλειές που κάνουν οι
ΜΚΟ.
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Θα σας µιλήσω γι’ αυτό στη δευτερολογία µου, αλλά περιµένω
πρώτα απ’ όλα από εσάς να µου δώσετε εξηγήσεις γι’ αυτό. Γιατί
δεν είναι αλήθεια ότι το πάρτι µε τις ΜΚΟ είναι κάτι που αφορούσε µόνο την περίοδο Καραµανλή του νεότερου και Παπανδρέου. Συνεχίζεται και τώρα και σας βαρύνει, µαζί µε το ότι και
επί κυβερνήσεων Σαµαρά-Βενιζέλου δεν έχει γίνει τίποτα ούτε
για το νοµοθετικό πλαίσιο, που ζήτησε µε οµόφωνο πόρισµά της
η επιτροπή Τραγάκη, ούτε για την επιτάχυνση των ελέγχων ή των
δικαστικών εκκαθαρίσεων ούτε γι’ αυτό που λέει ο κόσµος
«φέρτε πίσω τα κλεµµένα» ή έστω όσο µέρος απ’ αυτά αποµένει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Δρίτσας έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η επίκαιρη επερώτηση που καταθέτει η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και συζητείται σήµερα για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, έρχεται σε µια µέρα που αποκτά ιδιαίτερη και
ξεχωριστή επικαιρότητα, διότι ακριβώς η υπόθεση Μπαλτάκου
αναδεικνύει ένα πρόβληµα όχι συγκυριακό, όχι περιστασιακό,
αλλά ένα µόνιµο πρόβληµα µιας σταθερής και κατά περιόδους
αναδεικνυόµενης νοοτροπίας κυβερνήσεων της Δεξιάς και του
ΠΑΣΟΚ σε κρίσιµα ζητήµατα και κρίσιµους τοµείς ιδιοκτησιακής
λογικής για τη λειτουργία του κράτους, το οποίο ακριβώς µεταφέρεται µε πλήρη αδιαφάνεια και στο επίπεδο της παρακρατικής
λειτουργίας ανώτατων θεσµικών λειτουργιών της Κυβέρνησης
και του κράτους.
Λειτουργεί ο Πρωθυπουργός, ανώτατα όργανα, κορυφαίοι
Υπουργοί ως παρακράτος.
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να γίνει διακοπή, γιατί προς στιγµήν δεν υπάρχει παρουσία της Κυβέρνησης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσαµε να διακόψουµε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε για ένα λεπτό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στη συνεδρίαση.
Κύριε Δρίτσα, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι, λοιπόν, γι’ αυτό ξεχωριστά επίκαιρη η σηµερινή επίκαιρη επερώτησή µας, γιατί ακριβώς δεν
στοχεύει µόνο σε µία εξειδικευµένη εκδοχή της λειτουργίας του
κράτους, αλλά επεκτείνεται και σε πάρα πολλές άλλες τέτοιες
λειτουργίες.
Πριν περάσω στο θέµα, θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα ερώτηµα
καίριας σηµασίας, το οποίο συνδέεται µε όλα αυτά που είπα προηγουµένως.
Ο υιός Μπαλτάκος βρέθηκε εν ώρα εργάσιµης ηµέρας στη
Βουλή και ενεπλάκη στο επεισόδιο που είναι γνωστό. Το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνική Ακτοφυλακή θα ενηµερώσει την ελληνική κοινωνία; Πέρα απ’ όλα τα άλλα τα πολύ
σοβαρά, ήταν σε άδεια ο υιός Μπαλτάκος; Μιλάµε ακόµα και γι’
αυτά τα στοιχειώδη που πρέπει να αποτελούν αυτονόητους κανόνες µίας ευνοµούµενης πολιτείας. Ήταν σε άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
αν µου επιτρέπετε, µε όλον το σεβασµό. Ξέρω και καταλαβαίνω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Συνδέονται άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας απαντήσω εγώ γι’ αυτό, γιατί έγινε τοποθέτηση του Προέδρου στη
Διάσκεψη των Προέδρων. Με όλον το σεβασµό και χωρίς αυτό
να είναι λογοκρισία, νοµίζω ότι είµαστε εκτός θέµατος της επερώτησης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε τον
ειρµό µου, γιατί έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καταλαβαίνω
τη θέση σας και θα συµφωνούσα κι εγώ µ’ αυτά που λέτε, αλλά
πρέπει να µείνουµε στο θέµα της επερώτησης, που είναι επίσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ σηµαντικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το πιστεύω ακράδαντα, κυρία Πρόεδρε, γι’ αυτό το λέω. Συνδέονται άρρηκτα αυτά τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά δεν
είναι αρµόδιος να απαντήσει αυτήν τη στιγµή ο κ. Γεροντόπουλος, όπως και να το κάνουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ένα νήµα που συνδέει µη νόµιµες
και µη θεµιτές λειτουργίες του κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τοποθετηθείτε
για λίγο, κύριε Δρίτσα, γιατί ο χρόνος σας έχει περάσει και επί
της ουσίας της επερώτησης δεν έχετε τοποθετηθεί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ωραία, κυρία Πρόεδρε. Προχωρώ.
Έχω διακοπεί και εκ της απουσίας του κυρίου Υπουργού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
κι άλλο χρόνο, αλλά θέλω να µείνουµε στο θέµα της επίκαιρης
επερώτησης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, δώστε µου, παρακαλώ, τη δυνατότητα να συνεχίσω µε πληρότητα την τοποθέτησή µου. Έχει σηµασία. Επιλέγω αυτό, γιατί το πιστεύω αυτό
που λέω.
Η σηµερινή επίκαιρη επερώτησή µας αφορά κυρίως αυτό που
εύστοχα εδώ και χρόνια έχει επισηµανθεί µε µία διεισδυτική κριτική σκέψη: «µη κυβερνητικές οργανώσεις ή «µήπως» κυβερνητικές οργανώσεις»; Αυτό µπορεί να είναι ένα λογοπαίγνιο, αλλά
πραγµατικά είναι πολύ εύστοχο. Πραγµατικά, σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να διαχωρίσουµε τα πράγµατα. Υπάρχουν πολύ
σοβαρές µη κυβερνητικές οργανώσεις, που µε τον εθελοντισµό
–και εκεί απαιτείται και η ενίσχυσή τους- παράγουν σοβαρότατο
έργο, είτε σε ζητήµατα υγείας, πρόνοιας, κάλυψης, είτε όταν συνεργάζονται για την καταγραφή των περιστατικών της ρατσιστικής βίας, είτε για πολλά άλλα.
Αυτές, λοιπόν, πράγµατι χρειάζονται σοβαρότατες ενισχύσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές συνεισφέρουν ένα σηµαντικό µέρος
των αποδοχών τους για την ενίσχυση των δοµών αλληλεγγύης.
Αυτά µπορούµε µεν να τα συζητήσουµε, αλλά εδώ έχουµε
πληθώρα περιστατικών που καταγράφονται κατά καιρούς και επικρατεί ο νόµος της σιωπής. Έχω καταθέσει ερωτήσεις και έχω
κάνει αίτηση κατάθεσης εγγράφων και δεν µου έχουν αποδοθεί
ποτέ αυτά τα έγγραφα που έχω ζητήσει για τον πραγµατικό ρόλο
µίας κατηγορίας των µη κυβερνητικών οργανώσεων που συνδέονται µε την παράδοση. Τέτοιες µη κυβερνητικές οργανώσεις
είναι η εξέλιξη της παράδοσης του Ψυχρού Πολέµου, γιατί λειτούργησαν πρώτα απ’ όλα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δίπλα στο κράτος και στις επιλογές της κυβέρνησης για
άνοµους σκοπούς και για σκοπούς επεµβάσεων και σε άλλα
κράτη, αλλά και για φαλκίδευση της δηµοκρατίας.
Εδώ έχουµε το περίεργο φαινόµενο να µην υπάρχει έλεγχος
από το Υπουργείο Οικονοµικών, να µην υπάρχει θεσµικό πλαίσιο.
Μάλιστα, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης σε πρόσφατες δηλώσεις του επισήµανε ότι η λειτουργία των µη κυβερνητικών οργανώσεων βρίσκεται εκτός κανονιστικής ρύθµισης
από το 1995. Καταρτίζονται δηµόσιες συµβάσεις πολλών εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς αξιολόγηση των ΜΚΟ και χωρίς παρέµβαση
και εφαρµογή διατάξεων δικαίου που να διέπει τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. Έτσι, το πάρτι είναι εύκολο να στηθεί, γιατί οι
χρηµατοδοτούµενες από τον κρατικό προϋπολογισµό ΜΚΟ,
καλές και περίεργες, δεν αξιολογούνται, δεν τίθενται σε έλεγχο,
δεν υπόκεινται ούτε σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας και δεν
υπάρχει κανένας µηχανισµός παρακολούθησης.
Και αυτό είναι περίεργο, όχι το ότι λόγω της έλλειψης ενός νοµικού πλαισίου υπάρχουν περιθώρια και κάποιοι τα αξιοποιούν,
αλλά γιατί κατ’ επανάληψη έχουν επιδείξει οι πολιτικές ηγεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών µία εργώδη προσπάθεια να µην
αποκαλύψουν τίποτα, να ανεβάσουν ένα πέπλο προφύλαξης
όλων αυτών των οργανώσεων.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, συνδέεται, κυρία Πρόεδρε,
η παρέµβασή µας µε την ανάγκη να ενισχυθούν σοβαρές και πολύτιµες δράσεις µη κυβερνητικών οργανώσεων και να τελειώνουµε µε τις κυβερνητικές οργανώσεις που είναι ενταγµένες
στην υπηρεσία περίεργων, αντιδραστικών πολλές φορές και επικίνδυνων σκοπών.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να σας ενηµερώσω ότι
στη Διάσκεψη των Προέδρων έγινε προφανώς συζήτηση για το
ζέον θέµα. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής προφανώς το ερευνά
µαζί µε τους αρµόδιους για τη φύλαξη του Κοινοβουλίου. Όµως,
ο υιός Μπαλτάκος ήταν υιός του κ. Μπαλτάκου, γεγονός που σηµαίνει ότι είχε άδεια εισόδου µέσα στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε
στιγµή της ηµέρας, όπως φαντάζοµαι ότι έχουν τα παιδιά όλων
των συναδέλφων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έθεσα θέµα εισόδου στη Βουλή,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν δικαιολογώ
πράξη, αλλά εξηγώ…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε. Δεν
έθεσα θέµα εισόδου στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν δικαιολογώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, δίνονται άδειες!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σίγουρα αυτό
που συνέβη µέσα στο Κοινοβούλιο το καταδικάζουµε όλοι. Αυτό
είναι κάτι που δεν το συζητάµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν έθεσα θέµα εισόδου στη Βουλή. Είναι περίεργο, όµως, το εξής: Πώς ένας αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει, κύριε Δρίτσα, δεν απαντώ µόνο σε εσάς, αλλά και στον
κ. Παπαδηµούλη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …βρίσκεται εν ώρα εργασίας, εν ώρα
υπηρεσίας εκτός υπηρεσίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν ξέρω αν
ήταν εν ώρα υπηρεσίας. Αυτό ερευνάται από τον αρµόδιο
Υπουργό και από τον αρµόδιο Αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχει άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφήστε µε,
κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ. Τοποθετούµαι και εγώ και προσπαθώ να σας εξηγήσω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχει άδεια;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα είχε άδεια. Τώρα αυτό είναι άλλο
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το αν έχει
άδεια ή όχι, δεν θα το κρίνουµε σήµερα εδώ, στην επερώτηση…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, δεν είπα γιατί εισήλθε στη Βουλή. Κάθε πολίτης έχει δικαίωµα να εισέλθει στη
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έτσι ακριβώς.
Τώρα το αν είχε άδεια ή όχι είναι άλλο θέµα, το οποίο δεν είναι
ούτε του Προεδρείου ούτε του Προέδρου και προφανώς όχι της
παρούσας στιγµής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο
συνοδοί-καθηγητές από το Λύκειο Καπανδριτίου Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, κυρία Πρόεδρε και κύριε
Υπουργέ, αποκαλύφθηκε προχθές ότι ο Γενικός Γραµµατέας της
Κυβέρνησης µέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου συνωµοτώντας
µε τον επικεφαλής της Χρυσής Αυγής έκανε προπαρασκευαστικές πράξεις για αλλοίωση του πολιτεύµατος και αλλοίωση της
πολιτικής βούλησης του λαού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί
να συνεχίζεται αυτό.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Έκανε προπαρασκευαστικές, συνωµοτούσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς σας
παρακαλούµε να πείτε να σταµατήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορώ να
ασκώ και λογοκρισία µονίµως, κύριε συνάδελφε. Σαν Προεδρείο
κάνω επισηµάνσεις.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφήστε να χρησιµοποιούν τον χρόνο
τους, όπως θέλουν. Θα πάρουν απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, τι να
κάνουµε; Έχουν τον χρόνο τους.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν γίνεται να τσακωνόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε,
όµως, κυρία Βούλτεψη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Μητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, για ένα βίντεο του οποίου το
αληθές περιεχόµενο ο ίδιος επιβεβαίωσε, όπου συνωµοτεί πώς
θα αλλοιωθεί το πολίτευµα, πώς θα αλλοιωθεί η πραγµατική βούληση του λαού, απεκάλυψε κακουργηµατικές πράξεις και παραλείψεις κατά µελών της Κυβέρνησης, απεκάλυψε κακουργηµατικές παραλείψεις κατά ηγεσιών της δικαιοσύνης -κάτι για
το οποίο προχθές το «BBC» και άλλα διεθνή µίντια είπαν: «Πώς
λειτουργεί η δικαιοσύνη;»-αντί αµέσως να κινηθεί η αυτόφωρη
διαδικασία, να συλληφθεί αµέσως και να πει ποιο σχέδιο ήθελε
να υλοποιήσει µε τον κ. Κασιδιάρη, τον αφήνουν ελεύθερο και,
µε τη συνδροµή και κάποιων προθύµων των ΜΜΕ, προσπαθεί να
αποστερεώσει και να αποστειρώσει τη δική του συµπεριφορά σε
σχέση µε τα µέλη της Κυβέρνησης και µε τους Αρχηγούς της
συγκυβέρνησης.
Υπό την έννοια δεν είναι στο κενό, κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση
για τις ΜΚΟ µε αυτό το οποίο ζει το πανελλήνιο µέσα στο Κοινοβούλιο, στον ναό της δικαιοσύνης να διαπράττονται αυτόφωρα
διωκόµενες κακουργηµατικές πράξεις κατά µελών της Κυβέρνησης, κατά µελών της δικαιοσύνης, κατά του λαού και της δηµοκρατίας. Και τον αφήνουµε έτσι για τρεις ηµέρες, να δίνει τις
εξηγήσεις ότι ήταν δικό του το σχέδιο µε τον κ. Κασιδιάρη, ότι
αυτός το εµπνεύστηκε και ότι αυτός µόνος του το υλοποίησε;
Δεν πρέπει να απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για το θέµα
των ΜΚΟ που καίνε δεν θα ρωτήσετε;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πρέπει η Κυβέρνηση να έρθει
και να πει: «Ναι, το σχέδιο συνεννόησης µε τον κ. Κασιδιάρη ήταν
δικό του, τότε εκπονήθηκε και αυτός ανέλαβε µόνος του να το
υλοποιήσει»;
Επί του προκειµένου, επειδή σας σέβοµαι και κάνατε παρατήρηση στον κ. Δρίτσα, δεν µπορεί να αποµονωθεί αυτό το φαινόµενο. Υπήρξαν προπαρασκευαστικές πράξεις αλλοίωσης του
πολιτεύµατος. Διώκονται, κατηγορήθηκαν ηγετικά στελέχη της
δικαιοσύνης, Υπουργοί, ότι µεθόδευσαν. Μπορεί γι’ αυτό να µην
ενηµερωθεί ο λαός µας; Γι’ αυτό εµείς ζητήσαµε, ο Πρόεδρός
µας, να έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός να ενηµερώσει και να πει
ότι πράγµατι η συνεννόηση, το σχέδιο µε τον κ. Κασιδιάρη ήταν
δικής του επίνευσης και δικής του υλοποίησης και όχι της Κυβέρνησης και όσων την συναποτελούν.
Επί του προκειµένου, θα ήθελα να µου δώσετε τη δευτερολογία, κυρία Πρόεδρε, να πω κάτι για τους θεσµούς. Θεωρώ ότι
αυτά που θα πω θα είναι µία άλλη προσέγγιση για τον ρόλο των
ΜΚΟ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός των ΜΚΟ είναι ακραία
συστηµικός θεσµός, είναι επινόηση της νεοφιλελεύθερης, ύστερης νεωτερικότητας στο εσωτερικό του εθνικού κράτους, µαζί
µε τις ανεξάρτητες αρχές, που αναλαµβάνουν σηµαντικές κρατικές εποπτικές δραστηριότητες και αποτελούν το περιβόητο δίδυµο της γενικευµένης αποκρατικοποίησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Οι ΜΚΟ µε συνήθη αρµοδιότητα τα κοινωνικά, ανθρωπιστικά
και περιβαλλοντολογικά ζητήµατα δραστηριοποιούνται και εντός
του εθνικού κράτους και στον διεθνή περίγυρο. Υποτίθεται ότι
αποτελούνται από ενεργούς πολίτες και ευέλικτες αντιγραφειοκρατικές δοµές, ώστε να δρουν µε προσαρµοστικότητα, ταχύτητα, ελευθερία, απαλλαγµένες συνήθως από κάθε εποπτικό
έλεγχο της εσωτερικής και διεθνούς έννοµης τάξης. Από τους
στόχους που εξυπηρετούν και τις ενότητες των θεµάτων που καλύπτουν, αβίαστα προκύπτει ότι συνήθως αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση και την επούλωση πληγών µετά την καταστροφική
επέλαση των κυρίαρχων, διεθνών, περιφερειακών και εθνικών
κέντρων και κυρίως µετά τη δράση των υπερεθνικών εταιρειών,
που καταλύουν τις παραδοσιακές µεθόδους αγροτικής -και όχι
µόνο- παραγωγής και ξεκληρίζουν από τις πανάρχαιες εγκαταστάσεις τους µυριάδες πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα τρία λεπτά από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
χρόνο, κύριε Μητρόπουλε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι, ο λόγος της εµφάνισης των
ΜΚΟ δεν ήταν αθώος και δεν ήταν ουδέτερος. Σε περιόδους
έξαρσης των κοινωνικών αγώνων µετά τον Μάη του ’68 και το κίνηµα εναντίον του Βιετνάµ, όταν ο δυτικός κόσµος επανήλθε στη
συστηµική του ισορροπία, απελευθέρωσε, εντός ελεγχοµένων
πλαισίου, την εσωτερική και διεθνή κοινωνική δυναµική που ανέλαβε την προώθηση αταξικών και ουδέτερων –υποτίθεται- στόχων άµβλυνσης ή ανάσχεσης των κοινωνικών αγώνων και
επούλωσης των πληγών του γενικευµένου και ολοκληρωτικού καπιταλισµού.
Εποµένως ο τίτλος «µη κυβερνητική οργάνωση», κυρία Πρόεδρε, που υπονοεί την απελευθέρωση της κοινωνικής δράσης
από τα δήθεν κακά κρατικά δεσµά, ήταν και ψευδεπίγραφος και
παραπλανητικός. Στόχευσαν στην προβολή των κοινωνικών, εν
γένει, ζητηµάτων και των αντιανθρώπινων αποτελεσµάτων της
δράσης του νέου οικονοµικού -και όχι µόνο- γίγνεσθαι, χωρίς
ποτέ να αναλύουν και να θεραπεύουν τις γενεσιουργές αιτίες
των προβληµάτων. Λειτούργησαν, δηλαδή -και λειτουργούν- πυροσβεστικά, κατευναστικά, χτυπώντας τις συνέπειες και όχι τα
αίτια των δυσµενών για τα λαϊκά στρώµατα πολιτικών.
Έτσι, και η νέα διάρθρωση των συντελεστών της παραγωγής
µε τη βοήθεια των τοπικών δυνάµεων ή υπερδυνάµεων µπορεί
να προχωρεί µέχρι απωτάτων νεοφιλελεύθερων ορίων και να δηµιουργεί µια συγκεντρωτική, αντιδηµοκρατική, αντικοινωνική και,
προϊόντος του χρόνου, περιβαλλοντοκτόνα ατµόσφαιρα, αλλά
και οι ΜΚΟ να προστρέχουν ως το ανθρωπιστικό επανορθωτικό
άλλοθι. Πολλές φορές αποκρύπτεται επιµελώς από τους εγχώριους πληθυσµούς ότι αυτοί που προξενούν τις µη αναστρέψιµες
συνήθως καταστροφές, είναι αυτοί που κυρίως χρηµατοδοτούν
και τις συγκεκριµένες ΜΚΟ.
Οι ΜΚΟ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκ τούτου έπαιξαν
κυρίως το ρόλο των αεραγωγών του συστήµατος, χωρίς ιδεολογία, χωρίς διαλεκτική, χωρίς ξεκάθαρες θέσεις. Το νεοφιλελεύθερο κύµα έφερε, δυστυχώς, πολλές φορές και την Αριστερά
σύµµαχο αυτών των συστηµικών πυλώνων. Έτσι και προοδευτικοί θύλακες έβαλαν πλάτη για να περάσουν οι κεντρικές πολιτικές της αλλοτρίωσης, της εκµετάλλευσης, της λεηλασίας του
πλούτου των εθνών.
Ως προς τη συγκρότηση του προσωπικού –και τελειώνω- οι
ΜΚΟ, κυρία Πρόεδρε, συµπλέκονται αξεδιάλυτα µε το κυρίαρχο
πολιτικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό προσωπικό. Ηγέτες χωρίς
σαφήνεια ιδεολογίας, χωρίς οικονοµικές προτάσεις, συγκρότησαν µία ελίτ δίχως θέσεις και προσανατολισµό, πρόσωπα συνήθως πρόθυµα να υπηρετήσουν από ταξικά ουδέτερες θέσεις την
υπηρεσία της διεθνούς οικονοµικής τάξης και των εθνικών ελίτ.
Γι’ αυτό και πολλοί τέως πρόεδροι µεγάλων κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί και άλλοι, έως και επίτροποι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πλην της ύστερης σταδιοδροµίας τους σε υψηλές επιχειρηµατικές θέσεις, συµπληρώνουν το βιογραφικό τους µε την
ίδρυση ή τη συµµετοχή σε τέτοιες διεθνείς ή εθνικές ΜΚΟ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως ο ρόλος συνολικά των περισσότερων ΜΚΟ -διότι
υπάρχουν και εξαιρέσεις- υπήρξε αρνητικός, αφού ούτε την ανθρωπιστική κρίση αντιµετώπισαν κατά τόπους ούτε την περιβαλλοντική καταστροφή ανέκοψαν.
Αναφορικά µε τις ελληνικές ΜΚΟ, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να
γίνει έλεγχος σε βάθος σε πρόσωπα, µέσα, χρηµατικούς πόρους,
χωρίς να θιγούν οι µικρές εσωτερικές κοινωνικές οργανώσεις, οι
οποίες µε θυσίες από το υστέρηµα των ιδίων των µελών τους
φροντίζουν στη σηµερινή κρίση τους συνανθρώπους µας, τους
οποίους δεν µπορεί να φροντίσει το κράτος στο πλαίσιο της παραγωγής του λεγόµενου δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος.
Πρέπει κυρίως να ερευνηθούν, κυρία Πρόεδρε, πρόσωπα που
συνδέονται µε πολιτικούς και επιχειρηµατίες, που κυριάρχησαν
στην πολιτική ζωή του τόπου τις τελευταίες δεκαετίες και να
ελεγχθούν τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης δράσης τους.
Και ασφαλώς, η δράση τους πρέπει να περιοριστεί και να υιοθετηθεί ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο που θα τις υπαγάγει στα εθνικά
όργανα, στον διακοµµατικό έλεγχο, στον τακτικό απολογισµό της
δραστηριότητάς τους, ώστε να µην παρατηρηθούν στο µέλλον
παρόµοια φαινόµενα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ακούµε πολύ συχνά κυβερνητικούς αξιωµατούχους και δη τους προερχόµενους –µοιραία- από τα κόµµατα
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας να µιλούν για την ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας µας, να επικαλούνται τη διεθνή ένταξη της χώρας µας και να προφασίζονται ότι µέσα από τις
πολιτικές που υλοποιούν τα τελευταία σαράντα χρόνια το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
υλοποιείται δήθεν η διεθνής υποχρέωση της χώρας µας.
Παρ’ όλα αυτά, εάν κανείς ανατρέξει στις διεθνείς συνθήκες
και στα διεθνή κείµενα, θα δει ότι για το πλαίσιο των µη κυβερνητικών οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν κείµενα δεσµευτικά αλλά και κείµενα πλαίσια από τη δεκαετία του 1960. Στο
έτος 1968 ανατρέχει το ψήφισµα 1296 της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ, της ECOSOC και στο έτος 1996 η
επικαιροποίησή του.
Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υπάρχουν κείµενα
θεµελιωδών αρχών από δεκαετίας τουλάχιστον και η δράση των
µη κυβερνητικών οργανώσεων είναι έτσι πλαισιωµένη από διεθνή
κείµενα, από διεθνείς συµβάσεις, τις οποίες προφανώς ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος δεν θεωρούν διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας. Όπως δεν θεωρούν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας
ούτε εκείνες τις νοµοθετικές προβλέψεις που επιβάλλουν στο
κράτος και στην πολιτεία να µεριµνά για τους πολίτες και να προστατεύει τα δικαιώµατά τους. Διεθνείς υποχρεώσεις, όπως φαίνεται, θεωρούν µόνο τις οικονοµικές υποχρεώσεις της χώρας.
Και µάλιστα, θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να πω, όχι ακριβώς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά τις διεθνείς υποχρεώσεις που οι ίδιοι έχουν αναλάβει και για τις οποίες, ακριβώς
επειδή τις έχουν αναλάβει κατά παράβαση των καθηκόντων και
της αποστολής τους, θα υπάρξει και µεταγενέστερη εξέταση των
θεµάτων αυτών. Μιλώ για το χρέος.
Έρχοµαι, όµως, στην κατάσταση µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα µας για να πω ότι η υπόθεση των µη κυβερνητικών οργανώσεων εν Ελλάδι εντάσσεται στο πλέγµα παρεοκρατίας επί του οποίου ερείδεται η κλεπτοκρατία που οδήγησε
τη χώρα µας στη χρεοκοπία. Στην υπόθεση των µη κυβερνητικών
οργανώσεων διαπιστώνεται η διαπλοκή της κοµµατοκρατίας, µε
παράγοντες όχι µόνο της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά και της
λεγόµενης τέταρτης εξουσίας, των µέσων ενηµέρωσης.
Η λογοδοσία και η διαφάνεια που αποτελούν ύψιστη αρχή στη
διαχείριση των µη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και στη διαχείριση εν γένει του δηµοσίου χρήµατος, αποτρέπονται λόγω
ακριβώς αυτής της διαπλοκής κι έτσι κοιτάζοντας κανείς το
χάρτη των µη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα µας αβίαστα
διαπιστώνει ότι αναδύεται ως εικόνα η εικόνα, των συγκοινωνούν-
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των δοχείων και ταυτόχρονα η ύπαρξη ενός συστήµατος µε πατέντες δράσης, στις οποίες ενεπλάκησαν ενεργότατα κρατικοί,
κυβερνητικοί και κοµµατικοί αξιωµατούχοι. Είναι δε η ύπαρξη
αυτή πατέντας, επανερχόµενη ξανά και ξανά και στην υπόθεση
των απορρήτων δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία
σας ενδιαφέρει κατ’ αρµοδιότητα, και στην υπόθεση των off
shore εταιρειών και στην υπόθεση των καταθέσεων εξωτερικού.
Και έτσι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαπίστωσα ότι συγκοινωνούντα
δοχεία είναι, ακόµη-ακόµη, οι λίστες και η λίστα Λαγκάρντ µε τις
λίστες των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Η διατήρηση και συντήρηση ενός νεφελώδους πλαισίου επί
δεκαετίες από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας,
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υπήρξε εσκεµµένη ακριβώς για
να ευοδωθεί αυτό το πάρτι εκατοµµυρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το πάρτι αυτό χρησιµοποίησε –ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα
χρειαστώ- ως πρόσχηµα ευγενείς σκοπούς, όπως η ανθρωπιστική δράση, όπως ο εθελοντισµός, για να διαστρέψει τελικά
τους στόχους τέτοιων στοχεύσεων, για να αντιποιηθεί, ακόµηακόµη, την εκπροσώπηση της κοινωνίας και της κοινωνίας των
πολιτών και τελικά, για να ανακυκλώσει και να αναπαραγάγει ένα
διεφθαρµένο και έκπτωτο κοµµατικό, µιντιακό, ακαδηµαϊκό, οικονοµικό κατεστηµένο που αποµυζά δεκαετίες αυτόν εδώ τον
τόπο.
Κύριε Υπουργέ, ανάµεσα στις ερωτήσεις που σας υποβάλλουµε -και µε αυτό θα κλείσω- είναι η ερώτηση που αφορά το τι
σκοπό έχει η Κυβέρνησή σας εν σχέσει µε την ανάκτηση κονδυλίων, την ανάκτηση αδικαιολόγητου πλουτισµού από παρανόµως
διατεθέντα κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Πριν από λίγες
µέρες επισκέφθηκε τη χώρα µας ο Γενικός Διευθυντής της OLAF,
ο κ. Κέσλερ και σας ρωτούµε συγκεκριµένα στην ερώτηση που
σας έχουµε υποβάλει αν τον ενηµερώσατε για τη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων εν σχέσει µε τις ΜΚΟ, κάτι το οποίο είναι
ακριβώς η αρµοδιότητα της OLAF, του ευρωπαϊκού οργανισµού
κατά της απάτης και της διαφθοράς.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Θέστε το τελευταίο σας ερώτηµα, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρωτούµε αν τον ενηµερώσατε, κύριε Υπουργέ, για το γεγονός ότι επιχειρήθηκε ακόµη και
η ασυλία και αµνήστευση διάθεσης τέτοιων κονδυλίων µε την
τροπολογία «ντροπολογία» Γρηγοράκου-Μιχελάκη, για τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες που είχαν διαθέσει χρήµατα για συµβάσεις µίσθωσης έργου. Τέλος, αν τον ενηµερώσατε σε σχέση
µε την πρόθεση της Κυβέρνησής σας, η οποία υλοποιήθηκε πριν
από τέσσερις µέρες, κυρία Πρόεδρε, να πληµµεληµατοποιήσετε
τις µίζες εν σχέσει µε παράγοντες διαφθορείς δηµοσίων υπαλλήλων και εν σχέσει µε παράγοντες που εµπλέκονται και µε µη
κυβερνητικές οργανώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσετε και τον χρόνο της δευτερολογίας µου και να µιλήσω από το
Βήµα, αν δεν έχετε αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν είχα υπ’ όψιν µου να αναφερθώ
καθόλου στα του κ. Μπαλτάκου, γιατί έχω καλυφθεί απολύτως
από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Είµαι υποχρεωµένος
όµως να αναφερθώ -γι’ αυτό µπαινόβγαινα κιόλας στην Αίθουσαεπειδή σε ένα µέσο ενηµέρωσης ένας Βουλευτής της Χρυσής
Αυγής εδώ και µία ώρα είπε ότι έχει συνοµιλήσει και µε άλλους
Βουλευτές από όλους τους χώρους, µεταξύ των οποίων και µε
µένα, για τα θέµατα που τους απασχολούν. Από του Βήµατος της
Βουλής θα ήθελα να διαψεύσω κατηγορηµατικά οποιαδήποτε
συνάντηση ή συζήτηση µε Βουλευτή ή στέλεχος της Χρυσής
Αυγής. Να πω επίσης ότι έχω προσωπικές απόψεις, τις οποίες
δηµόσια έχω εκφράσει, αλλά υπάρχουν και συλλογικές αποφά-
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σεις του ΣΥΡΙΖΑ µε τις οποίες συµφωνώ και τις οποίες υπηρετώ
στη Βουλή και στο δηµόσιο χώρο. Τελεία ως προς αυτό το ζήτηµα, είµαι πάρα πολύ σαφής, και προχωρώ στο θέµα µας.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επιτρέψτε µου να γενικεύσω λίγο τη συζήτηση σε σχέση µε αυτό
το ζήτηµα και να θέσω ευθέως το θέµα τού κατά πόσον χρειάζονται ή όχι και κατά πόσον είναι σωστό να υπάρχουν ή όχι µε τη
σηµερινή τους µορφή -αυτή είναι η µορφή µε την οποία υπήρξαν
-οι ΜΚΟ. Η συζήτηση για καλές και κακές ΜΚΟ –διότι πράγµατι
υπάρχουν καλές και έχουν λειτουργήσει µε έναν τρόπο, αλλά και
πολλές άλλες που είναι αλλιώς- αποπροσανατολίζει, κατά τη
γνώµη µου, σε έναν βαθµό τη συζήτηση.
Θέλω να πω ευθέως ότι η υπόθεση των ΜΚΟ διεθνώς βοηθάει
και εντάσσεται στην απόσυρση του κράτους από τα µεγάλα προβλήµατα της εποχής µας, στην υποκατάσταση κοινωνικών θεσµοποιηµένων λειτουργιών -παραδείγµατος χάριν της τοπικής
αυτοδιοίκησης- και χρησιµοποιούνται ως µοχλός συρρίκνωσης,
κοινωνικών δικαιωµάτων, απολαβών κ.λπ..
Θέλω να σας αναφέρω την εµπειρία µου ως µέλος του περιφερειακού συµβουλίου Αττικής πριν γίνω Βουλευτής. Εκεί µας
έφεραν αυτά τα προγράµµατα για την απασχόληση, την ανεργία,
για τα νέα παιδιά κ.λπ. µέσα στην αγωνία της κρίσης. Χρειαστήκαµε τρεις εβδοµάδες µε ειδική επιτροπή του περιφερειακού
συµβουλίου Αττικής για να ελέγξουµε το πλήθος, την υπόσταση,
τα χαρτιά, το βιογραφικό -όσο µπόρεσε να τα ελέγξει η διακοµµατική επιτροπή- του πλήθους των ΜΚΟ µε διάφορα ονόµατα.
Αντί των δήµων, αντί των κρατικών δοµών, αντί του ΟΑΕΔ, εθεωρείτο ότι έπρεπε αυτές να παρεµβληθούν και εθεωρείτο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των κονδυλίων βοήθειας προς
τη χώρα µας, ότι µόνο µε τη δική τους παρεµβολή µπορούσε να
υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα που είτε έτσι είτε αλλιώς είχε
αδυναµίες και έχουµε διαφωνήσει απολύτως. Το λέω κι αυτό για
να µην ακούω από µία πλευρά ότι έχουµε συµφωνήσει για συρρίκνωση -ας πούµε- του µισθού, ελαστικές σχέσεις εργασίας,
ανασφάλιστη εργασία κ.λπ..
Σας επαναλαµβάνω ότι κάναµε τρεις εβδοµάδες. Ρωτήστε
όποιον έχει δουλέψει στο περιφερειακό συµβούλιο. Δεν είµαι σίγουρος κιόλας πως αυτές που τελικά επελέγησαν -τέσσεριςπέντε- είχαν πράγµατι την αξιοπιστία για να κάνουν αυτή τη
δουλειά. Με ποιο δικαίωµα; Από πού κι ως πού; Τι πράγµα είναι
αυτό το οποίο έχει γίνει στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παροχής των κονδυλίων στις χώρες;
Γι’ αυτό, να φύγει η κουβέντα, ει δυνατόν, από το εύλογο και
σωστό ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται, να ενισχύονται ανθρωπιστικές δράσεις και εθελοντικές οργανώσεις, αλλά στο πλαίσιο
των εθνικών και των υπερεθνικών δοµών, των αντίστοιχων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων, των διεθνών οργανισµών που
υπήρχαν επί δεκαετίες, µε τους διεθνείς ελέγχους σε εθνική,
κρατική κλίµακα, µε τους ελέγχους του δηµοσίου. Γιατί πήγαµε
σ’ αυτήν την άλλη µορφή;
Εµείς είµαστε υπέρ και των εθελοντικών δοµών και των κοινωνικών δοµών και των δοµών αλληλεγγύης. Στηρίζουµε εξακόσιες
δοµές αλληλεγγύης πανελλαδικά αυτήν τη στιγµή εν µέσω κρίσης και άλλοι στηρίζουν άλλες τέτοιες δοµές.
Υπήρξε, όµως, ιδιώτης ο οποίος να θέλει να προσφέρει, να
θέλει να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο µίας τέτοιας εθελοντικής,
ανθρωπιστικής προσπάθειας, ακόµα και σε διεθνή κλίµακα και
να µην µπόρεσε τις προηγούµενες δεκαετίες; Ξέρετε κανέναν
που να εµποδίστηκε είτε από τους θεσµούς, από το νοµικό καθεστώς, από τις ροές των ενισχύσεων; Δεν υπήρξε. Αυτό είναι
ένα επιπλέον πράγµα το οποίο «εφευρέθηκε» επί τούτοις στο
πλαίσιο του παγκοσµιοποιηµένου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, στη συγκεκριµένη µάλιστα «κρισιακή» περίοδο, αν θέλετε,
όχι στην κρίση της τελευταίας τετραετίας, αλλά από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90 και ύστερα, σαν µία προσπάθεια όχι απλώς να
αποδιαρθρωθούν πλήρως οι οικονοµικές παρεµβάσεις του δηµοσίου, οι κρατικές, οι κοινωνικές παρεµβάσεις υπέρ των ιδιωτών, αλλά να δοθεί σ’ αυτήν τη στρατηγική και ένα διεθνές
περίβληµα, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, µυστικών υπηρεσιών και κάθε
στρατηγικής, η οποία υπερβαίνει και πολλές φορές είναι και αν-
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ταγωνιστική προς τις κοινωνικές, δηµόσιες, εθνικές προσπάθειες
για την αντιµετώπιση µειζόνων κοινωνικών προβληµάτων. Άρα
είναι πάρα πολύ κρίσιµο το ζήτηµα.
Επίσης, για τη χώρα µας –θέλω να το πω ευθέως- είναι µέρος
του χρέους αυτά τα οποία έχουν κατασπαταληθεί. Το χρέος δεν
είναι µόνο η απευθείας υποχρέωση που υπάρχει προς τους δανειστές. Υπάρχει και λόγω της κατασπατάλησης πόρων, µε αδιαφανή τρόπο, εκτός των κονδυλίων του προϋπολογισµού, των
δηµοσίων επενδύσεων κ.λπ..
Μ’ αυτήν την έννοια, για µας αυτό είναι και αντικείµενο της
πρότασης για εξεταστική επιτροπή, την οποία έχουµε φέρει και
την απορρίψατε. Έχουµε πει ότι θα την επαναφέρουµε και σίγουρα ως διακυβέρνηση της Αριστεράς θα είµαστε πιστοί σ’
αυτήν την υπόσχεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι µέρος της εξεταστικής, λοιπόν, που θα εξετάσει –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- το πώς έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία. Δεν
είναι τυχαίο πράγµα.
Με αυτήν την έννοια δεν θέτω µόνο –και δεν θέτουµε µόνο- ζήτηµα ελέγχων, περισσότερων ελέγχων, ενός νέου πλαισίου κ.λπ..
Είναι και ζήτηµα ριζικής, ριζοσπαστικής αλλαγής στρατηγικής
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κυβέρνηση, σε σχέση
µε τη διάθεση πόρων για κοινωνικούς, επωφελείς, ανθρωπιστικούς και άλλους σκοπούς και για την οργάνωση και ενθάρρυνση
των εθελοντικών δραστηριοτήτων έξω από το πλαίσιο που έχει
δηµιουργήσει αυτό το απόστηµα, ανεξαρτήτως –επαναλαµβάνωαν µέσα σε αυτό το πλήθος αυτών των δοµών υπάρχουν και άξιοι
άνθρωποι και άξιες προσπάθειες και άξιες οργανώσεις που όµως
αποτελούν άλλοθι για όλη την υπόλοιπη στρατηγική που εξελίσσεται και διεθνώς και στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Αθανάσιος Αθανασίου έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, στο υπό συζήτηση πρόβληµα χρειαζόταν µπαλτάς, αλλά η Κυβέρνηση είχε µονάχα Μπαλτάκο. Ξέρω ότι ξεκινάω άτσαλα κι απότοµα, αλλά θα
το διορθώσω αµέσως.
Το σωστό είναι –νοµίζω- να ξεκινήσω µε έναν ύµνο προς τις
γνήσια µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Όσοι ήταν παιδιά το 1942 -θα χαιρόµουν να βρισκόταν σήµερα
ανάµεσά µας ο Μανώλης Γλέζος- είναι σήµερα πάνω από εβδοµήντα πέντε χρονών. Κάποιοι από αυτούς οφείλουν τη ζωή τους
σε µία µη κυβερνητική οργάνωση. Και τι µη κυβερνητική οργάνωση; Υπάρχει µία που είναι πραγµατικά βγαλµένη από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά –την ανέφερε µία φορά σε αυτήν την
Αίθουσα για άλλο λόγο ο Γιάννης Δραγασάκης- και αυτή είναι η
«Oxfam».
Το όνοµά της συνθέτουν η πρώτη συλλαβή της λέξης Oxford,
τοπωνύµιο, και το πρώτο ήµισυ της λέξης famine, δηλαδή λοιµός,
πείνα. Ιδρύθηκε το 1942 και αµέσως µετά, ευθύς αµέσως, κήρυξε
εκστρατεία για την αποστολή τροφίµων στην Ελλάδα, η οποία
τελούσε υπό ναζιστική κατοχή. Η πείνα των Ελλήνων, των πρώτων νικητών του άξονα, που τους µάζευαν νεκρούς από τα πεζοδρόµια, γέννησε την «OXFAM» στις καρδιές εκείνων των Άγγλων,
οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ακαδηµαϊκοί.
Σήµερα η «OXFAM» καταπολεµά τη φτώχεια σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Ότι η φτώχεια µπορεί να νικηθεί είναι το πιστεύω της
και κάνει τα πάντα για να το αποδείξει αληθινά στην πράξη. Αυτή
αποκάλυψε –για όσους τα παρακολουθούν αυτά, το θυµίζω- τους
ζάµπλουτους λόρδους µεγαλοκτηµατίες της Βρετανίας οι οποίοι
εισέπρατταν αγροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή το αποκάλυψε, και όχι το Εργατικό Κόµµα της Βρετανίας.
Το υπογραµµίζω γιατί θέλω να αναφερθώ κατόπιν σε αυτό.
Ξέρετε, υπάρχουν παραρτήµατα της «OXFAM» σε δεκατρείς
χώρες. Μέχρι πριν από τρία χρόνια που ερευνούσα το θέµα, στην
Ελλάδα δεν υπήρχε. Η πείνα της Αθήνας το 1942 ήταν η αιτία
που ιδρύθηκε η «Oxfam», και στην Ελλάδα δεν υπήρχε παράρτηµα. Καλύτερο ύµνο λοιπόν από τη στοιχειώδη αναφορά στην
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«OXFAM» δεν µπορώ να βρω.
Και τώρα πάµε στο πρόβληµα. Κάθε πρόβληµα το αναδεικνύουν και το προσδιορίζουν τα γεγονότα, αλλά στην Ελλάδα
δεν σεβόµαστε τα γεγονότα, δεν αγαπούµε τα γεγονότα. Λατρεύουµε τα σχόλια και πνίγουµε τα γεγονότα µέσα στα σχόλια.
Διαστρεβλώνουµε τα γεγονότα µε σχόλια. Στην Ελλάδα δεν πιάνει το σύνθηµα του ιδρυτή της «GUARDIAN» «τα σχόλια είναι
ελεύθερα, αλλά τα γεγονότα είναι ιερά». Δεν θεωρητικολογώ, νοµίζω. Υπάρχουν εδώ γεγονότα και κάθε άλλο παρά τα σεβαστήκαµε.
Ενδεικτικά θα αναφέρω τα εξής: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 14 Φεβρουαρίου 2010: Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι µη κυβερνητική
οργάνωση είχε την ίδια διεύθυνση και τηλέφωνο µε κοµµατικό
γραφείο πολιτευτή της Νέας Δηµοκρατίας; Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι άλλη µη κυβερνητική οργάνωση είχε ιδρυτικό µέλος
της στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ενεργό κατόπιν µέλος της; Είναι ή
δεν είναι γεγονός ότι µη κυβερνητική οργάνωση είναι ταυτόχρονα και ανώνυµη εταιρεία; Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι χρηµατοδοτήσαµε ανθρωπιστικές δράσεις για την Αφρική και τα
Βαλκάνια, παραδείγµατος χάριν στο Κοσσυφοπέδιο, ανθρωπιστικές δράσεις που όµως υλοποιούνται στην Ελλάδα και που αν
τα χρήµατα είχαν διατεθεί για το Κοσσυφοπέδιο, όλοι οι πρόσφυγες θα είχαν γυρίσει εκεί, γιατί γι’ αυτούς τους πρόσφυγες είχε
συγκροτηθεί αυτή η µη κυβερνητική οργάνωση;
Χρηµατοδοτούσαµε, κοντολογίς, µη κυβερνητικές οργανώσεις
ή αρπαχτές; Σταµάτησαν οι αρπαχτές, κύριε Υπουργέ; Αν σταµάτησαν –το εύχοµαι και δεν το αµφισβητώ– δώστε κατάλογο,
ποσά, ονόµατα και διευθύνσεις, πλήρη κατάλογο µε ποσά και διευθύνσεις.
Αν αυτά δεν είναι γεγονότα, καταδιώξτε τους διασπορείς ψευδών ειδήσεων. Αν όµως είναι γεγονότα που πληγώνουν τη χώρα,
τι κάνατε για να τα αντιµετωπίσετε; Αναθέσατε στον µελίρρυτο
και συµπαθέστατο κ. Βορίδη να συντάξει εντυπωσιακό λογύδριο;
Ζητήσατε από τον κ. Βενιζέλο να βελτιώσει τη συνταγµατική µηχανική του; Διότι, ναι, υπάρχει στη σηµερινή βιβλιογραφία και
αυτός ο όρος, «συνταγµατική µηχανική», η οποία καθιστά ορισµένους συνταγµατολόγους εντελώς ανυπόληπτους στα µάτια
των µηχανικών αυτοκινήτων, ου µην αλλά και των υδραυλικών
αυτής της χώρας.
Η προπαγάνδα έχει για όλα µιαν απάντηση, αλλά ποτέ τη
λύση. Εδώ, είπα, χρειαζόταν µπαλτάς, αλλά είχατε µόνο Μπαλτάκο. Και τι φοβερό, ε; Νόµιζα ότι δεν µπορεί να αυτοκτονήσει
κανείς µε µπαλτά ή µε Μπαλτάκο. Να που µπορεί –αυτό για να
µεταβιβαστεί στον Πρωθυπουργό– να αυτοκτονήσει και µε
µπαλτά. Αυτό πράγµατι είναι ένα επίτευγµα.
Ανέφερα την «OXFAM», αυτόν τον ωραίο καρπό της ανθρωπιάς, για να αναρωτηθώ, πώς σαπίζει αυτός ο ωραίος καρπός;
Σαπίζει όταν η µη κυβερνητική οργάνωση γίνεται κυβερνητική
οργάνωση. Ως µέλος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δηµοσιογράφων, της IFJ, διοίκησα, µόλις πήρα τη σύνταξή µου, επί βραχύτατο χρονικό διάστηµα, µια τέτοια µονάδα στο Βέλγιο. Και τι
έµαθα; Έµαθα ακριβώς αυτό, ότι όταν µια µη κυβερνητική οργάνωση γίνεται κυβερνητική, δηλαδή παραταξιακή, φατριαστική,
τότε σαπίζει. Έτσι είδαµε και µη κυβερνητικές οργανώσεις που
υπήρξαν όργανα µυστικών υπηρεσιών, όχι απλώς όργανα κοµµάτων ή όργανα υπουργών και άλλων πολιτευοµένων.
Και επιτρέψτε µου να το καταθέσω σήµερα εδώ, για λόγους
εντιµότητας απέναντι σε εκείνους µε τους οποίους συνεργάστηκα στο πλαίσιο ακριβώς µη ελληνικών, διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων: τα κόµµατα δεν αγάπησαν, δεν αγκάλιασαν
τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα κόµµατα φοβήθηκαν τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις. Και ο λόγος είναι απλός: επειδή τους
έπαιρναν όχι µόνο στελέχη, αλλά και οπαδούς. Ένα καλό στέλεχος πήγαινε στην «Greenpeace», δεν πήγαινε σε ένα µεγάλο
κόµµα µιας µεγάλης δυτικής χώρας. Και αυτό φόβισε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Νοµίζω ότι η απεξάρτηση του δηµόσιου χρήµατος από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι η
καλύτερη προσφορά που θα µπορούσαµε σήµερα να έχουµε,
κύριε Υπουργέ.
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Δεν θέλω -απέφυγα- να αναφέρω ονόµατα, ονόµατα βαρύγδουπα, του κόµµατός σας, κύριε Υπουργέ, για το τι έκαναν, πώς
έκαναν, πόσα χρήµατα διαχειρίστηκαν, διότι πιστεύω στην αποπροσωποποίηση και στην αντικειµενικοποίηση των προβληµάτων. Όµως για λόγους άµυνας και υπεράσπισης ορισµένων
ιδεών και εκείνων µάλιστα των µη κυβερνητικών οργανώσεων
που έχουν προσφέρει πολλά, θα αναγκαστούµε στο µέλλον να
αναφέρουµε και συγκεκριµένα ονόµατα, ακόµη και µεγαλοστελεχών της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αθανασίου.
Προφανώς έχετε πάρει και τη δευτερολογία σας. Δεν σας διέκοψα, γιατί το κατάλαβα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι, κυρία Πρόεδρε. Και πολλά
είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
εκ µέρους της Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος.
Μπορείτε να έρθετε στο Βήµα, κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλά είµαι εδώ.
Ειλικρινά πίστευα, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα όσα είχα πει,
απαντώντας στον κ. Μαριά προηγουµένως, θα µας είχαν καλύψει. Γιατί νοµίζω ότι εκεί ήµουν σαφής. Είπα ότι σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπάρχει καµµία σχέση µε τους εκφραστές
των ναζί, είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σχέση υπάρχει. Και
µην ξεχνάτε ότι από αυτό εδώ το Βήµα ήµουν και ο πρώτος σε
αυτή την Αίθουσα που χαρακτήρισα τη Χρυσή Αυγή ως ναζιστική,
εγκληµατική οργάνωση. Αυτά είναι δεδοµένα.
Φοβάµαι ότι για λόγους µικροκοµµατικούς, µε τον τρόπο που
χειρίζεστε το θέµα, ρίχνετε νερό στο µύλο της Χρυσής Αυγής.
Και αυτό θα το βρούµε µπροστά µας όλοι µας. Διότι θεωρώ ότι
αυτές τις ώρες, όλος ο δηµοκρατικός κόσµος οφείλει να είναι
ενωµένος, για να αντιµετωπίσει αυτά τα φαινόµενα του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του ναζισµού και του φασισµού.
Είναι ζητήµατα, τα οποία τα έχουµε συζητήσει εδώ κατ’ επανάληψη. Και αν θέλετε πρώτος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς,
µίλησε για µηδενική ανοχή απέναντι στα ναζιστικά φαινόµενα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μετά την ανακατάληψη των πόλεων!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Σας παρακαλώ, πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου! Δεν σας διέκοψα
καθόλου. Δεν σας έχω διακόψει ποτέ όταν µιλάτε. Θα ήθελα να
µε αφήσετε να ολοκληρώσω.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η κυρία Κωνσταντοπούλου µπορεί να διακόπτει. Αλίµονο!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ο Πρωθυπουργός κυβερνά και µε τις πράξεις του δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα και εκτός Βουλής και µέσα στη Βουλή.
Εποµένως, ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν
αφήνει τίποτα αναπάντητο. Όλο αυτό το διάστηµα, πραγµατικά,
όλη του η πολιτική είναι τόσο ξεκάθαρη απέναντι σε αυτά τα φαινόµενα, που κανείς δεν µπορεί να προσδώσει καµµία µοµφή στον
ίδιο και στην Κυβέρνηση.
Μιλώντας προηγουµένως, είπατε ότι ο Γενικός Γραµµατέας
της Κυβέρνησης είναι το νούµερο δύο σε µια κυβέρνηση. Χωρίς
να θέλω να απαξιώσω τον ρόλο του Γενικού Γραµµατέα, θέλω
να σας πω ότι: δεν ξέρω αν το κυβερνητικό σχήµα που εσείς
ευαγγελίζεστε πρόκειται να ανατρέψει τη συνταγµατική και δηµοκρατική τάξη. Μέσα στην κυβέρνηση υπάρχει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ο Αντιπρόεδρος, υπάρχουν Υπουργοί και ο καθένας
έχει τον ρόλο του. Το ποιος είναι ο ρόλος του Γενικού Γραµµατέα, περιγράφεται και αυτός. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν
είναι ο υπ’ αριθµόν δύο στην κυβέρνηση.
Ευτυχώς, κύριε Παπαδηµούλη, που αυτό το σχήµα που πιθανότατα εσείς ευαγγελίζεστε, δεν θα σας δώσει ο ελληνικός λαός
ποτέ την ευκαιρία να το κάνετε πράξη.
Η Κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει, όπως σας είπα και προηγουµένως, να ξεριζώσει τα φαινόµενα του ρατσισµού και της
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ξενοφοβίας, να χτυπήσει τη βία από όπου κι αν προέρχεται, είτε
είναι η βίλα Αµαλία είτε είναι Χρυσή Αυγή.
Όλα αυτά τα θέµατα τα έθεσε ο κ. Παπαδηµούλης στην πρωτοµιλία του.
Για το άλλο θέµα που θίξατε για τον υιό του κ. Μπαλτάκου, το
µόνο που ξέρω είναι ότι µε εντολή του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας ετέθη σε διαθεσιµότητα και πως υπάρχει ΕΔΕ. Άλλο
τίποτα δεν µπορώ να σας πω. Αυτό ξέρω και αυτό σας µεταφέρω.
Βεβαίως θίξατε ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα. Μην ξεχνάτε ότι το
«Μπενάκειο» έχει αναγνωριστεί από όλους και από τη δική σας
την παράταξη. Ο ρόλος του και η συνεισφορά του έχει αναγνωριστεί από όλους. Δεν θεωρώ ότι δεν ξέρετε τα θέµατα, αλλά
εγώ θα σας απαντήσω. Το «Μπενάκειο» δεν είναι σε καµµία περίπτωση ΜΚΟ, κάτι το οποίο είπατε. Όµως, ο τρόπος που το αναφέρατε στην πρωτοµιλία σας, ήταν λίγο περίεργος. Αφήσατε
κάποιες αιχµές. Είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου, είναι
δωρεά του ευεργέτη Μπενάκη από το 1929 στο ελληνικό κράτος.
Ο αδελφός του Πρωθυπουργού µετέχει ως κληρονόµος των δωρητών στο διοικητικό συµβούλιο, θέση που είναι τιµητική και άµισθη.
Δεν υπάρχει καµµία επιχορήγηση από το ελληνικό δηµόσιο.
Είναι µόνο κονδύλια ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Αττικής, τα οποία
µάλιστα εγκρίθηκαν πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ο κ. Αντώνης Σαµαράς. Και όλα αυτά γίνονται για το τεράστιο επιστηµονικό έργο που έχει αναγνωριστεί από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής.
Φοβάµαι, κύριε Παπαδηµούλη, επειδή δεν είσαστε άσχετος σε
καµµία περίπτωση -ξέρω ότι ασχολείστε σοβαρά µε όλα αυτά τα
θέµατα- ότι στην προσπάθειά σας να ρίξετε ευθύνες και να θολώσατε τα νερά, µε αυτήν την ενέργειά σας ρίχνετε λάσπη στον
ανεµιστήρα. Πραγµατικά είναι συκοφαντίες, τις οποίες θα σας
παρακαλούσα πολύ, εάν εσείς λέτε ότι δεν είναι, να τις ανακαλέσετε από το Βήµα της Βουλής όταν ξαναµιλήσετε. Μέχρι να το
κάνετε αυτό, εγώ θεωρώ συκοφαντικά τα όσα είπατε. Για εµένα
είναι η στιγµή να καταλάβουµε όλοι µας ότι πρέπει να είµαστε
ενωµένοι για να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά τα φαινόµενα και µάλιστα όχι µόνο µε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία η
δικαιοσύνη τα εξετάζει, αλλά και µε έναν πολιτικό τρόπο, µε πολιτικό διάλογο για να µπορέσουµε να πείσουµε, όπως είπα προηγουµένως, και τη νέα γενιά και όλους τους πολίτες που σήµερα
αισθάνονται ότι έχουν θιγεί από όλη αυτήν την κατάσταση, ότι
σε καµµία περίπτωση η λύση δεν είναι το φαινόµενο το οποίο εκφράζεται από τους ναζί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Από εκεί και πέρα, όµως, να έρθω και στο συγκεκριµένο θέµα
γιατί είναι πολύ σοβαρή η συγκεκριµένη ερώτηση και θέλω να
σας πω ορισµένα πράγµατα για να τα καταλάβουµε, γιατί πολλά
δεν τα ξέρουµε. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, πολλά από τα σηµεία των ερωτήσεων ήταν εκτός του περιεχοµένου της ερώτησης.
Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουµε ότι η συνεργασία των ελληνικών
ΜΚΟ µε το δηµόσιο δεν περιορίζεται µόνο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλα Υπουργεία, επίσης και δηµόσιοι φορείς, συνεργάζονται µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται, αν θέλετε -ή συνεργαζόταν- µε τις λιγότερες.
Αναφέρατε ότι µόνο τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δοθεί εκατοµµύρια ευρώ από το σύνολο των Υπουργείων. Να επισηµάνω
εδώ, ότι όσον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών µετά το 2010 δεν
έχει χρηµατοδοτηθεί κανένα νέο πρόγραµµα. Και επειδή εγώ
είµαι τους τελευταίους εννέα µήνες, θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι δεν έχει δοθεί ούτε ένα λεπτό αυτό το διάστηµα. Δηλαδή, αφ’
ενός δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη για νέες χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων µετά το 2009 και αφ’ ετέρου έχει ανασταλεί κάθε
χρηµατοδότηση προγραµµάτων ΜΚΟ µετά το 2010.
Όσον αφορά το παρελθόν, να διευκρινίσουµε ότι το Υπουργείο
Εξωτερικών έχει χρηµατοδοτήσει αναπτυξιακά ή ανθρωπιστικά
προγράµµατα και όχι ΜΚΟ. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν χρηµατοδοτεί ΜΚΟ. Θέλω να το καταλάβουµε αυτό το πράγµα. Ουδεµία χρηµατοδότηση προς ΜΚΟ έχει διενεργηθεί από την
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Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Έχουν, όµως,
χρηµατοδοτηθεί αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράµµατα
που υλοποιούντο από µία ή και περισσότερες ανά περίπτωση
προγράµµατος ΜΚΟ από το 2000 έως το 2010.
Πράγµατι -όπως σωστά αναφέρατε- η αρνητική δηµοσιότητα
των τελευταίων ηµερών δεν πρέπει να µας παρασύρει σε καµµία
άδικη αντιµετώπιση απέναντι στις ΜΚΟ. Είπε κάτι προηγουµένως
ο κ. Αθανασίου, το οποίο νοµίζω ότι οφείλουµε να το λάβουµε
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Πολλές ΜΚΟ έκαναν σωστά τη δουλειά τους, καλύπτοντας
κενά που πολλές φορές αδυνατούσε να καλύψει το ίδιο το κράτος. Ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών, ΜΚΟ ανέλαβαν αναπτυξιακά προγράµµατα σε υπό ανάπτυξη χώρες. Η αναπτυξιακή
βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες είναι το µέσον έκφρασης και αλληλεγγύης προς τους φτωχότερους λαούς που έχουν
ανάγκες σε διάφορους τοµείς, όπως την υγεία, την εκπαίδευση,
τη γεωργία, την κτηνοτροφία κ.λπ..
Από την άλλη, η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ένα εργαλείο
εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται δηλαδή για αναπτυξιακή διπλωµατία που ασκεί η χώρα µας και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της εξωτερικής µας πολιτικής, ενισχύει την παρουσία της Ελλάδος και δηµιουργεί θετικές συνέργειες µεταξύ των κρατών.
Να τονίσω στο σηµείο αυτό ότι η χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, προκύπτει και από τη διεθνή υποχρέωση
της χώρας µας έναντι της DAC - ΟΟΣΑ, της οποίας είµαστε
µέλος από το Δεκέµβριο του 1999.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας -µεταξύ των οποίων και της Ελλάδος- δίνεται σε αναπτυξιακή βοήθεια. Στη σηµερινή δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία, ο όγκος
της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας µας µετριάζεται εκ των πραγµάτων.
Σηµειώνω ότι αυτήν τη στιγµή δίνουµε σε αναπτυξιακή βοήθεια
µόνο το 0,13% του ΑΕΠ. Αυτά είναι τα προσωρινά στοιχεία που
έχουµε για το έτος 2013. Τα τελικά στοιχεία θα τα έχουµε το δεύτερο εξάµηνο του 2014. Επισηµαίνω εδώ, ότι υποχρέωση της
χώρας µας είναι να δίνουµε το 0,7% του ΑΕΠ. Δηλαδή, εµείς
αυτήν την ώρα δίνουµε το 0,13%, ενώ θα έπρεπε να δίνουµε το
0,7% του ΑΕΠ. Αυτό απορρέει από τους Αναπτυξιακούς Στόχους
της Χιλιετίας του ΟΗΕ που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο
ΟΟΣΑ.
Η Γενική Διεύθυνση της ΥΔΑΣ λοιπόν στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση µέρους
της ελληνικής αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων
της χώρας µας και στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούνται τόσο
οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και άλλα Υπουργεία, ΜΚΟ και ιδρύµατα.
Φτάνοντας στο σήµερα: Στη µετά το 2010 περίοδο και µέχρι
σήµερα, δεν χρηµατοδοτήθηκαν νέα προγράµµατα από το
Υπουργείο Εξωτερικών.
Επαναλαµβάνω ότι δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη για νέες χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων µετά το 2009. Επίσης, έχει ανασταλεί κάθε χρηµατοδότηση προγραµµάτων ΜΚΟ µετά το 2010.
Από το 2010 και µετά, προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών υπήρξε η εξέταση των φακέλων όλων των ανοιχτών προγραµµάτων µε στόχο την οριστική εκκαθάρισή τους.
Επειδή αναφέρατε ότι δεν υπάρχει µητρώο για τις ΜΚΟ, το
Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί στην ΥΔΑΣ ειδικό µητρώο στο
οποίο έχουν εγγραφεί από το 2000 έως το 2010 πεντακόσιες
τριάντα οκτώ ΜΚΟ. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή µιας
ΜΚΟ στο ειδικό µητρώο της ΥΔΑΣ ήταν το αναπτυξιακό ή ανθρωπιστικό αντικείµενο των δράσεών της, όπως παρουσιαζόταν στο
καταστατικό τους. Αυτά λαµβάνονταν υπ’ όψιν κατά την εγγραφή
των ΜΚΟ. Σε κάθε περίπτωση δεν εξεταζόταν τίποτα άλλο ως
κριτήριο. Η εγγραφή στο µητρώο της ΥΔΑΣ ήταν απαραίτητη
προϋπόθεση, για να χρηµατοδοτήσει η υπηρεσία µας συγκεκριµένο πρόγραµµα οποιασδήποτε ΜΚΟ.
Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι το γεγονός της εγγραφής δεν
συνεπάγετο και χρηµατοδότηση προγράµµατος από τις ΜΚΟ.
Προσέξτε τα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο µητρώο
της ΥΔΑΣ είναι εγγεγραµµένες πεντακόσιες τριάντα οκτώ ΜΚΟ,
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το Υπουργείο Εξωτερικών έχει χρηµατοδοτήσει επτακόσια
τριάντα δύο προγράµµατα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία αντιστοιχούν σε εκατόν εβδοµήντα επτά ΜΚΟ.
Από τις πεντακόσιες τριάντα οκτώ που είχαν εγγραφεί, έχουν
πάρει πρόγραµµα οι εκατόν εβδοµήντα επτά.
Ως προς τον απολογισµό του έργου των ΜΚΟ, για το οποίο
επίσης ρωτάτε, ο απολογισµός του έργου των ΜΚΟ διενεργείτο
ανά συγκεκριµένο χρηµατοδοτούµενο από την ΥΔΑΣ πρόγραµµα
βάσει των εκθέσεων προόδου και τον κατά περίπτωση επιτοπίων
ελέγχων από την υπηρεσία µας ή τις διπλωµατικές µας αρχές,
όπου αυτές υπήρχαν. Ας σηµειωθεί ότι εξαιτίας των συνεχών
ελέγχων που διενεργούνται ως προς τα αναπτυξιακά ή ανθρωπιστικά προγράµµατα της περιόδου 2000-2010 δεν γίνονται από
το 2010 και εντεύθεν νέες εγγραφές ΜΚΟ. Γι’ αυτό αυτοί οι αριθµοί είναι µέχρι το 2010. Ούτε, όµως, και διαγράφονται οι ήδη εγγεγραµµένες, έως ότου εκκαθαριστούν οριστικά τα ανοικτά
προγράµµατα και σταµατήσουν οι σχετικοί έλεγχοι από τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Και επειδή αναφερθήκατε και στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων χωρίς να υπάρχουν παραστατικά, να επισηµάνω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση οποιουδήποτε
προγράµµατος των ΜΚΟ από την ΥΔΑΣ ήταν και είναι η κατάθεση στοιχείων δαπανών και εκθέσεων προόδου της υλοποίησης
των έργων. Για την αποπληρωµή δε των έργων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε και αποτελεί η κατάθεση των σχετικών παραστατικών δαπανών, προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από τους
αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Να επανέλθω, όµως, στα προγράµµατα που έχει χρηµατοδοτήσει η ΥΔΑΣ. Τα πεντακόσια τριάντα τέσσερα από τα επτακόσια
τριάντα δύο προγράµµατα έχουν εκκαθαριστεί οριστικώς βάσει
της κείµενης νοµοθεσίας της ΥΔΑΣ και του δηµοσίου λογιστικού.
Η διαδικασία εκκαθάρισης έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, πρώτον η
ΜΚΟ έχει υποβάλει τελική έκθεση οικονοµικού απολογισµού για
την υλοποίηση του κάθε προγράµµατος. Δεύτερον, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν διεξαγάγει τον
απαραίτητο πραγµατικό και λογιστικό έλεγχο εκάστου προγράµµατος και τρίτον, η υπηρεσία δηµοσιονοµικού ελέγχου και το
Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ελέγξει και εγκρίνει το οικονοµικό πόρισµα και οι αντίστοιχοι φάκελοι έχουν κλείσει.
Τα πλήρη στοιχεία µε όλες τις χρηµατοδοτήσεις –κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ προσέξτε αυτό το σηµείο- των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραµµάτων της περιόδου 2010
που υλοποιήθηκαν µέσω των ΜΚΟ από την ΥΔΑΣ, καταρτίστηκαν
από εταιρεία ορκωτών λογιστών, στην οποία ανατέθηκε το 2011
το έργο αυτό. Το σχετικό πόρισµα συµπεριλαµβανοµένων των
χρηµατοδοτήσεων των προγραµµάτων ανά ΜΚΟ και ανά έτος,
παραδόθηκαν στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων από τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δόλλη
τον Ιανουάριο του 2012 και βρίσκονται στη διάθεση όλων των
Βουλευτών. Μπορείτε να τα πάρετε.
Όσον αφορά τα εκατόν ενενήντα οκτώ ανοικτά προγράµµατα,
δηλαδή τα µην οριστικώς εκκαθαρισθέντα για διάφορους λόγους (καταστροφές σε περιοχές, παραστατικά µπορεί να µην έγιναν σωστά ή µπορεί να έχει γίνει το έργο, αλλά να µη έχει
πληρωθεί ο εργολάβος και όλα αυτά), το Μάρτιο του 2013 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο, δηλαδή ο λογιστικός έλεγχος των
ογδόντα από αυτά από εταιρεία ορκωτών λογιστών.
Για τα υπόλοιπα εκατόν δεκαοκτώ προγράµµατα, από την
πρώτη εβδοµάδα ανάληψης των καθηκόντων µου στο Υπουργείο
Εξωτερικών συγκρότησα επιτροπή διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση του λογιστικού ελέγχου σε εταιρεία ορκωτών λογιστών. Φέτος τον Ιανουάριο υπέγραψα την απόφαση
ανάθεσης, µε προοπτική να παραδοθούν στην υπηρεσία µας τα
σχετικά πορίσµατα ελέγχου µέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
Αναφορικά µε το πόρισµα της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για το οποίο κάνετε λόγο, διευκρινίζω ότι αυτό αναφέρεται
στο σύνολο των ΜΚΟ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι προτάσεις του για ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ ουδόλως έχει
αγνοηθεί.
Τον Δεκέµβριο του 2013, πριν από τρεις µήνες, µε πρωτοβουλία µου, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερι-
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κών µε συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων Υπουργείων και φορέων για την προώθηση ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου που
αφορά στη λειτουργία και τον έλεγχο χρηµατοδότησης των
ΜΚΟ.
Στη συνέχεια αυτής της σύσκεψης το Υπουργείο Εξωτερικών
προχώρησε στη σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής,
στην οποία το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπείται από την
ΥΔΑΣ. Έργο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόµου, που θα διέπει εφεξής τις ΜΚΟ.
Άρα η απάντησή µου είναι καταφατική ως προς το ερώτηµά
σας για το αν η Κυβέρνηση έχει ως πρόθεση την ψήφιση νόµου
που θα διέπει τη λειτουργία των ΜΚΟ. Με εντολή του γραφείου
του Πρωθυπουργού έχει συσταθεί νοµοπαρασκευαστική επιτροπή γι’ αυτόν τον σκοπό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας πείτε από ποιους αποτελείται η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Σας λέω ότι εκ µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ΥΔΑΣ.
Εγώ µπορώ να σας µιλήσω για το Υπουργείο Εξωτερικών.
Ρωτήσατε, επίσης, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο
Εξωτερικών για τυχόν παραλήψεις της πολιτικής ηγεσίας. Ήδη
από το 2011 διενεργούνται, βάσει εισαγγελικής παραγγελίας,
έλεγχοι από το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, την Οικονοµική Αστυνοµία και τις αρµόδιες υπηρεσίες φορολογικών
ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να διερευνηθεί η τέλεση, ενδεχοµένως, αξιοποίνων πράξεων σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση των διαφόρων προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν µέσω των ΜΚΟ. Η διαδικασία αυτή συνεπικουρείται σε όλα
της τα στάδια από την Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επίσης, ως προς την OLAF -που αναφέρατε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου- την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης
της Απάτης, που ιδρύθηκε το 1999, θα ήθελα να πω το εξής: Οι
αρµοδιότητές της αφορούν στη διερεύνηση και καταπολέµηση
της διαφθοράς σε βάρος του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι των προϋπολογισµών των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Περιµένετε να σας πω. Σας παρακαλώ.
Τα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράµµατα της περιόδου
2000-2010, που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό της
ΥΔΑΣ, δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι µόνο από
εθνικούς πόρους και δεν εµπίπτουν στον έλεγχο της OLAF.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, µετά την ολοκλήρωση των εκκαθαριστικών ελέγχων επί των ανοικτών προγραµµάτων και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε εµπλοκή κοινοτικών πόρων
ή πληµµελής οικονοµική διαχείριση στην υλοποίηση αναπτυξιακού ή ανθρωπιστικού προγράµµατος, τότε η συγκεκριµένη ευρωπαϊκή υπηρεσία θα ενηµερωθεί και θα ενεργήσει στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της.
Βλέπετε ότι προσπαθώ να είµαι όσο πιο σαφής στις απαντήσεις µου από την πρώτη στιγµή µέχρι το τέλος. Θα προσπαθήσω
και στις δευτερολογίες σας να απαντήσω, έτσι ώστε αυτό το
θέµα των ΜΚΟ να διευκρινιστεί µια για πάντα. Δεν θέλω να υπάρχουν σύννεφα. Δεν θέλω να υπάρχουν οποιεσδήποτε σκιές. Είναι
ένα ζήτηµα το οποίο συζητείται συνεχώς –και σωστά συζητείταικαι πρέπει να το διευκρινίσουµε γιατί υπάρχουν ερωτήµατα στον
ελληνικό λαό και εφόσον υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αποδοθούν.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να πω ότι δεν πρέπει να µπερδεύουµε
τις ΜΚΟ µε την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια που δίδεται σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιόδους, που είναι κάτι
τελείως ξεχωριστό, το οποίο δίδεται απευθείας από κυβέρνηση
σε κυβέρνηση. Διότι πολλές φορές το ακούω και αυτό να µπερδεύεται σε κάποιες συζητήσεις που γίνονται σε διάφορα πάνελ.
Εγώ, κατ’ αρχάς, σας ευχαριστώ. Και θα σας παρακαλούσα
πολύ, η συζήτηση να διεξαχθεί και να βγάλουµε συµπεράσµατα
µέσα σε ένα πνεύµα σύµπνοιας, διότι αυτήν την ώρα αυτό
έχουµε. Πιστεύω ότι όλες οι δηµοκρατικές δυνάµεις του τόπου
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µπορούν να συνεργάζονται για το καλό του τόπου. Όλοι έχουµε
τις διαφορές µας. Λογικό είναι αυτό. Όµως, πιστεύω ότι όλοι µας
σε ένα συγκλίνουµε: στο πώς ο τόπος µας θα πάει µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την άδειά σας, πριν δευτερολογήσει ο κύριος Υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είστε ενήµερος
για τη σύνθεση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και γι’ αυτό
αναφερθήκατε µόνο στο Υπουργείο σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Δεν είναι δικό µας θέµα. Είναι του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας παρακαλούσα, εάν µπορείτε µέχρι τη δευτερολογία σας να ενηµερωθείτε για να µας
ενηµερώσετε για τη σύνθεση αυτής της νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Εγώ θα σας παρακαλούσα πολύ και επειδή είµαι εδώ και παρακολουθώ εσάς, εάν είναι δυνατόν µια ερώτηση στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Θα σας απαντήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι µυστικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να υποβάλουµε έγγραφη ερώτηση;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Και προφορική µπορείτε να υποβάλετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Λέω, µήπως µας διευκολύνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση µας, τριάντα εννέα µαθητές
και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Παξών το
οποίο φιλοξενείται στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ανακοινώνω ότι για τη συζήτηση της παρούσας επίκαιρης επερώτησης έχουν ορίσει Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, το ΠΑΣΟΚ τον κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο, ο Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή τον κ. Κασιδιάρη, η ΔΗΜΑΡ την κ. Γιαννακάκη και το ΚΚΕ τον κ. Χαλβατζή.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των λοιπών Κοινοβουλευτικών Οµάδων παραµένουν ως έχουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής από τον ΣΥΡΙΖΑ για δώδεκα
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ζούµε συγκλονιστικές στιγµές που έχουν να
κάνουν µε ό,τι σηµαντικό κατέκτησε η ανθρώπινη ύπαρξη, την
έννοια της δηµοκρατίας. Η τεχνολογία, λοιπόν, απεκάλυψε τους
εν κρυπτώ παρακρατικούς, οι οποίοι σε ένα περιβάλλον και σε
ένα κλίµα εµπιστοσύνης συναλλάσσονται υπονοµεύοντας τους
θεσµούς της δηµοκρατίας και το µέλλον αυτού του τόπου.
Τι θα αναφωνούσε άραγε ο µεγάλος δικαστής, ο αείµνηστος
Δελαπόρτας; Θα επαναλάµβανε εκείνο το πολύ κρίσιµο που είπε:
«Ποιες είναι αυτές οι παρακρατικές δυνάµεις που απεργάζονται
το µέλλον της δηµοκρατίας αυτού του τόπου;». Και ενώ θα
έπρεπε να υπάρξει γενναιότητα από τη Νέα Δηµοκρατία, ένα δηµοκρατικό κόµµα µε δηµοκρατική συµβολή στην αστική δηµοκρατία, προσπαθούν να αποστειρώσουν, να περιθωριοποιήσουν
και να περιορίσουν την περίπτωση του κ. Μπαλτάκου.
Και επειδή εδώ πρέπει να σεβόµαστε τη νοηµοσύνη όλων, ο
ένας του άλλου, δεν γνωρίζουµε ποιος ήταν ο ρόλος του κ.
Μπαλτάκου; Ήταν απλός ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου; Αυτό θέλετε να πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας; Δεν γνωρίζουµε ότι διέταζε και έδινε εντολές
στους Υπουργούς;
Μα, πόσες φορές προσπάθησα και εγώ ως κοινοβουλευτικός
να συνοµιλήσω µε Υπουργούς για διάφορα θέµατα και µου απαντούσαν ότι πρέπει να πάρουµε την άδεια του Μπαλτάκου, πρέπει
να συµφωνήσει το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κ. Μπαλτάκος.
Δεν γνωρίζουµε τη δράση του, την έντονη παρουσία του στα
τεκταινόµενα του Κοινοβουλίου; Θέλετε να µας πείτε, δηλαδή,

10046

ότι δεν ήταν ο αντ’ αυτού; Ποιον θα πείσετε; Μπορείτε να πείσετε
κανέναν, και τον πιο δύσπιστο πολίτη απέναντι στην Αντιπολίτευση ότι είναι έτσι τα πράγµατα; Και δεν οφείλετε να έρθετε
εδώ σε ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα που πραγµατικά απειλεί τη δηµοκρατία, να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες;
Σε ένα παρεµφερές τέτοιο ζήτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αείµνηστος Βίλλυ Μπραντ παραιτήθηκε από Καγκελάριος
της Γερµανίας. Το θεωρείτε τόσο απλό; Ήταν ένα απλό µέλος
της Νέας Δηµοκρατίας, ένα απλό στέλεχος, ένας απλό κυβερνητικό στέλεχος;
Και προσπαθείτε -και µε έναν αήθη, θα έλεγα, τρόπο- να επανέλθετε πάλι σε εκείνο το παραµύθι, ταυτίζοντας την Αριστερά,
ότι δήθεν καλύπτει τη Χρυσή Αυγή; Και αρνείστε την πραγµατικότητα ότι η Νέα Δηµοκρατία του Καραµανλή που έλεγε ότι τo
«αντί» µπορεί να µπει µόνο µπροστά στη λέξη «φασισµός», έχει
κυριαρχηθεί από µία ακροδεξιά λογική; Ακροδεξιοκρατείται η
Νέα Δηµοκρατία και οφείλουν όσοι πραγµατικά είναι άνθρωποι
που την πιστεύουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Δεν είναι
απλά τα πράγµατα.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή κάποτε εδώ πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, αυτό το φοβερό,
τραµπουκίστικο, παρακρατικό περιστατικό που έγινε στον πρώτο
όροφο της Βουλής, όπου έτυχε κι εγώ, γιατί δίπλα είναι το γραφείο µου, να ακούσω τα φοβερά και τροµερά που ακούστηκαν,
είναι ένα τυχαίο γεγονός, για το οποίο δεν µιλάει το Προεδρείο
της Βουλής; Ποια είναι η θέση του Προεδρείου της Βουλής απέναντι στη φυγάδευση αυτού του κυρίου; Δεν πρέπει να υπάρξουν
επιπτώσεις στον φρούραρχο της Βουλής, τουλάχιστον;
Πολύ εύκολα, µε κουτσαβακίστικο τρόπο µιλάµε για πεζοδρόµιο. Εδώ τι ήταν, πεζοδρόµιο ή λεωφόρος; Και βεβαίως, κύριε
Πρόεδρε, θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή, αν ο κύριος αυτός
είχε άδεια από την Υπηρεσία του όταν ήρθε στη Βουλή. Είναι κρίσιµο ερώτηµα, για να δούµε πώς λειτουργεί το σύστηµα, αν λειτουργούν οι θεσµοί.
Ζητούµε, λοιπόν, να έρθει η Κυβέρνηση εδώ, διότι η υπόθεση
της δηµοκρατίας είναι όλων µας υπόθεση. Διότι µέσα από την
πραγµατική λειτουργία των θεσµών της δηµοκρατίας θα αναχαιτιστούν τα φαινόµενα που την υπονοµεύουν, αν πραγµατικά θέλουµε να αναχαιτίσουµε αυτά τα φαινόµενα, γιατί ξέρετε πολύ
καλά ότι είσαστε υπόλογοι, ότι µέχρι το ταξίδι του κ. Σαµαρά
στην Αµερική ήταν άλλη η συµπεριφορά σας απέναντι στη Χρυσή
Αυγή. Άλλα έλεγε ο κ. Μπαλτάκος τότε για συνεργασίες.
Το τι άλλαξε, αυτό θα το δούµε µελλοντικά. Αλλά εάν θέλετε
να λειτουργήσει πραγµατικά η δηµοκρατία, µόνο έτσι θα αναχαιτίσουµε τα φαινόµενα που την υπονοµεύουν, όπως είναι η Χρυσή
Αυγή. Και έχει σχέση, αν θέλετε και αυτό το ζήτηµα µε την κατατεθείσα και συζητούµενη σήµερα επερώτηση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, στα εφηβικά µου
χρόνια έζησα σε τρία διαφορετικά ιδρύµατα. Εκεί έζησα και γνώρισα τι σηµαίνει πραγµατική φιλανθρωπία, πραγµατικός εθελοντισµός και τι σηµαίνει αδίστακτη, άπληστη και ασύδοτη διαχείριση της φιλανθρωπίας. Τι σηµαίνουν, δηλαδή, διαχειριστές της
φιλανθρωπίας.
Και πρέπει, όσο και αν είναι πραγµατικά συγκλονιστικό αυτό
το γεγονός -όχι των ΜΚΟ, δηλαδή των µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες πολύ εύστοχα από τον καθ’ όλα άξιο συνάδελφο κ. Αθανασίου χαρακτηρίστηκαν κυβερνητικές οργανώσεις
και θα το αποδείξω παρακείθε από τον λόγο µου- να διαχωρίσουµε τους ανθρώπους και τις οργανώσεις που πιστεύουν σε
αυτήν την προσπάθεια αφιλοκερδώς µε πραγµατικό αλτρουϊσµό,
υπηρετώντας ιδέες και αξίες.
Αλλά, σήµερα έχουµε µπροστά µας ένα θέµα που ουσιαστικά
απαξιώνει έννοιες που επενδύουν µε τον µανδύα τους, σκέψεις
και συµπεριφορές για αρπαγή του δηµοσίου χρήµατος. Είµαστε
όλοι εδώ, κυρίως οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά και η Αντιπολίτευση η οποία οφείλει να ασκεί µε αυστηρότατο τρόπο έλεγχο
στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.
Όταν ακούγεται και δεν µπορεί να διαψευστεί ότι γίνεται αρ-
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παγή του δηµοσίου χρήµατος, τι σηµασία έχει αν είναι προγράµµατα και τι σηµασία έχει, αγαπητέ µου κύριε Γεροντόπουλε,
κύριε Υπουργέ, αν το ποσοστό είναι τόσο ή σε άλλες χώρες είναι
µεγαλύτερο; Το ζήτηµα είναι πού πηγαίνουν τα χρήµατα αυτά
και αν πιάνουν τόπο τα χρήµατα αυτά.
Όταν, κύριε Υφυπουργέ, υπάρχουν σε αυτήν τη χώρα πολιτικές που εξοντώνουν αξιοπρέπειες, που προσβάλλουν συνειδήσεις, όταν περικόπτουµε τη σύνταξη των Νεοποντίων και των
Βορειοηπειρωτών προσβάλλοντάς τους και οδηγώντας τους σε
πραγµατική γενοκτονία, όταν περικόπτουµε φάρµακα που έχουν
ανάγκη οι καρκινοπαθείς και καθυστερούν οι αγωγές τους οδηγώντας τους στον θάνατο, πώς δικαιολογούµεθα να υπάρχουν
δεκάδες εκατοµµύρια από το Υπουργείο Εξωτερικών και να λέγεται ότι εµπλέκονται τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών; Με
ποιον τρόπο, λοιπόν, θα απαλλάξουµε το πολιτικό σύστηµα από
αυτές τις βαρύτατες κατηγορίες, ότι δεν ήταν απλώς ευνοούµενοι, αλλά συνδέονται και τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών;
Αντιλαµβάνοµαι, κύριε Πρόεδρε, αυτό το γαϊτανάκι της Κυβέρνησης, να µην έρχονται Υπουργοί στις επίκαιρες ερωτήσεις των
Βουλευτών. Αλλά, να µην έρχονται και στις επερωτήσεις των κοµµάτων, πάει µακριά!
Ήρθατε, λοιπόν, σήµερα εδώ και δεν µας πείσατε και δεν πείσατε –πιστεύω- κανέναν. Κύριε Υπουργέ, µας είπατε για τα
ογδόντα προγράµµατα που είναι ανοικτά. Θα µας καταθέσετε τα
πορίσµατα γι’ αυτά τα ογδόντα προγράµµατα; Γιατί εκεί έγινε η
λαθροχειρία, σε αυτά τα ογδόντα προγράµµατα, κύριε Υπουργέ.
Διαβάζοντας κάποιος αυτά που έχουν γραφτεί και τα στοιχεία
που υπάρχουν, πραγµατικά σηκώνεται η τρίχα της κεφαλής του!
Σας ερωτώ λοιπόν: Γιατί δεν κατατέθηκε στη Βουλή το Μητρώο
ή γιατί δεν αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όλες αυτές οι ΜΚΟ;
Γιατί µέχρι σήµερα µετά από τόσες καταγγελίες ακόµα λέµε,
κύριε Υπουργέ, ότι θα έλθει νοµοθετική ρύθµιση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή, η φαιά ουσία του πολιτικού µας προσωπικού δεν
έφτασε τουλάχιστον στο σηµείο τού να γίνει αντιληπτό ότι χρειάζεται ένα θεσµικό πλαίσιο που να προστατεύσει πρώτα τον ίδιο
του τον εαυτό από αυτές τις φοβερές και τροµερές καταγγελίες;
Ακόµα συζητάµε ότι θα έλθει! Θα µας καταθέσετε την έκθεση
του κ. Κοσµάτου; Θα µας απαντήσετε γιατί έγινε δυσµενής µετάθεση στον κ. Βαµβουνάκη, πρέσβη µας στο Λίβανο, ο οποίος
κατήγγειλε αυτά τα τροµερά φαινόµενα;
Κύριε Υπουργέ, θα µας καταθέσετε την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς ευρωπαϊκές χώρες, όπου τους ζητάει να
συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Δηµοσίου Δικαίου, τον
οποίο χρηµατοδοτήσατε µε τα εκατοµµύρια των χρηµάτων;
Κύριε Υπουργέ, θα µας πείτε το πόρισµα -για το οποίο δεν µιλήσατε- της Οικονοµικής Αστυνοµίας, του Οκτωβρίου, για αυτόν
τον οργανισµό;
Θα µας πείτε στη δευτερολογία σας κάποια στοιχεία για τους
Οργανισµούς «LIVERSHIP», «HUMANNET» και για διάφορους
σχετικούς οργανισµούς, που πραγµατικά είναι πάρα πολλοί ανοιχτοί αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα, ενώ έχουν πάρει εκατοµµύρια
χρήµατα;
Είναι, λοιπόν, µία πραγµατικότητα για την οποία είσαστε εκτεθειµένοι, όχι γιατί η σηµερινή ηγεσία, ιδιαίτερα ο σηµερινός Υφυπουργός που είναι εδώ, µπορεί να έχει ευθύνες αλλά γιατί δεν
έρχεται µία καθαρή τοποθέτηση, ώστε αυτοί που έχουν αρπάξει
το δηµόσιο χρήµα να το επιστρέψουν. Διότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν κάνει έργο. Και γι’ αυτό δεν µας έχετε πει τίποτα, για το αν θα επιστραφούν αυτά τα λεφτά.
Βεβαίως, πρέπει να αναληφθούν και οι πολιτικές ευθύνες όλων
των εκάστοτε ηγεσιών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα το καταπιείτε, όπως έχετε καταπιεί και το θέµα µε τα µυστικά κονδύλια, για τα οποία ποτέ δεν έχει ενηµερωθεί η Βουλή.
Τουλάχιστον, πείτε µας σε κάθε περίοδο Υπουργού Εξωτερικών
πόσα χρήµατα δόθηκαν για τα περίφηµα µυστικά κονδύλια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
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εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος για έξι λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την επίκαιρη
επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι, δυστυχώς, όταν µιλούµε για ένα
θέµα, ο δηµόσιος λόγος γίνεται πάντα, όταν αυτό αναδεικνύεται
από την αρνητική του πλευρά. Άκουσα, όµως, πολλούς συναδέλφους -και είναι σηµαντικό αυτό- να υποστηρίζουν ότι µη κυβερνητικές οργανώσεις δεν ήταν µόνο οι οργανώσεις που λειτουργούσαν προς όφελος του προεδρείου τους ή αυτών που τις χρησιµοποιούσαν. Υπάρχουν και µη κυβερνητικές οργανώσεις που
είναι πραγµατικά µη κυβερνητικές, οι οποίες λειτουργούν προς
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Και νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι σε αυτό πρέπει να µείνουµε
εµείς. Πρέπει να δούµε και να αξιολογήσουµε ποιες είναι οι
πραγµατικές µη κυβερνητικές οργανώσεις. Ποιες είναι αυτές που
δεν χρησιµοποίησαν και δεν κατασπατάλησαν το δηµόσιο χρήµα.
Αυτές τις οργανώσεις πρέπει να τις στηρίξουµε και όλες οι υπόλοιπες οργανώσεις, οι οποίες βρέθηκαν να έχουν κατασπαταλήσει χρήµα, θα πρέπει να οδηγηθούν αυτήν τη στιγµή στη δικαιοσύνη.
Άρα εµείς λέµε ναι στη λειτουργία των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των πραγµατικών µη κυβερνητικών οργανώσεων. Θέλουµε διαφάνεια. Και έχουν παρθεί τέτοιες πρωτοβουλίες από
το Υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη µέρα που υπήρξε αυτό
το θέµα.
Δυστυχώς, για µία ακόµα φορά, κύριε Υπουργέ -και δεν αφορά
εσάς ή την ηγεσία, µιλώ διαχρονικά- αναδεικνύουµε ένα θέµα,
αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες, αφού δυστυχώς δηµιουργήθηκαν τα προβλήµατα και αποδείχθηκε για ακόµη µία φορά ότι το
κράτος δεν είχε τους µηχανισµούς για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο.
Άρα, κύριε Υπουργέ, εµείς πιστεύουµε ότι η ερώτηση των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να βοηθήσει για να µπορέσει να
υπάρξει αυτός ο έλεγχος και να υπάρξει διαφάνεια, ώστε να βρεθούν ποιοι είναι οι ένοχοι σε αυτή την περίοδο και ποιοι έχουν
πολιτικές ευθύνες.
Κύριε Υπουργέ, όµως, δεν θα µπορούσα να µη µιλήσω για όλα
αυτά που συµβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστηµα στη Βουλή
και στη χώρα. Άκουσα τον συνάδελφο κ. Βούτση, που µίλησε για
κάποιον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος δήλωσε ότι συνοµίλησε όχι µόνο µε τον κ. Μπαλτάκο αλλά και µε τον ίδιο τον
κ. Βούτση και µε τον κ. Παναγούλη.
Δυστυχώς η χώρα βρίσκεται -και µέρος του πολιτικού συστήµατος- µέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες όµηρος µιας φασιστικής
νοοτροπίας. Κάποιοι µε κρυφή κάµερα προσπαθούν να εµπλέξουν κι άλλα πρόσωπα –θα αναφερθώ αργότερα για το γνωστό
περιστατικό- µόνο και µόνο για να χρησιµοποιήσουν και να φέρουν σε οµηρία το πολιτικό σύστηµα.
Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να πούµε και το µήνυµα που πρέπει να στείλουµε όλοι σήµερα από τη Βουλή είναι ότι δεν θα το
επιτρέψουµε αυτό. Και δεν θα το επιτρέψουµε αυτό, γιατί και οι
ίδιοι αποδεικνύουν µε τη στάση τους ότι αυτό το χρησιµοποίησαν
όχι για το καλό της χώρας, δίνοντας το βίντεο, όπως έλεγαν, πριν
από ένα καταστροφικό νοµοσχέδιο, αλλά µόνο όταν χρειάστηκε
να υπερασπιστούν τη δική τους λειτουργία µέσα σε αυτήν τη διαδικασία.
Άρα, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να στείλουµε ένα ξεκάθαρο
µήνυµα σε όλους σήµερα, ότι η δηµοκρατία, το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν µπορεί να εκβιάζεται από φασίστες, από ένα νεοναζιστικό κόµµα, το οποίο συµµετέχει σε όλη αυτήν τη διαδικασία
για να δηµιουργηθούν εξελίξεις εις βάρος των πολιτών.
Όσον αφορά την υπόθεση του κ. Μπαλτάκου, εδώ και πάρα
πολύ καιρό έχουµε πει και ο Πρόεδρός µας έχει πει ότι είναι ένα
«παλιό πρόβληµα». Είναι προφανής η καταδίκη του τρόπου λειτουργίας του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, όσο και του
γεγονότος που έγινε µε το γιο του κ. Μπαλτάκου.
Είναι προφανές όµως ότι υπάρχει και πολιτική ευθύνη ότι κά-
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ποιοι επέλεξαν τον κ. Μπαλτάκο. Αυτό δεν µπορούµε να το κρύψουµε. Είναι µια πραγµατικότητα. Και δεν θα µπω στα εσωτερικά, αν ο κ. Μπαλτάκος πρόδωσε ή όχι αυτούς που τον εµπιστεύτηκαν. Πολιτική ευθύνη, όµως, υπάρχει πάντα όταν επιλέγεις
κάποιο πρόσωπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς συµµετέχουµε σε αυτήν
την Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή γιατί θέλουµε να διασφαλίσουµε το να βγει η χώρα από την κρίση. Άρα είµαστε εδώ και
απόφαση µας είναι η αποµόνωση, η εκδίωξη προσώπων που
έχουν συµπεριφορές και πρακτικές ανάλογες του τύπου του κ.
Μπαλτάκου. Είµαστε εδώ για να ελέγχουµε και να δίνουµε προοδευτικό πρόσηµο στη συγκυβέρνηση.
Γι’ αυτό, θέλω να είµαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Πρέπει άµεσα
να έρθουν όλες αυτές οι διατάξεις, οι οποίες δεν έχουν Αριστερό
ή Δεξιό πρόσηµο, αλλά αφορούν ανθρώπινα δικαιώµατα. Και, δυστυχώς, ο κ. Μπαλτάκος σταµάτησε µερικές από αυτές. Θα πρέπει να έρθουν άµεσα και να κατατεθούν στη Βουλή. Διότι
ξαναλέω, δεν αφορούν ούτε την Αριστερά ούτε τη Δεξιά. Αφορούν ανθρώπινα δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη.
Σε καµµία περίπτωση δεν θα µπούµε στην ευκολία να στιγµατίσουµε µια ολόκληρη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ένα κόµµα που
–όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑέχει στηρίξει τους δηµοκρατικούς θεσµούς τα τελευταία χρόνια
και να µπούµε σε µια ισοπέδωση από αυτήν τη συγκεκριµένη
συµπεριφορά.
Εµείς θα συνεχίσουµε να συµµετέχουµε στην Κυβέρνηση για
να τους ελέγχουµε και να δίνουµε προοδευτικό πρόσηµο. Δεν θα
επιτρέψουµε να µιλούν µε ευκολία για αποχώρηση από την Κυβέρνηση εξυπηρετώντας µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, φτιάχνοντας αριστερό προφίλ, παίζοντας µε το συναίσθηµα και τις
ευαισθησίες των δηµοκρατικών πολιτών και εξυπηρετώντας συµφέροντα πολιτικά ή µη, που δίνουν την ύστατη µάχη για να µη
βγει η χώρα από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες
και πέντε εκπαιδευτικοί - συνοδοί από το Μειονοτικό Λύκειο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κασιδιάρης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όπως πολύ σωστά είπε πριν από λίγα
λεπτά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ –του ΠΑΣΟΚ του Τσοχατζόπουλου, του Μαντέλη, του Τσουκάτου, των κλεπτών, των απατεώνων, των µιζαδόρων, που ασφαλώς και δεν φεύγει από την
Κυβέρνηση, διότι αν φύγει και γίνουν εκλογές, δεν πρόκειται να
µπει ξανά στη Βουλή και δεν θα καλύπτει κανείς τον Βενιζέλο, εν
συνεχεία, για τα σκάνδαλα και τα εγκλήµατά του κατά του ελληνικού λαού- πράγµατι στη χώρα κυριαρχεί µία φασιστική νοοτροπία, µία φασιστική κλίκα, η οποία έχει καταλύσει το Σύνταγµα των
Ελλήνων και το πολίτευµα. Είναι η κλίκα του Σαµαρά. Έχουµε
συγκεκριµένη οµολογία πλέον, συγκεκριµένο αποδεικτικό υλικό
ότι το Σύνταγµα έχει καταλυθεί.
Εδώ καταγγέλλω τη δήθεν Αντιπολίτευση της Αριστεράς, που
έχει µεταβληθεί αυτήν τη στιγµή στο µεγαλύτερο δεκανίκι του
Σαµαρά. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει υψηλόβαθµο στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι «δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το αν
αληθεύουν αυτές οι καταγγελίες». Αυτές οι καταγγελίες αποτελούν ξεκάθαρο αποδεικτικό υλικό ότι η χώρα έχει οδηγηθεί σε
εκτροπή.
Αυτήν τη στιγµή όλα τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης αναφέρονται
στην εκτροπή που υπάρχει στην Ελλάδα, που ένας πολιτικός Αρχηγός και Βουλευτές βρίσκονται φυλακισµένοι µε στόχο να υποκλαπούν οι ψήφοι του κόµµατός µας.
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Καταγγέλλω, λοιπόν, τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλω τα κόµµατα της
Αριστεράς, διότι έχουν µεταβληθεί αυτήν τη στιγµή στο µεγαλύτερο δεκανίκι του Σαµαρά.
Η Χρυσή Αυγή είναι σήµερα ο µόνος θεµατοφύλακας του πολιτεύµατος, η µόνη πολιτική δύναµη που αγωνίζεται για την πατρίδα, για το έθνος των Ελλήνων και για την εθνική ανεξαρτησία
και µε βάση τον θεσµικό µας ρόλο θα φροντίσουµε ώστε οι
σκευωροί, ώστε αυτοί που καταλύουν το Σύνταγµα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Ιδού πεδίον δόξης λαµπρό για κάθε Βουλευτή που δεν ανήκει
σε κανένα κοµµατικό µαντρί και θέλει να αγωνιστεί κι αυτός για
το Σύνταγµα. Θα κατατεθεί συγκεκριµένη πρόταση, χωρίς κοµµατική σφραγίδα, βεβαίως, την οποία ετοιµάζει αυτήν τη στιγµή
ειδικό συµβούλιο νοµικών για να στηθούν τρεις κάλπες και να
οδηγηθούν αρχικά σε προκαταρκτική επιτροπή, σε ειδική προανακριτική επιτροπή, ο Σαµαράς, ο Αθανασίου και ο Δένδιας, για
τους οποίους υπάρχει συγκεκριµένο αποδεικτικό υλικό ότι έχουν
τελέσει το αδίκηµα, το κακούργηµα της κατάχρησης εξουσίας
και να διερευνηθεί, επίσης, αν βαρύνονται µε το αδίκηµα που περιγράφει το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα για εσχάτη προδοσία. Διότι αυτήν τη στιγµή, µε βάση τη θέση που κατέχουν στο
κράτος αυτοί, αλλά και κάποιοι επίορκοι δικαστικοί, παρακωλύεται η λειτουργία της Βουλής, η οποία λειτουργεί παράνοµα, η
οποία έχει καταλύσει τη λαϊκή κυριαρχία και έχει στερήσει το δικαίωµα ψήφου από εκλεγµένους Βουλευτές.
Αφήστε, λοιπόν, τα περιττά λόγια για συζητήσεις προ ηµερησίας διατάξεως, για µοµφές κ.λπ.. Θα ξεκινήσει συλλογή υπογραφών –τριάντα υπογραφές απαιτούνται- ώστε να στηθούν εδώ
τρεις κάλπες για Σαµαρά, Δένδια, Αθανασίου, για τους σκευωρούς, γι’ αυτούς που καταλύουν το Σύνταγµα των Ελλήνων.
Το αποδεικτικό υλικό υπάρχει. Με την ειδική προανακριτική
επιτροπή, όµως, θα προκύψουν όλα τα στοιχεία, θα ανοίξουν τα
τηλέφωνα, τα τριψήφια τηλέφωνα που έλεγε ο Μπαλτάκος, που
συνοµιλούσαν οι Υπουργοί για το πώς θα χειριστούν την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, θα ανοίξει το τηλέφωνο του Σαµαρά,
του Αθανασίου και εν συνεχεία των δικαστικών στους οποίους
διαχέονταν οι εντολές.
Όποιος δεν στηρίξει αυτήν την προσπάθεια για να πέσει
άπλετο φως, για να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη, θα είναι συνένοχος στο έγκληµα, θα είναι συνένοχος σε ένα έγκληµα, ένα
πρωτοφανές έγκληµα για τα µεταπολεµικά χρονικά της Ελλάδος
ενάντια στο Σύνταγµα των Ελλήνων.
Θέλω να καταγγείλω τον Σαµαρά και θέλω να του θέσω µία
πολύ συγκεκριµένη ερώτηση και απαιτώ να προσέλθει εδώ στη
Βουλή για να απαντήσει.
Διότι καταγγέλλω ότι ο δοτός Πρωθυπουργός αυτής της
χώρας παρεµβαίνει ο ίδιος άµεσα στη δικαιοσύνη. Παρεµβαίνει
άµεσα σε συγκεκριµένο ανώτατο δικαστικό, όπου δεν χρειάζεται
καν να τηλεφωνήσει πρώτα στον Αθανασίου.
Τον ερωτώ λοιπόν: ποιος είναι ο ανώτατος δικαστικός, τον
οποίον δεν αποκαλεί µε το όνοµά του, όταν οµιλεί στο τηλέφωνο,
όταν δίνει εντολή να µεταβιβαστούν εντολές σε αυτόν, τον αποκαλεί «Παναθηναϊκάκια» φοβούµενος προφανώς συνακροάσεις;
Του µεταβιβάζει µέσω τρίτων εντολές για λήψη παρανόµων αποφάσεων.
Δίνω κάποια στοιχεία για τους γνωρίζοντες: Τα κοινά αυτού
του δικαστικού µε τον Μπαλτάκο είναι ότι πράγµατι είναι και
αυτός Παναθηναϊκός, το όνοµά του είναι τρισύλλαβο κι έχει την
ίδια κατάληξη.
Να έρθει εδώ ο Σαµαράς και να απαντήσει. Να έρθει εδώ και
να απολογηθεί.
Πολύ σύντοµα, εντός της εποµένης εβδοµάδας, η Χρυσή Αυγή
θα καταθέσει την πρότασή της για τη διενέργεια ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής, για να πέσει άπλετο φως στην πιο βρώµικη
ιστορία κατάλυσης του Συντάγµατος στη µεταπολεµική Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Βούλτεψη έχει
τον λόγο και στη συνέχεια θα µιλήσει η κ. Γιαννακάκη.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω πως όσοι βρίσκονται σε αυτήν την Αίθουσα κατάλαβαν
ότι το πράγµα έχει ουρά. Όπως µόλις ακούσαµε, όπως τουλάχι-
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στον καταγγέλθηκε -«αποκαλύφθηκε», έχουν υποκλαπεί συνοµιλίες του Πρωθυπουργού. Αυτό είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ότι µιλάει µε κάποιον και τον λέει
«Παναθηναϊκάκια».
Κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από
ό,τι φανταστήκατε στην αρχή, όταν ξεκινήσατε αυτήν τη διαδικασία ταύτισης της Νέας Δηµοκρατίας µε τον νεοναζισµό. Και η
οµιλία που µόλις ακούσαµε αποδεικνύει την ανάγκη να είµαστε
ενωµένοι απέναντι σε όλα αυτά. Όχι να τα χρησιµοποιούµε, να
υιοθετούµε τις απόψεις περί σκευωρίας.
Τώρα δεν είναι ο Αθανασίου, είναι κάποιος άλλος, στον οποίο
τηλεφωνεί απευθείας ο Πρωθυπουργός και δεν λέει το όνοµά
του, τον αποκαλεί «Παναθηναϊκάκια». Και το όνοµά του είναι τρισύλλαβο και έχει την ίδια κατάληξη.
Είναι ανάγκη εδώ σήµερα να αποφασίσουµε όλοι τι πρόκειται
να συµβεί στη χώρα. Είναι µεγάλη ανάγκη να αναθεωρήσει
άµεσα την τακτική που έχει υιοθετήσει το κόµµα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, είτε επίσηµα µιλώντας για σκευωρία είτε µε τα
ευφυολογήµατα που έχουν ακουστεί όλες αυτές τις µέρες και
που ακούστηκαν εδώ από τον συνάδελφο κ. Αθανασίου περί
«µπαλτά» και Μπαλτάκου.
Πέρα από τον «µπαλτά» και πέρα από τον Μπαλτάκο και τις
επιλογές και πέρα από το τι µπορεί να είναι η προσωπικότητα
ενός ανθρώπου, διότι άβυσσος η ψυχή του και το µυαλό του,
υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να διαφυλάξουµε µέσα εδώ.
Δεν δέχοµαι την καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν µπορούσε να µιλήσει µε Υπουργούς,
διότι του έλεγαν ότι έπρεπε να πάρει την άδεια του Μπαλτάκου.
Γιατί δεν χρειάστηκε να πάρω εγώ την άδεια του Μπαλτάκου για
να µιλήσω µε οποιονδήποτε; Έλεγχε καλύτερα εσάς ο κ. Μπαλτάκος από την ίδια την παράταξη από την οποία είχε τοποθετηθεί;
Δεν δέχοµαι επίσης τις κορώνες που άκουσα και θα τις πάρετε
πίσω –ειδικά σήµερα µετά την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής- για το γεγονός ότι δεξιοκρατείται η Νέα Δηµοκρατία. Από πού προκύπτει αυτό; Εγώ δεν
έλαβα καµµία οδηγία από κανέναν, όταν πρώτη και µόνη µου
ανακοίνωσα ότι είµαι σε ευθεία αντίθεση µε τη Χρυσή Αυγή. Κανείς δεν ήρθε να µου πει, κατέβασε τους τόνους διότι εµείς σκεφτόµαστε να κάνουµε τούτο ή εκείνο.
Όχι µόνο αυτό. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος αυτής
της παράταξης και νοµίζω ότι αυτός ο οποίος µε διόρισε γνωρίζει
το προσωπικό και οικογενειακό µου παρελθόν.
Γνωρίζει ότι η οικογένειά µου έχει πολεµήσει τον ναζισµό και
τον φασισµό όσο λίγες σε αυτήν τη χώρα.
Κάνετε, λοιπόν, µια επερώτηση για τις ΜΚΟ. Προφανώς το
κλίµα έχει αλλάξει. Θέλω µόνο να πω ότι πριν από λίγες µέρες
είχε κάνει ερώτηση ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γελαλής πάνω
σε αυτό το θέµα, ακριβώς για τον έλεγχο. Έχει λάβει απάντηση
από τον κ. Μαυραγάνη. Αυτή έχει δηµοσιοποιηθεί.
Δίνω για τα Πρακτικά το τηλεγράφηµα του Αθηναϊκού Πρακτορείου από το οποίο προκύπτουν όλα τα σχετικά µε τους ελέγχους.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι πρόσφατα ξέσπασε το σκάνδαλο
και ότι αυτό προέκυψε από έρευνα της Οικονοµικής Αστυνοµίας
µε το Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης.
Επαναλαµβάνω και εγώ ότι κακώς κάνατε, κύριε Παπαδηµούλη, αυτήν την αναφορά στο Μπενάκειο. Δεν είναι ΜΚΟ, ούτε
ο αδελφός του Πρωθυπουργού είναι εκεί επειδή αποφάσισε να
φτιάξει µια ΜΚΟ. Ξέρετε ότι είναι κληροδότηµα. Ξέρετε καλά ότι
είναι απόγονοι της οικογένειας Μπενάκη. Βρίσκονται εκεί άµισθοι
και τιµητικά. Και αυτό θα το πάρετε πίσω, γιατί δεν εξυπηρετεί
και την προηγούµενη συζήτηση.
Θέλω να πω, επίσης, κάτι. Όλα όσα λέγονται ουσιαστικά έχουν
σκοπό να εξυπηρετήσουν κάτι, ακόµη και αυτό που αναφέρθηκε
σε αυτήν την Αίθουσα, ότι κρύβεται ο Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός δεν κρύβεται. Ο Πρωθυπουργός ερ-
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γάζεται και προσπαθεί µαζί µε πολλούς άλλους να βγει η χώρα
µας από την κρίση και είναι κάτι, προφανώς, το οποίο δεν επιθυµείτε εσείς, γιατί τότε θα πέσουν αυτόµατα τα ποσοστά σας.
Αν κάποιος κρύβεται –και ελπίζω να σταµατήσετε να το κάνετεαυτός είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία κρύφτηκε ξαφνικά πίσω από τη Χρυσή Αυγή, αξιοποιώντας και υιοθετώντας
τους ισχυρισµούς της, όπως αυτοί προέκυψαν και υποτίθεται ότι
στοιχειοθετήθηκαν µέσα από ένα βίντεο.
Δεν διστάζετε να λάβετε αυτήν τη θέση, όπως άπειρες φορές
το έχετε κάνει, για να πλήξετε τη Νέα Δηµοκρατία και την Κυβέρνηση. Προσέξτε, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος σκάβει τον
λάκκο του άλλου πέφτει ο ίδιος µέσα.
Είδατε τι έγινε πριν. Αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Βούτσης. Ο συνοµιλητής του κ. Μπαλτάκου είπε ότι έχει συνοµιλήσει και µαζί
σας και ότι υιοθετείτε και εσείς τη θεωρία της σκευωρίας. Μα,
δεν χρειαζόταν να συνοµιλήσει µαζί σας, το λέτε συνέχεια. Λέτε
ότι πράγµατι αποδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση παρεµβαίνει στη δικαιοσύνη.
Βλέπετε, όµως; Τελικά, είτε διαψεύδουµε είτε µιλάµε αυτό που
έχει σηµασία είναι να µη λαµβάνουµε µέρος στην αποσταθεροποίηση της χώρας, µιας χώρας που φτωχοποιήθηκε. Αυτή η
χώρα το µόνο που δεν έχει ανάγκη τώρα είναι να ρίχνουν κάποιοι
λάδι στη φωτιά και νερό στον µύλο του ναζισµού.
Περιµένετε όλοι στη γωνία µε µια χαιρεκακία τα επόµενα βίντεο. Αποδέχεστε, δηλαδή, ότι η Χρυσή Αυγή µπορεί να γίνει µέσω
βίντεο και παρακολουθήσεων, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, ρυθµιστής της πολιτικής ζωής του τόπου. Ουσιαστικά, δεν κάνετε
κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο κ. Μπαλτάκος. Υποτιµάτε
τον αντίπαλό σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε, κυρία
Βούλτεψη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μπαλτάκος;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, µη µε διακόπτετε. Αυτό θα το κάνετε εκεί που µπορείτε, όχι σε εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, να αποφύγουµε τώρα τις διαλογικές συζητήσεις που δεν επιτρέπονται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όπου µπορείτε, κάντε το. Εδώ σε εµένα
όχι!
Το να υποτιµάς τον αντίπαλο είναι δείγµα µεγάλης βλακείας.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συµβεί αυτό. Υποτιµάτε και
εσείς και ο κ. Μπαλτάκος το κακό, πιστεύοντας ότι µετά θα το
ελέγξετε, όταν θα χρησιµοποιήσετε αυτήν τη δράση. Θέλετε, δηλαδή, να είστε συγχρόνως και εµπρηστές και πυροσβέστες. Πιστεύετε ότι µπορείτε να το πετύχετε. Να ξέρετε ότι δεν µπορείτε
να το πετύχετε. Να ξέρετε ότι όταν το κακό ανδρώνεται, πέφτει
και πλακώνει όλους. Το να υποτιµάς, λοιπόν –και τελειώνω µε
αυτό- το κακό και να υπερτιµάς τον εαυτό σου, την ευφυΐα σου
και τις δεξιότητές σου, δεν είναι δείγµα ευφυΐας, είναι δείγµα
βλακείας.
Σας καλώ, λοιπόν, να αρθούµε όλοι µαζί στο ύψος των περιστάσεων.
Ακούσατε τι ειπώθηκε νωρίτερα. Επιτέλους, ας δώσουµε µία
απάντηση ενωµένοι απέναντι σε αυτό που εµφανίζεται στη χώρα
µας ως η προσωποποίηση του κακού!
Ευχαριστώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ζητά τον λόγο. Να πω όµως ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό στη συγκεκριµένη περίπτωση µόνο επί προσωπικού µπορώ
να δώσω τον λόγο και αυτό καταχρηστικά.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να στείλουµε ένα
µήνυµα στο νεοναζιστικό µόρφωµα…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν υπήρξε προσωπικό. Θα πάρει τον
λόγο για να υβρίζει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Να διαγραφεί από τα Πρακτικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό!
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να στείλουµε ένα
µήνυµα ότι δεν εκβιαζόµαστε από πολιτικούς νταβατζήδες της
κλειδαρότρυπας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστε µε, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τους προκαλούµε να τα
δώσουν όλα στη δηµοσιότητα! Δεν εκβιαζόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Εκτός διαδικασίας καταγράφηκε µία δήλωση του κ. Κωνσταντινόπουλου.
Η κ. Γιαννακάκη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, το πλαίσιο λειτουργίας και χρηµατοδότησης
των µη κυβερνητικών οργανώσεων µπορεί και πρέπει να βελτιωθεί θεσµικά, κάτι που δεν το λέµε εµείς, δεν το λέει η Δηµοκρατική Αριστερά αλλά προκύπτει από το πόρισµα της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας το 2012, το πιο σηµαντικό σηµείο του
οποίου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει µία διυπουργική συνεργασία, προκειµένου κατ’ αρχάς να χαρτογραφηθούν, να καταγραφούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες πραγµατικά
δρουν στην Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή οργανώσεις-«σφραγίδες»,
και µετά να περάσουµε στη θεσµοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου
που θα ενδυναµώνει τη διαφάνεια.
Ακούσαµε ότι αυτό ήδη γίνεται και ότι σύντοµα θα έχουµε στο
Κοινοβούλιο ένα τέτοιο νοµοθέτηµα, το οποίο θα είναι διυπουργικό και ότι από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών συµµετέχει η ΥΔΑΣ. Αυτό θα µπορούσε να ενταχθεί σε ένα γενικότερο
πλαίσιο µεταρρύθµισης της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα.
Αναµένουµε να το δούµε και ελπίζουµε, πραγµατικά, ότι θα το
δούµε πολύ σύντοµα.
Πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας το εξής. Η σηµερινή επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να ενισχύσει
ένα κλίµα καχυποψίας που υπάρχει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα αναφορικά µε τις δράσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Από την άλλη µεριά, η αναφορά συλλήβδην σε αµερικανικές µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται
ως το «µακρύ χέρι» της Κυβέρνησης και ως οι προπαγανδιστές
µίας κρυφής κυβερνητικής ατζέντας, έρχονται να ενδυναµώσουν
αυτό το νοσηρό κλίµα, στο οποίο, όµως, έρχονται να προστεθούν
και οι δηλώσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Διοίκησης,
σύµφωνα µε τις οποίες και χωρίς να δοθεί κανένα άλλο στοιχείο,
µόλις µία στις δέκα µη κυβερνητικές οργανώσεις δεν καταχρώνται τα χρήµατα τα οποία λαµβάνουν.
Στο σύνολό τους οι δηλώσεις αυτές έρχονται να απαξιώσουν
τη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων, της Κοινωνίας των
Πολιτών και άρα της δηµοκρατίας.
Σε µία δηµοκρατία, όµως, όπου υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις για κακοδιαχείριση συγκεκριµένων µη κυβερνητικών οργανώσεων έρχεται η δικαιοσύνη ή άλλοι ελεγκτικοί µηχανισµοί,
οι οποίοι αποδίδουν ευθύνες όχι µόνο στους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι πέρα από κάθε θεσµικό πλαίσιο και χωρίς να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι έδωσαν δηµόσιο χρήµα σε µη
κυβερνητικές οργανώσεις, που δεν έπρεπε να δώσουν αλλά και
από την άλλη µεριά και στα στελέχη αυτών των µη κυβερνητικών
οργανώσεων.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, αλλά και εγώ η ίδια, έχουµε
υποβάλει µία σειρά ερωτήσεων σε εσάς και έχουµε λάβει απαντήσεις -ικανοποιητικές ή λιγότερο ικανοποιητικές ή καθόλου ικανοποιητικές και έχουµε επανέλθει-, όµως για συγκεκριµένες µη
κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί
µου ότι η γενίκευση είναι µορφή φασισµού και όταν λέµε ότι συλλήβδην όλες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις καταχρώνται δηµόσιο χρήµα, τότε πραγµατικά χαίρονται και κρυφογελάνε οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις που όντως το καταχρώνται, γιατί κρύβονται πίσω από αυτήν ακριβώς τη δήλωση.
Αντίθετα, λοιπόν, οι επανειληµµένοι έλεγχοι, χωρίς να έχει γίνει
δηµοσιοποίηση των στοιχείων των προηγούµενων ελέγχων και
των αποτελεσµάτων τους –και εδώ θα έρθω να σας θυµίσω δική
µου ερώτηση το Δεκέµβριο του 2013- είναι κάτι που έρχεται να
πλήξει το σύνολο των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί, νοµίζω ότι όλοι έχουµε συµφωνήσει ότι υπάρχουν µη κυβερνητικές
οργανώσεις που µε έναν τρόπο αξιοθαύµαστο έρχονται να επι-
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τελέσουν ένα έργο που το κράτος αδυνατεί ή δεν θέλει να κάνει.
Έγινε µεγάλη συζήτηση για τον εθελοντισµό, εάν πρέπει να
ενισχύεται και εάν είναι το «µακρύ χέρι» και το δεκανίκι του κράτους. Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, πιστεύουµε ότι ο εθελοντισµός πρέπει να υπάρχει, εκεί που το κράτος αδυνατεί ή δεν
θέλει να έρθει και να προσφέρει υπηρεσίες. Παράλληλα, βέβαια,
το να προσπαθούµε και να διεκδικούµε αυτές οι δράσεις να γίνουν δοµές του κράτους, είναι και αυτό απαραίτητο.
Έχουµε µη κυβερνητικές οργανώσεις που έρχονται να στηλιτεύσουν και να ελέγξουν τη δηµόσια διοίκηση για καταπατήσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Έρχονται να προσφέρουν βοήθεια
στα πιο ευπαθή κοµµάτια της κοινωνίας. Εξάλλου, µην ξεχνάµε
πως –όταν πολύ εύκολα, και µέσα σε αυτό το κλίµα λαϊκισµού
που παρατηρείται σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής, ερχόµαστε να ρίξουµε λάσπη γενικά στις µη κυβερνητικές οργανώσεις- οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι αυτές που καλούµε
στις επιτροπές της Βουλής, προκειµένου να τις συµβουλευτούµε
πριν νοµοθετήσουµε.
Να θυµίσουµε, λοιπόν, ότι πολύ πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκε
η έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικών Εγκληµάτων, το
οποίο πολλά κόµµατα –και πολύ καλά έχουµε κάνει- το έχουµε
ως «σηµαία» εναντίον των πρακτικών της Κυβέρνησης. Συµµετέχουν δεκάδες µη κυβερνητικές οργανώσεις. Δυστυχώς, η έκθεση
καταγράφει µία πολύ µεγάλη αύξηση των ρατσιστικών περιστατικών.
Εδώ, λοιπόν, προκύπτει αδήριτη ανάγκη γρήγορης ψήφισης
του αντιρατσιστικού νόµου, της επαναφοράς του αποσυρθέντος
άρθρου 19, χωρίς ρατσιστικού περιεχοµένου τροπολογίες, οι
οποίες προνοούν ρυθµίσεις που ήδη υπήρχαν στον Ποινικό Κώδικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί µπήκε, όµως, αυτή η τροπολογία; Μπήκε ακριβώς σε µία
επίδειξη πολιτικής ανδροπρέπειας, κοινώς «πολιτικού τσαµπουκά», ακριβώς για να ταπεινώσει τους µετανάστες.
Από εκεί και πέρα, ιδού πεδίον δόξης λαµπρόν για την Κυβέρνηση να αποδείξει αυτό που έλεγε η ανακοίνωση του Μεγάρου
Μαξίµου, ότι ο κ. Μπαλτάκος ασκούσε προσωπική πολιτική. Και
έρχοµαι να αναρωτηθώ το εξής. Ακριβώς η παραδοχή ότι
ασκούσε αυτόνοµη πολιτική, δεν είναι παραδοχή εξωθεσµικής
λειτουργίας του; Από πού και ως πού και σε ποιο ακριβώς σηµείο
γράφει ο καταστατικός χάρτης της χώρας ότι ο Γραµµατέας του
Υπουργικού Συµβουλίου ασκεί πολιτική; Ιδού, λοιπόν, αποδείξτε
µας ότι ήταν δική του επιλογή το να µπλοκάρει πολύ συγκεκριµένα νοµοθετήµατα.
Εν κατακλείδι, οι γενικεύσεις συσκοτίζουν την αναγκαία διερεύνηση των όποιων περιπτώσεων κακοδιαχείρισης. Αυτές πρέπει να βρούµε, να τις επισηµάνουµε, να τις στηλιτεύσουµε.
Παράλληλα, τονίζω ότι περιµένουµε το νοµοθέτηµα που θα έρθει
να ενισχύσει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής για έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλήσαµε πολλές φορές για τις λεγόµενες µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Θα µιλήσω αναλυτικά παρακάτω γι’ αυτό.
Ωστόσο, επειδή έγινε απ’ όλους σχεδόν τους οµιλητές αναφορά στην εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής, ήθελα να τονίσω ότι επιβεβαιώθηκε και µε την περίπτωση Μπαλτάκου η θέση
του ΚΚΕ ότι η εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή έχει στενές
σχέσεις µε τον κρατικό µηχανισµό, µε στελέχη του αστικού πολιτικού συστήµατος και του κράτους.
Ο αντικοµµουνισµός και ο φασισµός πάνε χέρι-χέρι. Πρόκειται
για πολύ µεγάλη ευθύνη της συγκυβέρνησης που είχε γενικό
γραµµατέα ένα γνωστό και πατενταρισµένο αντικοµµουνιστή,
ένα συνοµιλητή της εγκληµατικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
Ασφαλώς, σωστά αποµακρύνθηκε απ’ αυτήν τη θέση. Ωστόσο,
θα πρέπει να βγουν γενικότερα πολιτικά συµπεράσµατα για το
πώς λειτουργεί το αστικό πολιτικό σύστηµα, πώς µέσα στους
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κόλπους του θρέφει τον ίδιο το φασισµό, τον ίδιο το ναζισµό.
Θεωρούµε επίσης ότι είναι επικίνδυνη η στάση ορισµένων κοµµάτων, δηµοσιογράφων και διαφόρων παραγόντων που είτε από
καιροσκοπισµό είτε από επιδιώξεις ψηφοθηρίας είτε εξαιτίας
συγγενειών µε το χώρο της Χρυσής Αυγής είτε επειδή δεν θέλουν να «καεί» η Χρυσή Αυγή µιλάνε για σκευωρίες και αθώους,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έπρεπε να γίνει η δίωξη για τις
εγκληµατικές πράξεις και δράσεις της Χρυσής Αυγής.
Η υιοθέτηση της καταγγελίας της Χρυσής Αυγής, ακόµη και οι
υπαινιγµοί, είναι δηλητήριο για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα, είναι εξωραϊσµός της ναζιστικής, φασιστικής οργάνωσης. Ο κόσµος βοά για την εγκληµατική της δράση και απαιτεί
την πλήρη διαλεύκανση και τιµωρία των υπευθύνων.
Αυτό όµως που πρέπει να είναι ξεκάθαρο, είναι πως η ναζιστική εγκληµατική δραστηριότητα δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε
νοµικά µέτρα και µε δικαστήρια. Εµείς λέµε πολύ καθαρά ότι θα
πρέπει να γίνει υπόθεση του οργανωµένου εργατικού λαϊκού κινήµατος, να γίνει υπόθεση η πολιτική αποµόνωση, η αποκάλυψη
και η πολιτική καταδίκη της ναζιστικής, φασιστικής Χρυσής
Αυγής.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, στις τοποθετήσεις µας, κύριοι Βουλευτές, υποστηρίζαµε ότι όλες σχεδόν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις -και χρησιµοποιούµε τη λέξη
«σχεδόν» συνειδητά, γιατί υπάρχουν κάποιες ελάχιστες που
έχουν λειτουργία ανάλογη µε τον τίτλο τους- δηλαδή η µεγάλη
πλειοψηφία των λεγόµενων µη κυβερνητικών οργανώσεων σε
όλο τον κόσµο και στη χώρα µας, είναι κυβερνητικές οργανώσεις
που χρηµατοδοτούνται από το κράτος και από τα µονοπώλια,
αποτελούν το «µακρύ χέρι» των µονοπωλιακών επιχειρηµατικών
οµίλων, υπηρετούν σχέδια κυβερνήσεων αλλά και ιµπεριαλιστικών οργανισµών, υπηρεσιών και µηχανισµών, αξιοποιούνται για
τη διείσδυση όχι µόνο των µονοπωλίων αλλά και των µυστικών
υπηρεσιών σε διάφορες χώρες και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα.
Πριν από εκατοντάδες χρόνια, για την κατάκτηση χωρών, για
τη δολοφονία λαών, προηγούνταν οι ιεραπόστολοι και µετά ακολουθούσαν οι µπαγιονέτες και τα κανόνια των αποικιοκρατών.
Τώρα είτε προηγούνται είτε έπονται των επεµβάσεων οι διάφορες λεγόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Είναι απαραίτητη µία διευκρίνιση. Όταν λέµε ότι οι περισσότερες µη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν για την προώθηση κυβερνητικών επιλογών, δεν εννοούµε ότι όλοι όσοι
ασχολούνται µε αυτές και δραστηριοποιούνται σε αυτές έχουν
την αντίστοιχη λογική και ευθύνη. Υπάρχουν στις λεγόµενες µη
κυβερνητικές οργανώσεις πολλοί εθελοντές που δουλεύουν σε
αυτές αφιλοκερδώς, βοηθούν ουσιαστικά και προσφέρουν έργο.
Εµείς αναφερόµαστε στις διοικήσεις τους, στις ηγεσίες των
µη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκεί ανήκουν στελέχη πάντα
κοντά στα κυβερνητικά κόµµατα, στελέχη τα οποία αµείβονται
µε τεράστια ποσά και κατασπαταλούν επίσης τεράστια ποσά αναφέρονται επίσηµα- πολλά εκατοµµύρια ευρώ για δραστηριότητες κάποιες φορές ανύπαρκτες. Είναι χώροι φθοράς και
διαφθοράς συνειδήσεων και πρέπει να ελεγχθούν και να αποδοθούν ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στη λογική της υποκατάστασης των ευθυνών του κράτους από τις λεγόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής και
κοινωνικής πρόνοιας.
Αυτό που γίνεται είναι µε κρατικά χρήµατα να κάνουν δήθεν
έργο φιλανθρωπίας και ελεηµοσύνες. Το κράτος είναι υποχρεωµένο να αναλάβει την ευθύνη του και όχι να περικόπτει µισθούς,
συντάξεις, επιδόµατα, να σαρώνει κοινωνικές κατακτήσεις και να
εξαθλιώνει µαζικά τον κόσµο.
Τέλος, αναφέρθηκαν πολλά ιστορικά στοιχεία, ακόµα και το
ποιος έσωσε τα παιδιά που πεινούσαν στη ναζιστική κατοχή, τα
παιδιά εκείνα που πέθαιναν από την πείνα. Αναφέρθηκε και µία
Οργάνωση, η «Oxfam», την οποία εγώ που ασχολούµαι µε τα
κοινά για πάνω από πενήντα χρόνια, δεν την έχω ακούσει. Αυτό
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που πολύς κόσµος γνωρίζει είναι ότι οι αντιστασιακές οργανώσεις, η λαϊκή αλληλεγγύη, το ΕΑΜ, πάλεψαν και έσωσαν από την
πείνα και η λαϊκή µούσα έχει καταγράψει το τραγούδι «Το ΕΑΜ
µας έσωσε από την πείνα. Θα µας σώσει και από τη σκλαβιά».
Στη Θεσσαλία, λόγου χάρη, τη «Μάχη της σοδειάς» την περιφρουρούσε ο ΕΛΑΣ της Θεσσαλίας, για να µη ληστέψουν το
µόχθο των αγροτών, το στάρι και το κριθάρι του θεσσαλικού κάµπου οι κατοχικές ναζιστικές και φασιστικές –ιταλικές και γερµανικές- δυνάµεις.
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι πηγή φθοράς και διαφθοράς. Λίγες είναι που υπηρετούν ένα έργο µε τιµιότητα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής
έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο όχι ως Πρόεδρος της
Βουλής –για να µη δηµιουργώ και αναστάτωση ανεβαίνοντας
στην Έδρα- αλλά απλώς για να απαντήσω στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ενηµερώθηκε ότι έγινε συζήτηση εχθές στη Διάσκεψη των Προέδρων για το συγκεκριµένο
θέµα και ότι ζήτησα αµέσως µε αυστηρό τρόπο και αυστηρή προσέγγιση να έχω πλήρη ενηµέρωση και έρευνα του γεγονότος,
αυτού του πράγµατι τραγικού και κακού γεγονότος για την εικόνα της Βουλής.
Τα ανέφερα όλα στη Διάσκεψη και δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να σπαταλήσω το χρόνο της Ολοµέλειας. Αν χρειαστεί, όµως και θέλετε, θα το κάνω. Σας άκουσα και το πρωί στο
ραδιόφωνο και προσπάθησα να επικοινωνήσω και απευθείας µαζί
σας, για να σας πω τι έχει γίνει και να ενηµερωθείτε από το
κόµµα σας. Άγνωστο γιατί, µε την προσωπική εµπάθεια που σας
διακρίνει στο πρόσωπό µου, εσείς θελήσατε να πείτε ότι κρύβοµαι, σιωπώ και όλα τα σχετικά.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι ήµουν και είµαι εδώ, για να σας
απαντήσω. Για οτιδήποτε θέλετε, κύριε εκπρόσωπε και δηµοσίως
και σε προσωπικό επίπεδο, είµαι παρών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
θα δώσω τον λόγο στον κ. Μαριά και µετά θα περάσουµε στις
δευτερολογίες, για να απαντήσει και ο κ. Παπαδηµούλης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει ο κ. Παπαδηµούλης να απαντήσει, επειδή πρέπει να φύγω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με συγχωρείτε.
Επειδή πρέπει να φύγει ο κύριος Πρόεδρος, αν θέλετε, κύριε Παπαδηµούλη, µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου, αµέσως µετά τον κ. Μαριά, πολύ ευχαρίστως να
λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή είδα ότι ο κ.
Μαριάς ήρθε τρέχοντας, εάν συµφωνεί το Σώµα, να προχωρήσουµε στις δευτερολογίες και να του δώσω τον λόγο µετά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω καµµία αντίρρηση να προηγηθούν οι συνάδελφοι,
αφού πρέπει να φύγει και ο κύριος Πρόεδρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Ναι, γι’ αυτό το ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εποµένως, κύριοι
συνάδελφοι, ο κ. Παπαδηµούλης έχει πέντε λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ξεκινώ µε το θέµα στο οποίο
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, ο κ. Μεϊµαράκης.
Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό και καµµία εµπάθεια στο πρόσωπό σας, κύριε Μεϊµαράκη και το ξέρετε, γιατί γνωριζόµαστε
ως πολιτικοί αντίπαλοι δεκαετίες. Άσκησα αυστηρή πολιτική κριτική στον Πρόεδρο της Βουλής ως θεσµό, γιατί γι’ αυτό το απαράδεκτο τραµπούκικο γεγονός δεν υπήρξε µέχρι τη στιγµή αυτή
δική σας δηµόσια δήλωση που να λέει «παίρνουµε µέτρα, ελέγχουµε το φρούραρχο», κλπ. Εκ των υστέρων ενηµερώθηκα από
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εσάς –και το σηµειώνω ως θετικό- ότι ασχοληθήκατε µ’ αυτό το
θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Όµως, όταν συµβαίνουν τέτοια πράγµατα, όπως ξυλοδαρµοί,
διατάσσεται αµέσως έλεγχος, κατά τη γνώµη µου…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Αµέσως διέταξα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …και ερευνάται η ευθύνη
αυτών που φυγάδευσαν το πρόσωπο αυτό, διότι τον ψάχνουν µε
αυτόφωρο. Αν δεν τον φυγάδευαν κάποιοι, δεν θα τον έψαχναν.
Θα τον είχαν πιάσει. Επίσης, ερευνώνται τα πάντα, δηλαδή το
πώς µπήκε, κ.λπ..
Αυτό είπα, είναι αυστηρή πολιτική κριτική και το επαναλαµβάνω και τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Δεν είπατε αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για να µη χάνω χρόνο, δεν
ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Αν θέλετε να µιλήσετε τώρα ή να
µιλήσετε µετά, αφού αναφερθώ και στα υπόλοιπα θέµατα. Διότι
µίλησα ως Βουλευτής, ως πρώτος οµιλητής για την επερώτηση
και όχι ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σ’ αυτήν τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν θέλετε να κλείσουµε το θέµα αυτό, ο κύριος Πρόεδρος µπορεί να παρέµβει µε
την άδεια του Προεδρείου.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Κοιτάξτε να σας πω. Ξέρετε ότι εγώ δεν οµιλώ προσωπικά και δεν έχω και προσωπικές αντιδικίες. Γι’ αυτό µιλώ από
την Έδρα αυτή για να σας πω ότι ναι, θεωρώ προσωπικό το θέµα,
κύριε Παπαδηµούλη.
Πρώτον, εγώ δεν αποκάλεσα, όπως εσείς αναφέρετε έτσι εδώ
-εκτός αν εσείς αισθάνεστε ότι δράτε µε τέτοιες εκφράσεις και
τέτοιες κινήσεις- ούτε εσάς ούτε το κόµµα σας. Αντιθέτως, είπα
από εκεί ότι σέβοµαι το κόµµα σας, όπως σέβοµαι και τα δικαιώµατα τα οποία σας δίνει ο Κανονισµός.
Δεύτερον, θα σας έλεγα ότι είναι προσωπικό το θέµα, διότι
πράγµατι πολλές φορές παραµελώντας τα κοινοβουλευτικά σας
καθήκοντα, όπως προχθές, µε υβρίζετε προσωπικά από τα κανάλια. Και το ίδιο κάνατε και προχθές αλλά και σήµερα, πράγµα
το οποίο δεν συµβαίνει µε άλλους συναδέλφους και ιδιαίτερα
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μάλιστα, εκπλήσσοµαι, γι’
αυτό. Επειδή γνωριζόµαστε πολιτικά, όπως είπατε και εσείς,
τόσα χρόνια και επειδή οι αντιπαραθέσεις µας είναι πολιτικές επί
απόψεων και ιδεών, εκπλήσσοµαι διότι τον τελευταίο καιρό βάλλετε προσωπικά εναντίον µου λέγοντας ότι είµαι κρυπτόµενος,
λέγοντας ότι σιωπώ, λέγοντας ότι µου χαλάσατε το γεύµα και λέγοντας ό,τι άλλο θέλετε σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Αυτό
είναι δικαίωµά σας. Όµως, είναι και δικό µου δικαίωµα, όπως
εσείς µε κατηγορείτε, να προστατεύσω τον εαυτό µου.
Γι’ αυτό ακριβώς, λοιπόν, επειδή βρίσκεστε πάρα πολύ συχνά
στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, δεν παρακολουθείτε τη Βουλή.
Τι να κάνουµε, κύριε Παπαδηµούλη; Τι να κάνουµε; Αµέσως
µόλις έγινε αυτό το απαράδεκτο συµβάν για τη Βουλή, διατάχθηκε ΕΔΕ. Μόνο εσείς δεν το ξέρετε. Μισή ώρα το συζητούσαµε
στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου και παρουσίασα το κατ’
αρχήν πόρισµα, το οποίο ζήτησα να συζητηθεί και εκ των υστέρων.
Και όσον αφορά τη σύλληψη ούτε τον Κανονισµό δεν ξέρετε.
Δεν µπορεί να συλλάβει η φρουρά. Γι’ αυτό είναι φρουρά. Δεν
είναι Αστυνοµία. Η φρουρά, λοιπόν, δεν µπορεί να συλλάβει και
µάλιστα όταν δεν έχει ασκηθεί δίωξη και όταν το αδίκηµα δεν
είναι και αυτεπάγγελτο. Αυτά πού τα µάθατε; Πού τα είδατε; Εδώ
δεν είναι Αστυνοµία αλλά φρουρά. Τώρα, αν εσείς σε ένα τέτοιο
γεγονός θέλετε να βάζετε και λίγο αλατοπίπερο και λίγο τον Πρόεδρο της Βουλής και λίγο τη φρουρά και λίγο όλα αυτά, είναι δικαίωµά σας. Όµως, το θέµα µας δεν είναι εκεί, το οποίο εσείς
αναδεικνύετε και µάλιστα σε προσωπικό επίπεδο.
Διαβάστε, λοιπόν, καλά ότι δεν υπάρχει σύλληψη αλλά αποµάκρυνση και παράδοση στην Αστυνοµία έξω από τη Βουλή. Γι’
αυτό και λέγεται φρουρά. Αλλιώς, θα λεγόταν Αστυνοµία και θα
είχαµε αστυνοµικό τµήµα εδώ µέσα.
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Επίσης, εφόσον τα αδικήµατα διώκονται κατ’ έγκληση και δεν
υπάρχει έγκληση εκείνη την ώρα, δεν µπορεί να υπάρχει ούτε
σύλληψη. Και εν πάση περιπτώσει, διαβάστε τα Πρακτικά της
Διάσκεψης των Προέδρων –για να µην τρώω το χρόνο της Βουλής- στα οποία θα δείτε ότι όλα αυτά τα έχω αναφέρει λεπτοµερέστατα επί µισή ώρα και παραπάνω.
Και χαίροµαι ιδιαίτερα που λέτε ότι το θέµα δεν είναι προσωπικό και θα παρακαλούσα να µην κάνετε προσωπικές αναφορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παπαδηµούλη…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
πω κάτι αλλά χωρίς να τρέχει ο χρόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον έχω παγώσει το
χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απλώς πρέπει να
βρείτε τρόπο να ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα είµαι
σύντοµος.
Χαίροµαι γιατί ο κύριος Πρόεδρος µιλάει σε άλλο τόνο από
τον τόνο στον οποίο µίλησε πριν από λίγες µέρες, όπου απευθυνόµενος προς το ΣΥΡΙΖΑ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Εκεί µίλησα ως…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …εφώναζε, κραύγαζε «δεν
θα επιβάλλει εδώ το πεζοδρόµιο τους τρόπους του και τις µεθόδους του».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Ξαναδιαβάστε τα Πρακτικά. Γι’ αυτό σας λέω ότι έχετε
προσωπική εµπάθεια. Παραφράζετε αυτά που είπα. Ξαναδιαβάστε τα Πρακτικά. Ξαναδιαβάστε τα! Εγώ σέβοµαι τα κοινοβουλευτικά κόµµατα. Και σέβοµαι και τα πρόσωπα. Και σέβοµαι και
τις αρχές που υπηρετούν και το έχω αποδείξει. Αν εσείς αισθάνεστε πεζοδρόµιο, είναι δικό σας προσωπικό ζήτηµα. Εγώ για το
ΣΥΡΙΖΑ δεν το ανέφερα αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τα προσπερνώ αυτά και
κρατάω τους διαφορετικούς τόνους σε σχέση µε αυτούς που µίλησε πριν από τρεις µέρες ο Πρόεδρος της Βουλής εδώ.
Δεύτερον, τον ευχαριστώ για την κριτική του όσον αφορά το
πώς ασκώ τα κοινοβουλευτικά µου καθήκοντα. Θα επωφεληθώ
από αυτήν.
Το τρίτο που ήθελα να πω, είναι ότι ακριβώς επειδή σας
ασκούµε όλοι µαζί πολιτική κριτική, µε το θάρρος και την ευθύνη
που µας δίνει το ότι είµαστε η µοναδική Αξιωµατική Αντιπολίτευση που έχει ψηφίσει Πρόεδρο έναν πολιτικό αντίπαλο -κάτι
που µόνο εµείς τολµήσαµε και δεν ετόλµησε ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ σαράντα χρόνια …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Σας έχω απαντήσει σ’ αυτό. Θα σας απαντήσω ξανά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: …ακριβώς γι’ αυτό θα συνεχίσουµε να σας ασκούµε πολιτική κριτική, όταν νοµίζουµε ότι σε
κάτι δεν λειτουργείτε σωστά.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση -αν µου επιτρέπετε την κριτική
και δεν τη θεωρείτε προσωπική εµπάθεια- πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έπρεπε να έρθει εκείνη την ώρα µέσα στην
Ολοµέλεια και να πει: «Καταδικάζω, διέταξα αυτό, έγινε εκείνο,
δεν µπορούσε να γίνει το άλλο, περιµένουµε να δούµε τα πορίσµατα. Εύχοµαι ο υιός Μπαλτάκου να µην πέσει στα µαλακά.».
Διότι όταν καταδικάζουµε τη βία από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, δεν µπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις που να αναφέρονται
σε κώδικες τιµής. Αυτό δεν αφορά εσάς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα ένα λεπτό για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Για να ολοκληρώσουµε, θα ήθελα να πω το εξής:
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδηµούλη, το ότι είµαι Πρόεδρος της Βουλής, δεν σηµαίνει ότι ευνουχίζοµαι ιδεολογικά και πολιτικά. Γι’
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αυτό και σας µιλάω από εδώ και δεν κάνω και χρήση του Κανονισµού για το θέµα του Προέδρου της Βουλής, ούτε πηγαίνω
στην Έδρα για να αναστατώσω το Κοινοβούλιο.
Όµως, πρέπει να σας πω ότι επειδή λέτε και ξαναλέτε ότι µε
ψηφίσατε, εγώ δεν σας έκρυψα ότι εξελέγην µε τη Νέα Δηµοκρατία. Και δεν νοµίζω πως όταν κάθοµαι στην Έδρα, ασκώ τα
καθήκοντά µου υποκειµενικά. Τα ασκώ αντικειµενικά και µε βάση
τον Κανονισµό. Και επ’ αυτού, πράγµατι, είναι καλοδεχούµενη
και η προσωπική κριτική, για να βελτιωθώ. Οι εκφράσεις, όµως,
αυτού του τύπου που χρησιµοποιήσατε στις τηλεοράσεις, στα
ραδιόφωνα, µη ψηφίζοντας εδώ για να πάτε στην τηλεόραση…
Μη γελάτε. Αλήθεια είναι. Ψέµατα επικαλούµαι; Δεν ήσασταν
στην τηλεόραση όταν είχαµε την ψηφοφορία της Βουλής; Ήρθατε εδώ, µου αραδιάσατε ένα προσωπικό κατεβατό, το οποίο
σε τίποτα δεν ήταν για τον Κανονισµό, κι όταν εγώ απήντησα,
εσείς ήσασταν στην τηλεόραση και δεν ψηφίσατε κιόλας.
Και κατά δεύτερον, µην επικαλείστε ότι µε ψηφίσατε. Εσείς ειδικά δεν µε ψηφίσατε και µου είπατε πως λείπατε εκείνη την
ηµέρα της ψηφοφορίας του Προέδρου της Βουλής και ότι και να
ήσασταν εδώ, δεν θα µε ψηφίζατε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Παπαδηµούλη, το ζήτηµα δεν είναι
εάν µε ψηφίσατε ή δεν µε ψηφίσατε. Διότι εγώ όταν κάθοµαι στην
Έδρα, είµαι Πρόεδρος όλων των Βουλευτών και ασκώ τα καθήκοντά µου -σας το επαναλαµβάνω- µε βάση το τι λέει ο Κανονισµός της Βουλής.
Από κει και πέρα, όµως, εγώ δεν σας έκρυψα ότι εξελέγην µε
την Νέα Δηµοκρατία και ότι είµαι µε την Νέα Δηµοκρατία. Και
όπως σας είπα -επειδή δεν προτίθεµαι να κάνω χρήση ούτε του
ψηφοδελτίου Επικρατείας ούτε οτιδήποτε άλλο- µε τη Νέα Δηµοκρατία θα ξαναπολιτευτώ. Δηλαδή, πώς το φαντάζεστε; Για να
καταλάβω, γιατί και επ’ αυτού άκουσα κριτική.
Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, ότι όταν ασκώ τα καθήκοντά µου είµαι
Πρόεδρος όλων των Βουλευτών. Τα ασκώ µε τον Κανονισµό της
Βουλής, µε την αντικειµενικότητα που απαιτείται. Και από κει και
πέρα, επιτρέψτε µου να σας πω ότι έχω κι εγώ τις δικές µου απόψεις, όπως τις έχετε κι εσείς. Και καλοδεχούµενη και η προσωπική κριτική -σας επαναλαµβάνω- µε χαµηλότερους τόνους
βέβαια. Εγώ δεν ήρθα εκεί και κραύγαζα ως Πρόεδρος της Βουλής. Πρόταση µοµφής µου κάνατε. Εσείς διαβάσατε τι µου είπατε; Εσείς έχετε το δικαίωµα να µου λέτε κι εγώ να µην απαντώ;
Ε, αναγνωρίστε µου το δικαίωµα, τουλάχιστον, να απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Νοµίζω πως ό,τι ήταν
να λεχθεί, ελέχθη. Είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά, κύριε
Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
λίγο χρόνο ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι να κάνουµε ένα σχολιασµό, µιας συνεδρίασης που έχει
προηγηθεί. Έχουν τεθεί οι απόψεις και του Προέδρου και όλων
µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα για να απαντήσω στον Πρόεδρο κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Στους τόνους που εγώ εξαρχής επέλεξα και ο ίδιος σήµερα επιλέγει, θα ήθελα να πω τα
εξής. Πρώτον, όχι απλώς σας ψήφισα αλλά αν θέλετε να ξέρετε,
στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας ήµουν εξ
αυτών που εισηγήθηκαν και να υπερψηφιστείτε. Το σφάλλειν ανθρώπινο. Προσωπικά πιστεύω ότι έκανα λάθος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Γι’ αυτό εισηγηθήκατε τη µοµφή µου, είπα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το δεύτερο. Είπατε αρκετές
φορές ότι την ώρα της ψηφοφορίας ήµουν σε ένα τηλεοπτικό
κανάλι. Αυτό έγινε µετά από συλλογική απόφαση της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, διότι ήταν µια οργανωµένη συζήτηση για
τις συνέπειες του πολυνοµοσχεδίου, όπου κρίναµε ότι δεν πρέπει
να απουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και το τρίτο. Σας επαναλαµβάνω -θέλετε να το πιστέψετε, θέλετε να µην το πιστέψετε- δεν θέλουµε να ευνουχίσουµε κανέναν,
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πόσω µάλλον εσάς. Είστε πολιτικός αντίπαλος. Αυτό που κάνουµε είναι όταν είστε στο Προεδρείο της Βουλής και διευθύνετε, να κρίνουµε όπως οφείλουµε πράξεις και παραλείψεις.
Μπορεί να το κάνουµε αυστηρά, µπορεί άλλη φορά να είµαστε
πιο ανεκτικοί απέναντί σας αλλά δεν υπάρχει τίποτα το προσωπικό. Και ελπίζω κι εσείς να µην έχετε κάτι προσωπικό για εµένα.
Γιατί το βγάλατε λίγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Βουλής): Αφού το βγάλατε εσείς, να µη σας απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είναι µία προνοµιακή σχέση, κύριε Πρόεδρε, µε τον κ. Παπαδηµούλη. Διότι και άλλοι είµαστε εδώ που
ενδεχοµένως να είχαµε απόψεις επί των θεµάτων αυτών.
Εποµένως, ξαναδίνω τον λόγο και το χρόνο στον κ. Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το σκάνδαλο Μπαλτάκου, η κεντρική πολιτική ευθύνη βαρύνει 100% τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε
τη δύναµη στον κ. Μπαλτάκο να «κόβει» και να «ράβει», να λέει
αυτά τον Οκτώβριο. Και παραιτήθηκε µόλις προχθές που αποκαλύφθηκε το βίντεο. Γι’ αυτό πρέπει να έρθει στη Βουλή και να
πάψει να κρύβεται από τη Βουλή. Για να δοθούν εξηγήσεις και
για να ψαχτούν τα πάντα και από τη Βουλή και από τη δικαιοσύνη.
Από εκεί και πέρα, η απάντησή µας στις καταγγελίες και στις
κραυγές της Χρυσής Αυγής είναι καθαρή και κρυστάλλινη. Η
έρευνα της δικαιοσύνης για τις εγκληµατικές πράξεις στελεχών
της Χρυσής Αυγής και όχι για τις απεχθείς τους ιδέες, πρέπει να
συνεχιστεί απερίσπαστη. Διότι διώκονται -κατηγορούνται δηλαδή- για δολοφονίες, για µαχαιρώµατα, για ξυλοδαρµούς, για
παραβιάσεις του µισού Ποινικού Κώδικα και αυτά πρέπει να ψαχτούν.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε ούτε όψιµοι
αντιναζιστές ούτε αντιναζιστές αλά καρτ. Και φωνάζαµε γι’ αυτά
και πριν από το δολοφονικό µαχαίρωµα του Φύσσα από τον Ρουπακιά.
Κατά τα άλλα, είναι ολοφάνερο ότι το κοµµάτι του βίντεο εκθέτει την Κυβέρνηση για σύνδεση ενός κορυφαίου της παράγοντα µε τη Χρυσή Αυγή και δεν αθωώνει τη Χρυσή Αυγή για την
εγκληµατική της δράση. Επιπλέον, αυτή η συνοµιλία ανάµεσα σε
«φιλαράκια» αποδεικνύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα καθαρά συστηµικό κόµµα, που βρίσκεται σε ανοικτή συναλλαγή και αδελφική συνύπαρξη µε το βαθύ κράτος και την ακροδεξιά πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν µπορεί η χώρα να είναι όµηρος εκβιαστικών απειλών για
τα βίντεο που θα έρθουν. Γι’ αυτό πρέπει να λειτουργήσουν οι
θεσµοί. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, µε την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ. Γι’ αυτό πρέπει
να προχωρήσει η δικαστική έρευνα όχι µόνο για το πώς λήφθηκε
αυτό το βίντεο αλλά και για όσα περιλαµβάνονται σε αυτό, όπως
αξιοποιήθηκε το βίντεο µε τη δωροληψία Τοµπούλογλου, προκειµένου να αποπεµφθεί.
Δεν µπορούµε και δεν θα επιτρέψουµε στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να γίνουν ρυθµιστές. Με την ευκαιρία, όµως, αυτής
της αποκάλυψης, θα πρέπει να ξηλωθεί και η ακροδεξιά ατζέντα
και πολιτική και πρόσωπα και δίκτυα µέσα στο κράτος και µέσα
στην Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά -για να µην υπερβώ τον χρόνο µου- αυτά που
είπα για το «Μπενάκειο»: Είπα προκαταβολικά ότι δεν είναι ΜΚΟ.
Είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αλλά απολαµβάνει µιας
προνοµιακής µεταχείρισης -και το λέω, χωρίς να µηδενίζω το
έργο που κάνουν οι επιστήµονές του- σε κάποιες περιόδους, που
εσείς θα κρίνετε αν είναι συµπτωµατικές.
Νοέµβριος του 2011. Λίγο µετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήµου, που στηρίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία του Αντώνη Σαµαρά και έχει Υπουργούς ο Αντώνης Σαµαράς. Σε ένα
προεδρικό διάταγµα διευρύνονται ξαφνικά και φωτογραφικά οι
αρµοδιότητες του ινστιτούτου.
Είκοσι Σεπτεµβρίου του 2013. Με άλλο ΦΕΚ, αναλαµβάνουν
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ένα έργο σε µια περίοδο όπου υπάρχουν µεγάλες περικοπές και
αυξάνεται η κρατική επιδότηση κατά 69%, την ώρα που περικόπτεται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 40%.
Λίγες µέρες µετά, στις 7 Οκτωβρίου του 2013, η Περιφέρεια
Αττικής, µε διοίκηση Σγουρού, την ώρα που σε άλλους λέει «όχι»
και τους δίνει µηδέν, δίνει 11.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ σε αυτό
το .ίδρυµα.
Καταθέτω τα παραπάνω έγγραφα στα Πρακτικά, για να αξιολογηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω, λέγοντας το εξής. Κύριε Υπουργέ, οχυρωθήκατε
πίσω από το, «Εγώ δεν ξέρω για την υπόλοιπη Κυβέρνηση».
Όµως, η κριτική µας λέει ότι τρία χρόνια τώρα η Κυβέρνηση
σε σχέση µε τις ΜΚΟ πέταξε στα σκουπίδια και το πόρισµα της
επιτροπής Τραγάκη-Τσούρα, που ζητούσε νέο νοµοθετικό πλαίσιο, ελέγχους, κυρώσεις, κ.λπ. και το πόρισµα Ρακιντζή του 2011.
Η αναπάντητη ερώτησή µας και η κριτική µας είναι ότι αυτά τα
τρία χρόνια δεν κάνατε τίποτε για να υπάρξει αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο, έλεγχοι, µητρώο, καταλογισµός και επιστροφή των
χρηµάτων του ελληνικού λαού που σπαταλήθηκαν. Δεν σπάσατε
τίποτε από όλα αυτά τα πελατειακά δίκτυα διαφθοράς και διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος, που αξιοποιώντας το θεσµό
των ΜΚΟ, εν πολλοίς τον συκοφάντησαν και τον κατέστρεψαν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Με βάση τον κατάλογο που έχω εδώ, κύριοι συνάδελφοι, δικαίωµα δευτερολογίας έχει η κ. Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μαριάς για έξι λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, αναφερθήκαµε αναλυτικά τις τελευταίες τρεις ηµέρες στο «Μπαλτάκος gate». Χθες είχα την ευκαιρία να µιλήσω αναλυτικά από αυτό το Βήµα. Εποµένως, στο λίγο
χρόνο που έχω θα πω µόνο τρεις παρατηρήσεις, για να µπούµε
και στο θέµα της επίκαιρης επερώτησης.
Δικαιώνεται η πολιτική µας και η πρόταση την οποία κάνουµε.
Από το Βήµα αυτό, η Χρυσή Αυγή συνέχισε να καταδεικνύει ότι
η Κυβέρνηση είναι πλέον όµηρη στις ενδεχόµενες -και όποτε νοµίζει η Χρυσή Αυγή -αποκαλύψεις µε τα επόµενα βίντεο. Δεύτερον, έχει ήδη αποδειχθεί τεράστια πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αφού ο κ. Γραµµατέας του
Υπουργικού Συµβουλίου, ο κ. Μπαλτάκος, µε την επίσηµη ιδιότητά του είχε σχέσεις και συνοµιλούσε µε µία οργάνωση που διώκεται από την ελληνική δικαιοσύνη ως εγκληµατική οργάνωση
και µε έναν κατηγορούµενο για βαριές κατηγορίες. Αυτή η συνάντηση απεδείχθη και δεν υπάρχει αµφισβήτηση.
Όµως, από τα επόµενα που µας είπε δηµόσια ο κ. Μπαλτάκος
σε συνέντευξή του στον κ. Χατζηνικολάου, αποδεικνύεται ότι
υπήρχε συνεχής επαφή του κ. Μπαλτάκου µε την επίσηµη ιδιότητά του µε τη Χρυσή Αυγή.
Εποµένως, κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτές τις πολιτικές ευθύνες. Δεν ξεπλένεται το «Μπαλτάκος gate» µε την παραίτηση
Μπαλτάκου. Αυτές οι πολιτικές ευθύνες, για µας είναι τεράστιες.
Αναλαµβάνονται µόνο µε παραίτηση του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης και µε προκήρυξη εκλογών. Επειδή δεν το κάνετε
αυτό κι επειδή κάτι ψέλλισε εδώ χθες το ΠΑΣΟΚ ότι αµφισβητεί
και «ίσως τις κόκκινες γραµµές», κ.λπ. και είδαµε σήµερα τον κ.
Βενιζέλο να συνεχίζει την κλασσική γραµµή πλέον συγκάλυψης
αυτού του σκανδάλου, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να αναληφθούν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Δεν αρκεί η συζήτηση
σε επίπεδο Αρχηγών. Πιστεύουµε ότι πρέπει να κατατεθεί πρόταση µοµφής κατά της Κυβέρνησης στους όρους, στις προϋποθέσεις και στους χρόνους που προσδιορίζει το Σύνταγµα και ο
Κανονισµός της Βουλής. Διαθέτουµε µόνο δεκαπέντε Βουλευτές.
Το δηλώσαµε εδώ και δύο ηµέρες. Θα αναλάβουµε πρωτοβουλία
στο βαθµό που συµφωνούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η ΔΗΜΑΡ και οι
Ανεξάρτητοι Βουλευτές, να δούµε αν µπορούµε να συµπληρώ-
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σουµε τον αριθµό των πενήντα Βουλευτών, για να ασκηθεί εντός
των συνταγµατικώς προσδιοριζόµενων ορίων και µε βάση τον
Κανονισµό η πρόταση µοµφής. Τα πράγµατα είναι απλά. Μόνο
έτσι µπορεί να εκκαθαριστεί η υπόθεση αυτή. Κλείνει το θέµα.
Θεωρούµε ότι η επίκαιρη επερώτηση είναι πάρα πολύ σηµαντική, κύριε Πρόεδρε, διότι αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτηµα για
το ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, άρχισαν να εµφανίζονται από
την ώρα που συγκροτήθηκαν διάφορες αντιλήψεις για την κοινωνία των πολιτών. Εννοώ την κοινωνία των πολιτών και όχι των
κολλητών, που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην κοινωνία, λοιπόν, των
πολιτών, όπου συµµετέχουν τα συνδικάτα, συµµετέχει η Εκκλησία, συµµετέχουν διάφοροι φορείς και που αρκετά αναλυτικά ο
Γκράµσι έχει εξηγήσει πώς το εννοεί, γύρω από αυτές τις αντιλήψεις που διαµορφώθηκαν σε µία πρώτη φάση µετά τον πόλεµο, άρχισε να διαµορφώνεται µία άλλη αντίληψη περί
κοινωνίας πολιτών.
Δηλαδή µία αντίληψη που αντιπαρέθετε την κοινωνία των πολιτών µε τη συνδικαλιστική οργάνωση. Ένας τρόπος, δηλαδή,
όπου εφόσον οι δυνάµεις της εργασίας πράγµατι µπορούσαν και
είχαν σηµαντικό ρόλο µέσα στα συνδικάτα, προσπάθησαν διάφορες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις να διαµορφώσουν µία
αντίθεση, να δηµιουργήσουν δήθεν µια κοινωνία πολιτών που θα
αντιστρατεύεται το συνδικαλιστικό λόγο και τη συνδικαλιστική
δράση.
Στη βάση αυτή άρχισε να θεωρητικοποιείται η άποψη περί του
τρίτου τοµέα, περί της κοινωνίας των πολιτών και περί των µη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν
δράση σε διάφορα πεδία. Έτσι θεωρητικοποιείται το ζήτηµα.
Εδώ παίζουν σε διάφορα επίπεδα κατευθύνσεις συγκεκριµένες. Μία ότι πράγµατι µη κυβερνητικές οργανώσεις και στο διεθνές πεδίο ασχολούνται µε τα θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και δρουν κι έχουν και παρουσία και στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όµως, είναι πολλές που δεν
είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις γιατί χρηµατοδοτούνται από
τις κυβερνήσεις και αξιοποιήθηκαν συστηµατικά –το είδαµε µέχρι
και πρόσφατα- στην υπηρεσία συγκεκριµένων πολιτικών πρωτοβουλιών από µυστικές υπηρεσίες προκειµένου να παιχτούν διεθνή γεωπολιτικά παιχνίδια. Κλασσική περίπτωση αυτή που είδαµε
στην Ουκρανία τώρα τελευταία. Οι περίφηµες πορτοκαλί επαναστάσεις ήταν στηµένες από µηχανισµούς, από µυστικές υπηρεσίες και εµφανίστηκαν ως κοινωνία των πολιτών που αµφισβητεί
συγκεκριµένες κρατικές δοµές. Τα είδαµε και σε άλλες χώρες
αυτά.
Εποµένως αυτό το παιχνίδι είναι πολύ συγκεκριµένο και χρειάζεται πολύ συγκεκριµένη διερεύνηση και ερωτήµατα να τεθούν
και έρευνα για το ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων στην
Ελλάδα στην υπηρεσία µυστικών υπηρεσιών για παιχνίδια που
παίχτηκαν στα Βαλκάνια ή στις γύρω περιοχές. Αλλά αυτό θέλει
πολύ µεγάλη συζήτηση, πολύ µεγάλη έρευνα, για να προχωρήσουµε.
Ότι από εκεί και πέρα αξιοποιήθηκαν διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις για να πάρουν χρηµατοδοτήσεις, για να µπουν
σε προγράµµατα, για να οικονοµήσουν οι υµέτεροι, αυτό είναι
δεδοµένο και υπάρχει και είναι ένα ελληνικό αλλά και διεθνές
φαινόµενο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη βάση αυτή έχουν τεθεί συγκεκριµένες ερωτήσεις προς την
Κυβέρνηση για το ρόλο αυτό των ΜΚΟ και για το πώς θα ελέγχεται η χρηµατοδότησή τους και για το πού πήγαν τα χρήµατα
και τί ρόλο έπαιξε και το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στις αναπτυξιακές βοήθειες
και αν υπάρχουν παραστατικά και πώς πληρώνονταν κάποιοι και
πού πήγαν τα λεφτά και αν ήρθαν µέσω τράπεζας να πληρώνονται ή κάποιοι έπαιρναν επιταγές και έδιναν αποδείξεις «αέρα πατέρα». Αυτά όλα πρέπει να ερευνηθούν και οι υποθέσεις να πάνε
στον εισαγγελέα και να τιµωρηθούν παραδειγµατικά αυτοί οι
οποίοι πρέπει να τιµωρηθούν διότι ευθύνονται.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν οργανώσεις
που να παίξουν ένα συγκεκριµένο ρόλο, κυρίως αυτές είναι επι-
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στηµονικές οργανώσεις ή τώρα είναι οργανώσεις στο επίπεδο
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Διότι µε τη διάλυση του κοινωνικού
κράτους από πλευράς µνηµονίου είναι προφανές ότι αυτές οι οργανώσεις χρειάζονται, αλλά δεν µπορεί να είναι εξαρτώµενες
από το κράτος. Αυτές θα πρέπει σε µία εθελοντική βάση να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν πραγµατικά µέσα στο πλαίσιο
που προβλέπεται, κάτι το οποίο θα το δούµε.
Και επειδή αυτές οι οργανώσεις στην πορεία µπαίνουν και στο
πεδίο της οικονοµίας, στην κοινωνική οικονοµία, είναι κάτι που
εµείς το θεωρούµε θετικό, αρκεί να είναι σωστές οργανώσεις της
κοινωνικής οικονοµίας, οι οποίες θα έχουν και ειδικό φορολογικό
καθεστώς, για να µπορούν να συνδυάζουν και τον εθελοντισµό
και την κοινωνική αλληλεγγύη και την παρέµβαση και το ρόλο
τους µέσα στην ίδια την οικονοµία, σε µια φάση διάλυσης της
χώρας από το µνηµόνιο, σε µια φάση τεράστιας ανεργίας. Αυτό
είναι το πακέτο το οποίο διαµορφώνεται, κατά την άποψη τη δική
µας.
Εποµένως –κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ το χρόνο- πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήµατα έτσι όπως τέθηκαν στην επίκαιρη επερώτηση. Θεωρούµε ότι δεν έχει πέσει φως στα συγκεκριµένα ερωτήµατα για το ρόλο των ΜΚΟ. Κυρίως πρέπει να αναληφθεί πολύ
συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία. Και αν θέλετε να γίνει
σοβαρή συζήτηση, πρέπει να γίνει µια ειδική συζήτηση για το
ρόλο των µυστικών υπηρεσιών και των ΜΚΟ σε σχέση µε διάφορες κρίσεις που δηµιουργήθηκαν στα Βαλκάνια, το ρόλο που
έπαιξαν κάποιοι σε αυτές τις συγκεκριµένες κοινωνικές και κυρίως γεωστρατηγικές κρίσεις, εάν θέλουµε να τα λέµε όλα ανοιχτά.
Άρα, λοιπόν, το να επικεντρωθούµε µόνο -που δεν είναι λάθοςστο πώς κατασπαταλήθηκαν αυτά τα χρήµατα, που πρέπει να
επικεντρωθούµε, δεν πρέπει να µας οδηγεί στη συγκάλυψη των
µεγάλων παιχνιδιών που παίχτηκαν µέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και από άλλες δυνάµεις στο πεδίο των γεωστρατηγικών
συγκρούσεων της περιοχής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ψάξουµε σοβαρά και να µιλήσουµε ανοιχτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αναφερόµενη στις εφιαλτικές και
ανατριχιαστικές αποκαλύψεις, οι οποίες αποτυπώνονται δυστυχώς σε µαγνητοσκόπηση, έχω να πω ακούγοντας τις πρωτολογίες των εκπροσώπων -ιδίως των κυβερνητικών κοµµάτων,
δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- ότι κάποιοι εδώ
µέσα επιµένουν να προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν. Προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν ότι από τα χείλη του Γενικού
Γραµµατέως της Κυβέρνησης, του αντ’ αυτού δηλαδή του κυρίου Πρωθυπουργού, ακούστηκε ότι κινητήριος δύναµη του κ.
Σαµαρά, στην οψιγενή αποφασιστικότητα του να αντιπαλέψει τη
Χρυσή Αυγή, δεν είναι οι αποκρουστικές και αποτροπιαστικές εγκληµατικές ρατσιστικές ενέργειες και συµπεριφορές αλλά οι
εκλογικοί υπολογισµοί και προϋπολογισµοί, οι οποίοι τελικά αποτυπώνουν τη διάθεση νόθευσης της εκλογικής ετυµηγορίας.
Διότι αυτό που λέει ο κ. Μπαλτάκος «Φοβάται τον εαυτό του γιατί
του κόβετε και βγαίνει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ» αποτυπώνει την πιο αντιδηµοκρατική, την πιο επικίνδυνη παρασκηνιακή αντίληψη, την
οποία εκπροσώπησε ο κ. Μπαλτάκος για λογαριασµό του κυρίου
Πρωθυπουργού. Όσοι τώρα επιχαίρουν Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ, Βουλευτές που διατείνονται ότι απελευθερώθηκαν και
όσοι ακόµη Υπουργοί µε τον ίδιο τρόπο οµιλούν, θα πρέπει να
απαντήσουν ευθαρσώς µε το ακµαίο αίσθηµα ευθύνης που υπαγορεύει η δηµοκρατική λειτουργία.
Πώς επιτρέψατε, κυρίες και κύριοι, να κάνει κουµάντο στην Κυβερνητική λειτουργία ένα τέτοιο πρόσωπο; Το επιτρέψατε, διότι
έκανε κουµάντο µε εντολή Σαµαρά. Και ό,τι αποτελεί εντολή Σαµαρά είναι για εσάς θέσφατος κανόνας. Ιδού τα αποτελέσµατα.
Εσείς θα δρέψετε τις καταιγίδες και τους στροβίλους που έχει
προκαλέσει αυτή η σκοτεινή πραγµατικά δράση του κ. Μπαλτάκου µε εντολή Σαµαρά και θα πρέπει να απαντήσετε τί σηµαίνουν
αυτοί οι υπαινιγµοί και οι πρωθυπουργικοί και οι µπαλτάκειοι περί
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παρεµβάσεων στη δικαιοσύνη. Διότι σαφώς κανείς δεν θέλει ούτε
να τους υιοθετήσει ούτε να τους πιστέψει, όταν όµως µία Κυβέρνηση εµφανίζεται να κοµπορρηµονεί ότι υπάρχουν παρεµβάσεις
και επιρροή στη δικαιοσύνη, πρέπει να απολογηθεί και στη δικαιοσύνη. Και δεν αρκούν οι χλιαρές διαψεύσεις εκ µέρους του
κ. Αθανασίου.
Ερχόµενη, πάρα πολύ σύντοµα, σε όσα ειπώθηκαν για το θέµα
των µη κυβερνητικών οργανώσεων, έχω να σας πω, κύριε Γεροντόπουλε, ότι είναι εξόχως ύποπτο το γεγονός ότι τη στιγµή ακριβώς που σταµατά η χορήγηση κονδυλίων στις µη κυβερνητικές
οργανώσεις, ξεκινά ένα πάρτι εκταµίευσης απορρήτων δαπανών
του Υπουργείου Εξωτερικών, για το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έχει
υποβάλει από το Γενάρη του 2012 ειδικό υπόµνηµα στους οικονοµικούς εισαγγελείς. Διότι φαίνεται ότι εν καιρώ κρίσης για κάποιους λεφτά όχι απλώς υπήρχαν, αλλά υπήρχαν διαθέσιµα
χωρίς όριο. Και προκύπτει ακόµη-ακόµη ότι κάποιοι έχουν τέτοια
ιδιοκτησιακή αντίληψη για το δηµόσιο χρήµα, ώστε επινοούν, µε
ανεξάντλητη έµπνευση, διαρκείς τεχνικές αποµύζησης του δηµοσίου χρήµατος µε µεθοδολογίες απάτης.
Δεν µε κάλυψε η απάντησή σας εν σχέσει µε την Olaf. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι καταγεγραµµένο ότι έχουν διασπαθιστεί.
Αντιλαµβάνοµαι αυτό που λέτε, ότι µπορεί να µην αφορά το δικό
σας Υπουργείο, ωστόσο δεν µπορεί η Κυβέρνηση να µην το
απαντήσει, ιδίως δεδοµένου ότι υπάρχει µηχανισµός αναφοράς
στην Olaf και έχει καταγραφεί ότι σκανδαλωδώς δεν γίνονταν
αναφορές ακόµα και από ευρήµατα διασπάθισης ευρωπαϊκών
κονδυλίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Στην παρατήρηση της κ. Βούλτεψη ότι έχει γίνει ερώτηση του
κ. Γελαλή, του συναδέλφου µας και συντρόφου µας Βουλευτή
Λάρισας από το ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε τις διαγραφές προστίµων
και στην παρατήρησή της ότι υπάρχει απάντηση του κ. Μαυραγάνη, έχω να πω ότι εδώ πρέπει να καταλάβουµε τι ισχυρίζεται η
Κυβέρνηση. Ισχυρίζεται ότι η σκανδαλώδης ρύθµιση Παπακωνσταντίνου µε την οποία διεγράφησαν οφειλές και πρόστιµα ΜΚΟ
κατά το πρότυπο που έχετε συνηθίσει να διαγράφετε φορολογικά πρόστιµα ηµετέρων, είναι ισχυρή;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το κατέθεσα. Δεν µίλησα γι’ αυτό στη
Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε ολοκληρώσει. Μιλάτε εδώ και πεντέµισι λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Κυρία Βούλτεψη, όταν είπατε ότι έχουν κλείσει φορολογικά,
εννοείτε και αυτή την υπόθεση η οποία πρέπει να ερευνηθεί;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
γνωρίζετε ότι το Προεδρείο δεν µπορεί να δώσει αυτό το χρόνο,
παρά µόνο µε την άδεια του Σώµατος και αν όντως πρόκειται για
ένα λεπτό, διαφορετικά το Προεδρείο θα κατηγορηθεί…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να τού δοθεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Σώµατος, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή στην πρωτολογία µου είπα ότι µέσα στο χώρο του Κοινοβουλίου ο Γενικός
Γραµµατέας της Κυβέρνησης -που µε ειδική πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου έχει εξοπλιστεί µε υπεραρµοδιότητες- συνεννοείτο
µε το ναζιστικό κόµµα της Χρυσής Αυγής και έκανε προκαταρκτικές κινήσεις αλλοίωσης του πολιτεύµατος, θα ανέµενα σή-
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µερα από τον αξιότιµο κύριο Πρόεδρο της Βουλής, απαντώντας
στον κ. Παπαδηµούλη, να πει τι θα πράξει ή τι έχει πράξει όταν
µέσα στο χώρο του Κοινοβουλίου δύο κόµµατα, το κυβερνών και
αυτό για το οποίο έχει κινηθεί διαδικασία για να αποδειχθεί ότι
είναι εγκληµατική οργάνωση, συνεννοούντο για το πώς θα αλλοιώσουν την εκλογική βούληση, να πλήξουν αντίπαλο κόµµα, να
πλήξουν την Αριστερά. Σ’ αυτά ο κύριος Πρόεδρος οφείλει µία
απάντηση. Πώς επετράπησαν αυτά, µε τίνος την ανοχή, την ενδοτικότητα, την ενθάρρυνση υπήρχε τέτοια συνεννόηση;
Όσοι από δω –είναι πολλοί, είναι και ο κύριος Πρόεδροςέχουµε υποστεί τους βασανισµούς της δικτατορίας, δεν θα
έχουµε καµµία ανοχή στην αλλοίωση του πολιτεύµατος. Τη δηµοκρατία θα την υπερασπιστούµε. Όφειλε ο κύριος Πρόεδρος
της Βουλής να δώσει µία εξήγηση και γι’ αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει. Υποθέτω
ότι δεν µπορεί να απαντήσει για το τελευταίο θέµα, αλλά για τα
άλλα κάτι µπορεί να πει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Νοµίζω ότι από την πρώτη στιγµή, από τις δέκα το πρωί που είµαι
εδώ, δίνω συγκεκριµένες απαντήσεις για όλα τα θέµατα που
έχουν τεθεί εκτός επίκαιρης επερώτησης.
Κύριε Μητρόπουλε, να ξέρετε ότι τη δηµοκρατία την υπερασπιζόµαστε όλοι µας. Να είστε σίγουρος γι’ αυτό το πράγµα, δηλαδή ότι έχουµε την ίδια ευαισθησία όπως έχουν και όλες οι
δηµοκρατικές δυνάµεις αυτού του τόπου. Η Νέα Δηµοκρατία
πραγµατικά κάνει τα πάντα για να ξεριζωθεί το φαινόµενο του
ναζισµού από τον τόπο µας. Δεν υπάρχει καµµία συζήτηση. Αν
µε ακούγατε προηγουµένως…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας άκουσα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Είπα ότι δεν επιτρέπεται, είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε επαφή
µ’ αυτό το µόρφωµα και εποµένως δεν συζητάµε τίποτε άλλο.
Νοµίζω ότι ήµουν σαφής τόσο µε τον κ. Μαριά όταν µίλησα το
πρωί όσο και στην πρωτοµιλία µου γι’ αυτό το πράγµα. Η συνέχεια αυτής της συζήτησης το µόνο που κάνει είναι να ευνοεί αυτούς που θέλουµε πραγµατικά να εξαφανίσουµε ιδεολογικά. Εδώ
πρέπει να καταλάβουµε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής
και πολιτικός -δεν είναι κάτι το στιγµιαίο- διότι σε µία περίοδο
όπου η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί όλες αυτές τις θυσίες, καταλαβαίνετε ότι διάφορες «σειρήνες» µπορούν να την παρασύρουν.
Χρειάζεται, λοιπόν, µία συνεχής ενηµέρωση κι ένας συνεχής
ιδεολογικός διάλογος.
Φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι η εξουσία είναι πλανεύτρα και
ακόµη πιο πολύ µας πλανεύει η προοπτική της εξουσίας. Άνθρωποι που τους γνωρίσαµε στα φοιτητικά µας χρόνια και τους εκτιµούµε πραγµατικά, διότι υπήρξαν ειλικρινείς, υπήρξαν αγωνιστές, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γλυκοµίλητοι, οι οποίοι
υπερασπίζονταν πάντα το σωστό -από τη δική τους πλευρά, έστω
κι αν ήµασταν εµείς σε αντίπαλα έδρανα τότε- ξαφνικά τους βλέπουµε εδώ πέρα να εµφανίζονται διαφορετικά.
Ειλικρινά, δεν µπορώ να καταλάβω ορισµένα θέµατα τα οποία
τέθηκαν σήµερα, κύριε Παπαδηµούλη, από εσάς, που ξέρετε ότι
σας εκτιµώ προσωπικά, που βρεθήκαµε πολλές φορές µαζί, έστω
και απέναντι. Ήµασταν µαζί, όµως, γιατί υπερασπιζόµασταν τις
ίδιες αρχές του φοιτητικού κινήµατος τότε. Δεν µπορώ να καταλάβω, λοιπόν, πώς λέτε αυτά τα πράγµατα.
Κι επαναλαµβάνω, ενώ συµφωνείτε ουσιαστικά σε αυτά που
είπα για το Μπενάκειο, έρχεστε και µπερδεύετε τις υποθέσεις
για λόγους -θα µου επιτρέψετε να πω- εντυπωσιασµού. Τελικά,
ο τρόπος που το θέτετε -και επειδή σας είπα κάτι προηγουµένως,
θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά µία κορώνα στη
συζήτησή σας- είναι µία συκοφαντία, διότι άλλο οι ΜΚΟ, άλλο το
Μπενάκειο. Και βεβαίως ο κ. Σαµαράς κάνει µία δουλειά που σας
εξήγησα πού ερίζεται και πώς γίνεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι απόγονος. Μας είπε η κ.
Βούλτεψη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
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Συνεχίζοντας, θέλω να σας πω -γιατί το θέµα αυτό προσπαθούµε
να το εξαντλήσουµε- το εξής: Είπατε για το πόρισµα της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, αυτό του Τραγάκη-Τσούρα. Και σας
είπα ότι θα σας ξαναδιαβάσω αυτά τα οποία είπα στην πρωτοµιλία µου: Αναφορικά µε το πόρισµα της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας στο οποίο αναφερθήκατε, διευκρινίζω ότι αυτό αναφέρεται στο σύνολο των ΜΚΟ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι
προτάσεις του για ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ ουδόλως
έχει αγνοηθεί. Το Δεκέµβριο του 2013, µε πρωτοβουλία µου,
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών µε συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων Υπουργείων και φορέων για την
προώθηση ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία και τον έλεγχο χρηµατοδότησης των ΜΚΟ. Και στη συνέχεια αυτής της σύσκεψης το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε σε σύσταση Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής,
στην οποία το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπείται από την
ΥΔΑΣ.
Εποµένως, δεν αγνοήθηκε αυτό το πόρισµα.
Είπατε προηγουµένως για το περιβόητο πόρισµα Κοσµάτου.
Μα, το πόρισµα Κοσµάτου σας έχουµε πει ότι έχει πάει στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, είναι ανηρτηµένο και µπορεί να
το δει ο οποιοσδήποτε Βουλευτής. Και αν δεν µπορεί να το δει
στο κοµπιούτερ, µπορεί να πάει και να το δει µέσα στην Επιτροπή
Διαφάνειας. Δεν έχει αγνοηθεί απολύτως τίποτα. Υπάρχουν όλα
αυτά.
Εµείς αυτό που θέλουµε είναι να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια.
Καταλάβετε ότι τουλάχιστον µετά το 2010 δεν υπήρξε καµµία
χρηµατοδότηση. Δεν µπορούµε σαν Υπουργείο Εξωτερικών να
ξέρουµε τι ακριβώς γίνεται µε όλες τις ΜΚΟ σε όλα τα Υπουργεία. Εδώ η ερώτησή σας είναι προς το Υπουργείο Εξωτερικών,
για τα συγκεκριµένα προγράµµατα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Δεν είναι για το σύνολο των ΜΚΟ, που δεν µπορώ να σας πω
ούτε πόσες είναι ούτε τι προγράµµατα είχαν µε τα άλλα Υπουργεία. Δεν µπορώ να σας απαντήσω. Εσείς µου κάνατε συγκεκριµένη ερώτηση και σας απαντώ σε συγκεκριµένα θέµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ρωτήσαµε για το…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ποιο, κύριε Κουρουµπλή; Πείτε µου σε τι δεν απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Όχι, επειδή θέλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, ας µου πει ο κ.
Κουρουµπλής σε τι δεν απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Ο Υπουργός
δέχεται διακοπή, οπότε όποιος θέλει διακόπτει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να σας πω τώρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ναι, τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας ανέφερα τρεις οργανισµούς τους οποίους χρηµατοδοτήσατε και για τους οποίους
υπάρχουν στοιχεία ότι δεν έχουν κάνει κανένα έργο, δεν έχουν
επιστρέψει τα χρήµατα. Γι’ αυτούς δεν µου έχετε απαντήσει. Σας
ζήτησα -και περίµενα να µου πείτε γι’ αυτό- να καταθέσετε το µητρώο και τα ονόµατα των διοικητικών συµβουλίων για να δούµε
εκεί, κύριε Υπουργέ, τα πρόσωπα τα συγκεκριµένα και τι σχέση
πολιτική είχαν µε τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών που διετέλεσαν τη δεκαετία αυτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριµένα πράγµατα. Σας ζήτησα να καταθέσετε τα πορίσµατα των
ογδόντα ΜΚΟ που ερευνήθηκαν, για να δει ο ελληνικός λαός που
πήγαν τα λεφτά και γιατί δεν έχουν ζητηθεί πίσω αυτά τα χρήµατα. Αυτά σας ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ευχαριστώ πολύ γι’ αυτά που λέτε. Θα πάρουµε ένα-ένα τα θέµατα που θέτετε.
Κατ’ αρχάς αυτά τα οποία ερευνήθηκαν, τα ογδόντα προγράµµατα, ο αρµόδιος Υφυπουργός ο προηγούµενος ο κ. Τσιάρας,
µε το που πήραµε το πόρισµα από τους ορκωτούς λογιστές, τα
έστειλε κατευθείαν για διερεύνηση στο γραφείο του κ. Ρακιντζή.
Εστάλησαν στον κ. Ρακιντζή, υπάρχει συγκεκριµένη διαδικασία
και από κει πέρα ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο. Το ένα είναι αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εµείς δεν δικαιούµαστε ως
Βουλή;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Όταν τα προγράµµατα ελέγχονται και είναι κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, δεν µπορούν να δοθούν τα πορίσµατα σε κανέναν απολύτως. Ελέγχονται µε βάση τη διαδικασία τη συγκεκριµένη, γιατί
αλλιώς θα θεωρείτο παρέµβαση. Τα ξέρετε αυτά τα πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα απαντήσουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Και ως προς τα διοικητικά συµβούλια, κατ’ αρχάς αυτό δεν
υπήρχε µέσα στην ερώτηση, αυτό το θέµα δεν υπήρχε µέσα στην
ερώτηση που µου κάνατε, το φέρνετε τώρα. Αυτό είναι ένα άλλο
θέµα. Όποτε θέλετε, µπορείτε να τα δείτε αυτά. Κανείς δεν θα
σας απαγορεύσει να δείτε τα διοικητικά συµβούλια αυτών εδώ
των οργανώσεων. Οτιδήποτε υπάρχει, είναι ανοιχτό προς όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καταθέστε τα στη Βουλή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Αν ζητηθεί, και αυτό θα γίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το ζήτησα ήδη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Καταθέστε το. Προς Θεού, τώρα το είπατε! Εποµένως, µη µου
λέτε ότι πράγµατα που θέσατε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν σας ζήτησα το Μητρώο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασακής): Αφήστε πρώτα να
ολοκληρώσει ο Υπουργός και µετά θα έχετε τον λόγο, κύριε Κουρουµπλή, για δευτερολογία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κουρουµπλή. Εδώ τελικά προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις ή προσπαθούµε να εντυπωσιάσουµε;
Μπορούµε να κάνουµε και τα δύο. Ό,τι θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβληµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει. Σας ευχαριστώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Σας παρακαλώ πολύ.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω επίσης ότι τέθηκε ένα θέµα για ένα
non-paper, το οποίο είχε κατατεθεί στο παρελθόν. Σας λέω το
εξής, κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή είστε νοµικός: το nonpaper το οποίο λέτε, δεν ξέρουµε πού κατατέθηκε. Όταν υπάρχει
ένα non-paper, πρέπει να ξέρουµε σίγουρα πού πήγε. Πάντως,
στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει τέτοιο non-paper, δεν
υπάρχει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι στη Γραµµατεία του
Υπουργικού Συµβουλίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Τι λέτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι στη Γραµµατεία του
Υπουργικού Συµβουλίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στον κ. Μπαλτάκο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Μην ξεχνάτε ότι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχει σταλεί στον τότε Πρωθυπουργό. Άρα υπάρχει στη Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Εποµένως, δεν είναι δυνατόν αυτά τα θέµατα να τα ρωτάµε στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ απλώς σας λέω ότι το Υπουργείο
Εξωτερικών δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί επί του περιεχοµένου ενός non-paper, το οποίο είχε απευθύνει ο τότε Υπουργός
Εξωτερικών στον τότε Πρωθυπουργό. Τα non-paper δεν είναι
υπηρεσιακά έγγραφα και δεν συνιστούν υπηρεσιακή αλληλογραφία. Εποµένως, όταν δεν έχει έρθει στο Υπουργείο, εγώ να σας
απαντήσω για ένα non-paper που δεν υπάρχει στο Υπουργείο και
δεν ξέρουµε πού έχει πάει; Εσείς λέτε ότι είναι εκεί. Η ερώτηση
εποµένως να απευθυνθεί εκεί που πρέπει να απευθυνθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η Κυβέρνηση είναι ενιαία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Για το θέµα της οριστικής εκκαθάρισης των ανοιχτών προγραµµάτων είναι βασικό αυτό το ζήτηµα: η αποτελεσµατικότητα του
νόµου, όπως ξέρετε –και το λέω πάντοτε εδώ στη Βουλή, όπως
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ξέρετε, και όταν ήµουν εισηγητής ενός νοµοσχεδίου εδώ και
πολλά χρόνια– κρίνεται στην πράξη.
Το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή,
µεταξύ των άλλων, στοχεύει και ελπίζουµε ότι θα οδηγήσει και
στην οριστική εκκαθάριση των ανοιχτών προγραµµάτων της
ΥΔΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται ένα πρόβληµα, φεύγει ένα
µεγάλο βάρος που εµποδίζει την αναπτυξιακή συνεργασία της
χώρας και ταλαιπώρησε τόσο την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και τις ΜΚΟ.
Το πολυνοµοσχέδιο αυτό σε συνδυασµό και µε το ενιαίο καθεστώς που θα προκύψει για τις ΜΚΟ, αυτό που ανέφερα µέσα
από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, που επεξεργάζεται το
σχέδιο νόµου για τη λειτουργία των ΜΚΟ για όλο το δηµόσιο, θα
επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα για όλους τους ενδιαφεροµένους φορείς, είτε πρόκειται για δηµόσιο είτε και για την «Κοινωνία των Πολιτών».
Εκείνο που θέλουµε είναι επιτέλους οι οργανώσεις που έχουν
κάνει σηµαντικό έργο –γιατί υπάρχουν κι οργανώσεις που έχουν
κάνει σηµαντικό έργο– να µην αλέθονται κι αυτές µέσα σε αυτό
το µύλο που όλα τα βάζει µέσα και θεωρεί ότι όλες έχουν κάνει
στο δηµόσιο ζηµιά. Και να µπορέσουν αυτές οι οργανώσεις στη
συνέχεια πιθανότατα να συνεχίσουν το έργο τους και οι υπόλοιπες βεβαίως να πάνε στον Εισαγγελέα. Οι υπεύθυνοι να πάνε
στον εισαγγελέα. Ποιος δεν το θέλει αυτό;
Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο, απλώς να σας πω ότι είµαι
έτοιµος. Και ανά πάσα στιγµή όσοι συνάδελφοι έκαναν ερωτήσεις, πήραν απαντήσεις, οι οποίες νοµίζω ότι ήταν σαφείς. Ποτέ
δεν υπήρξε κάτι µε το οποίο προσπαθήσαµε κάτι να καλύψουµε,
διότι δεν έχουµε τίποτα να καλύψουµε. Τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών από το 2010 και µετά –το επαναλαµβάνω αυτό–
δεν έχει κάνει καµµία προκήρυξη προγράµµατος, δεν έχει δώσει
καθόλου χρήµατα και όσο είµαι εγώ –το επαναλαµβάνω και το
ξαναλέω– λεπτό δεν έχει δοθεί σε κανέναν.
Σας παρακαλώ πολύ να µην µπερδεύουµε την όποια αναπτυξιακή βοήθεια δίδεται λόγω των συµβατικών µας υποχρεώσεων,
µε τις ΜΚΟ. Εδώ τα λέµε όλα και πολλές φορές µε αυτό το «πετάµε λάσπη στον ανεµιστήρα», κάνουµε τον κόσµο να πιστεύει
ότι όλα είναι διεφθαρµένα. Δεν είναι όλα έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να δώσουµε τον
λόγο στον κ. Κουρουµπλή, να κλείσει τη σηµερινή συζήτηση.
Όπως είναι γνωστό σε τέτοιες περιπτώσεις αν υπάρχουν ερωτήµατα που δεν απαντήθηκαν, η διαδικασία του ελέγχου προσφέρεται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν
πάρα πολλά ερωτήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, να γίνει σαφές ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
καταθέτοντας αυτήν την επερώτηση, επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτά τα θεσµικά ελλείµµατα που γεννούν και εκκολάπτουν
την αρπαγή του δηµοσίου χρήµατος και όχι να πλήξει πρωτοβουλίες και προσπάθειες ανθρώπων, που πραγµατικά θέλουν να δώσουν από τον εαυτό τους κάτι στην κοινωνία. Να το ξεκαθαρίσουµε, γιατί ακούστηκαν από κάποιους συναδέλφους πράγµατα τα οποία πραγµατικά µε στεναχωρούν. Για όνοµα του
Θεού! Δεν λέµε ότι όλοι οι άνθρωποι υπηρετούν αυτήν τη σκοπιµότητα για την οποία ήρθε η επερώτηση. Γίνεται, λοιπόν, σαφές
ότι αυτό το θέµα κλείνει.
Αλλά για να προστατευτούν και αυτοί οι άνθρωποι από το διασυρµό, οφείλει η πολιτεία να οχυρώνει θεσµικά τη δηµοκρατία
και τη λειτουργία του κράτους.
Εδώ για άλλη µια φορά, κύριε Υπουργέ -το οµολογήσατε και
εσείς- έχουµε ένα µεγάλο θεσµικό έλλειµµα. Από τη στιγµή που
διαπιστώθηκε -γιατί δεν διαπιστώθηκε τώρα αυτό το πράγµα,
αυτό το αλισβερίσι έχει διαπιστωθεί και έχει καταγγελθεί και έχει
δηµοσιοποιηθεί εδώ και χρόνια- τίθεται ένα µέγα ερώτηµα: Γιατί
οι εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έφεραν ένα
θεσµικό πλαίσιο να περιορίσει και να εκµηδενίσει αυτά τα φαινόµενα;
Άρα, βολεύει αυτό το θεσµικό κενό κάποιους. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, γιατί όλοι νου έχουµε και αρκετή νοηµοσύνη.
Δεν είναι δυνατόν να µην έχουν αντιληφθεί ότι εδώ µπαίνουν τεράστια ζητήµατα διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος και διαφά-
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νειας.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ερώτηµα που καλούµε την
Κυβέρνηση να απαντήσει και δεν θα πειστούµε για την απάντηση
µέχρι να κατατεθεί το νοµοσχέδιο στη Βουλή, διότι πολλές
φορές προκάτοχοί σας εδώ σε αυτήν την Αίθουσα µίλησαν για
νοµοσχέδιο σχετικό που έρχεται, αλλά καθυστερεί. Ακόµα και µε
την ταχύτητα της χελώνας να ερχόταν θα είχε φτάσει.
Δεύτερο ερώτηµα: Κύριε Υπουργέ, θέλουµε, λοιπόν, να κατατεθεί το µητρώο. Θέλουµε να αναρτηθεί το µητρώο στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», γιατί δεν έχει αναρτηθεί και θέλουµε να κατατεθούν τα
ονόµατα των εκατόν ογδόντα ΜΚΟ που έχουν χρηµατοδοτηθεί
από το Υπουργείο σας -δεν µιλώ για άλλο Υπουργείο- των διοικητικών συµβουλίων. Και θα επανέλθουµε εάν δεν το κάνετε.
Ερώτηµα τρίτο: Να κατατεθεί η έκθεση Κοσµάτου. Δικαιούται
η Βουλή, κύριε Πρόεδρε της Βουλής -απευθύνοµαι σε εσάς
εκτός και αν είµαι εκτός του Κανονισµού να µου το πείτε- να ζητήσει την έκθεση Κοσµάτου που περιγράφονται φοβερά και τροµερά πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Νοµίζω ότι πρέπει να
γίνει µια ειδική αίτηση κατάθεσης εγγράφων, κύριε Κουρουµπλή.
Πρέπει να υποβληθεί µε τη διαδικασία που γνωρίζετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν συνηθίζει η Κυβέρνηση
να απαντάει σε αυτήν τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα το ελέγξουµε
αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µας υπερασπίζεται η
Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εφόσον είναι προέκταση αυτής της επερώτησης…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Υπάρχει αίτησή µου εδώ και
έξι µήνες και αδιαφορεί ο κύριος Υπουργός. Ποιος θα µε προστατεύσει εµένα ως Βουλευτή, κύριε Πρόεδρε, αν όχι το Προεδρείο της Βουλής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε δίκιο. Θα το
κάνουµε θέµα συγκεκριµένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ωραία. Πολύ καλό και πολύ
θετικό αυτό.
Ένα άλλο ερώτηµα που θέλω να θέσω. Θα µας καταθέσετε
την έρευνα της Οικονοµικής Αστυνοµίας για το συγκεκριµένο
φορέα που σας ανέφερα τον Οργανισµό Δηµοσίου Δικαίου και
πόσα λεφτά έχει πάρει;
Κύριε Υπουργέ, δεν τα δικαιούται η Βουλή των Ελλήνων; Είναι
µυστικά έγγραφα τα πορίσµατα για τους ογδόντα φορείς που
αποστείλατε και καλώς πράξατε, στον κ. Ρακιντζή; Δεν δικαιούµεθα εµείς ως ελληνικό Κοινοβούλιο να έχουµε γνώση γι’ αυτά
τα πορίσµατα; Δεν δικαιούµεθα να έχουµε γνώση για τους φορείς που σας ανέφερα στην πρωτοµιλία µου -«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και άλλοι δύο φορείς- οι οποίοι έχουν πάρει χρήµατα και
δεν έχουν παράξει ούτε το 1/10 του έργου που όφειλαν να παράξουν;
Αυτά τα πράγµατα, λοιπόν, σας ζητώ και επανέρχοµαι και ζητούµε να κατατεθούν στοιχεία στη Βουλή. Αν δεν το πράξετε,
εκείνο που µπορούµε να κάνουµε µέσα από τον Κανονισµό, είναι
να επανέλθουµε και µε τη συνδροµή του Προεδρείου, να ζητήσουµε την κατάθεση αυτών των εγγράφων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό να σας εξηγήσω. Μπορείτε να πάρετε τον λόγο, αλλά θα
σας απαντήσει µετά ο κ. Κουρουµπλής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Κύριε Κουρουµπλή, θέλω να καταλάβετε κάτι. Το πόρισµα Κοσµάτου έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Διαφάνειας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μιλάω για τους ογδόντα φο-
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ρείς, κύριε Υπουργέ. Έγιναν έρευνες σε ογδόντα φορείς. Είναι
έτσι; Υπάρχουν πορίσµατα γι’ αυτούς τους ογδόντα; Να τα καταθέσετε στη Βουλή. Αυτά δεν τα έχετε καταθέσει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Να τα πάρουµε ένα – ένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τα έχετε στείλει µόνο στον κ.
Ρακιντζή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Περιµένετε, σας παρακαλώ πολύ! Είπατε για το περιβόητο πόρισµα Κοσµάτου. Σας λέω ότι έχει κατατεθεί στη Βουλή, στην Επιτροπή Διαφάνειας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στην προηγούµενη Βουλή εννοείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ναι, στην προηγούµενη Βουλή, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το Γενάρη του ’12 λέτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ναι, τότε. Υπάρχει όµως εκεί και οποιοσδήποτε συνάδελφος
θέλει, µπορεί να πάει και να το πάρει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα. Αν θέλετε µπορώ να σας το δώσω και εγώ
ξανά. Συνάδελφος ο οποίος έκανε ερώτηση και το ζήτησε, εκ του
περισσού του το έδωσα. Ήταν ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος. Σας
παρακαλώ πολύ, ελάτε να το πάρετε. Δεν είναι κάτι το κρυφό.
Για τα υπόλοιπα, όσο υπάρχει διαδικασία -σας το ξεκαθαρίζω,
κύριε συνάδελφε- οφείλουµε τη διαδικασία αυτή να την τηρήσουµε. Διότι εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία, όπως προβλέπεται
από το νόµο, τότε θα υπάρξουν ενστάσεις από αυτούς οι οποίοι
είναι ενδιαφερόµενοι. Μην κάνουµε πράγµατα τα οποία είναι
παρά τω νόµω. Εδώ οτιδήποτε θέλετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είναι καταγγελίες αυτά,
κύριε Υπουργέ. Είναι πορίσµατα που κάνει το Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να ολοκληρώσει ο
κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Δεν τα έκανε το Υπουργείο, κύριε Κουρουµπλή. Το Σώµα Ορκωτών Λογιστών τα έκανε, η εταιρεία η οποία το ανέλαβε. Δεν τα
έχει κάνει το Υπουργείο.
Μάλιστα, επειδή το έχω συζητήσει αυτό το θέµα, µου έχουν
πει ότι ο φάκελος, όπως παραδόθηκε, εστάλη στον κ. Ρακιντζή,
χωρίς καν να ανοιχθεί. Αυτό ειπώθηκε σε µένα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από ποιόν;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Από τον προηγούµενο Υφυπουργό, τον κ. Τσιάρα.
Εποµένως, να τα ξεκαθαρίζουµε όλα αυτά εδώ ένα – ένα, για
να µην λέµε πράγµατα, τα οποία δεν δίνουν λύση.
Τώρα, ως προς τα διοικητικά συµβούλια τα οποία λέτε, εφόσον
υπάρξει ερώτηση…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα υπάρχει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Εντάξει, θα την καταθέσετε την ερώτηση. Όλα τα πράγµατα προΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

σπαθώ να τα απαντήσω.
Να πω κι ένα τελευταίο. Επειδή ειπώθηκε το «αντ’ αυτού» για
τον Πρωθυπουργό, θα µου επιτρέψετε να πω ότι ξέρω, πως αντ’
αυτού του κυρίου Πρωθυπουργού είναι ο ίδιος ο εαυτός του.
Είναι ο άνθρωπος εκείνος που ο εαυτός του και ο αντ’ αυτού,
είναι το ίδιο πρόσωπο. Να το ξέρετε. Δώστε µου κι εµένα τη δυνατότητα να ξέρω τον κύριο Πρωθυπουργό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κουρουµπλής
κλείνει τη συζήτηση µε µία φράση µόνο.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω ειλικρινά να ανεβάσω τους τόνους, αλλά θεωρώ -και µε τα λίγα νοµικά που γνωρίζω- ότι δεν είναι µυστικά έγγραφα τα πορίσµατα,
τα οποία είναι αποτέλεσµα ΕΔΕ που έκανε το Υπουργείο. Είναι
δηµόσια έγγραφα. Γιατί προσπαθείτε να τα αποκρύψετε; Με βάζετε σε προβληµατισµό.
Μία ΕΔΕ, κύριε Υπουργέ, δεν είναι µυστικό κείµενο, δεν είναι
µυστικό του κράτους.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Δεν είναι ΕΔΕ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ενδεχοµένως, φοβάστε
µήπως και εκτεθούν πολιτικά πρόσωπα. Γιατί µε βάζετε να κάνω
τέτοιους συνειρµούς; Διότι ακριβώς αποφεύγετε να µου δώσετε
δηµόσια έγγραφα στη Βουλή. Δεν µιλώ εγώ για το πόρισµα που
κατετέθη στην Επιτροπή Διαφάνειας. Μιλώ για τα ογδόντα πορίσµατα που εστάλησαν -σας το τονίζω, καλώς επράξατε και ο κ.
Τσιάρας καλώς έπραξε, γιατί εµείς µάθαµε να αναγνωρίζουµε τις
σωστές πράξεις- στον κ. Ρακιντζή.
Δικαιούµεθα να είµαστε ενήµεροι και εµείς ως Βουλή των Ελλήνων. Αφού λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος δεσµεύτηκε ότι θα
υπάρξει συνδροµή, θα καταθέσουµε σχετικό έγγραφο για όσα
έγγραφα ζητούµε, που έχουν να κάνουν µε τα διοικητικά συµβούλια, µε τα µητρώα, µε την έκθεση Κοσµάτου, την υπόθεση
Βαµβουνάκη και βεβαίως, το πόρισµα της Οικονοµικής Αστυνοµίας για το συγκεκριµένο φορέα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 23/23/7-3-2014 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.00’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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