ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5836
2. Άδειες απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Δήµα και Π. Δριτσέλη, σελ. 5691
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέου Φαλήρου, το 5ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 1ο
Γενικό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λασιθίου, το 1ο Γυµνάσιο Άρτας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας, σελ. 5679,
5684, 5685, 5691, 5702, 5707, 5716, 5725, 5749, 5752
4. Αναφορά στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού
ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά για την
απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού
Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου, σελ.
5698, 5699, 5703, 5714, 5719, 5721, 5726, 5729, 5735, 5739,
5761, 5763, 5774, 5784
5. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων
αξιωµατικών του ελικοπτέρου, σελ. 5739
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5632, 5677, 5681, 5682,
5683, 5686, 5689, 5691, 5693, 5696, 5698, 5699, 5701, 5702,
5704, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5713, 5714, 5717,
5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5725, 5727, 5728, 5731, 5732,
5733, 5738, 5739, 5740, 5741, 5743, 5744, 5745, 5748, 5750,
5754, 5764, 5765, 5766, 5770, 5773, 5774, 5775, 5778, 5779,
5780, 5781, 5782, 5784, 5785, 5786
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 5707, 5778, 5781, 5782
8. Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και την
εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό, σελ. 5703, 5716,
5718, 5719, 5720, 5721, 5727, 5731, 5735, 5771, 5780, 5781,
5782, 5783, 5785, 5786
9. Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό, σελ. 5716, 5720, 5726, 5736, 5737, 5749, 5772, 5778
10. Συζήτηση επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σελ. 5740, 5741, 5742, 5743,
5744, 5745, 5748, 5778
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 1040 έως 1094,
σελ. 5643 – 5657
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
5658 - 5675
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2016, σελ. 5676
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα δάνεια των κοµµάτων και
τις λίστες µεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό, σελ. 5677
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
i. σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο
Ζεφύρι Αττικής, σελ. 5678
ii. σχετικά µε την πρόληψη και αποτροπή των επιθέσεων
στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων» κουκουλοφόρων, σελ. 5680
iii. σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από
τη ζώνη Σένγκεν, σελ. 5687

iv. σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου
της χώρας από τη Σένγκεν, σελ. 5689
v) σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών
οργανώσεων στα νησιά του Αιγαίου, σελ. 5691
γ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
i. σχετικά µε -εντός εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και τη σπατάλη 14.145.000 ευρώ για
στέγαση λαθροµεταναστών», σελ. 5681
ii. σχετικά µε την κατάσταση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ, σελ. 5683
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα
αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, σελ. 5685
ε) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σελ. 5686
στ) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ
ΚΛΩΣΤΟΞ«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες, σελ. 5692
ii. σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σελ. 5694
ζ) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης, σελ. 5696
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)», σελ. 5680
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές»,
σελ. 5680
2. Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου

του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση:
α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και
β) της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής
Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)», σελ. 5698 - 5739
3. Ένσταση αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών, που ετέθη από Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, σελ. 5704
4. Συζήτηση και ψήφιση δι' εγέρσεως, επί της ένστασης
αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 5704 - 5711
5. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και της τροπολογίας και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας
για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές», σελ. 5739 – 5787, 5809
6. Ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας επί της τροπολογίας
που κατέθεσε ο Υπουργός Επικρατείας στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σελ. 5749
β) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, σελ. 5750
7. Συζήτηση και ψήφιση δι' εγέρσεως επί των ενστάσεων
αντισυνταγµατικότητας, που ετέθησαν επί της τροπολογίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σελ. 5749 - 5761
8. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
σελ. 5775, 5788 - 5792
β) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, σελ. 5775, 5792 5795
9. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σελ. 5795 - 5808
10. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 5795 - 5803
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5643 - 5695
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5695 - 5711
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5749- 5767
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5711 - 5732
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5767 - 5836
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5732 - 5749
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στη συντριβή του ελικοπτέρου του
Πολεµικού Ναυτικού και επί της συλλυπητήριας αναφοράς
στην απώλεια των τριών αξιωµατικών του πληρώµατος:

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 5770
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ Δ. ,
σελ. 5729
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5699
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5714
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5699
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 5763
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 5703
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5725
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5698, 5699, 5721, 5774
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5735
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5719
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5726
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 5784
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 5761
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 5787
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5739
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο. , σελ. 5693
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 5765
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ε. ,
σελ. 5713
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
σελ. 5764
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5677, 5681, 5682, 5683,
5686, 5689, 5691, 5692,
5693
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 5740, 5741
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5744
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 5743, 5765
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 5722
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 5784
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5782
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 5779
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5783
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5740, 5741, 5748, 5750,
5770, 5779
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5741
ΘΕΩΝΑΣ Ι. ,
σελ. 5731
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5696, 5698, 5699, 5702,
5704, 5706, 5707, 5708,
5709, 5711
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5689, 5733
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 5681, 5683
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 5782
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ,
σελ. 5686
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5713
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 5782
ΚΟΤΖΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5782
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5780, 5782
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5750, 5754, 5764, 5765
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5698, 5713
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5713, 5714, 5419, 5720,
5721, 5725, 5727
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5689, 5698, 5699, 5719,
5728
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5728, 5741, 5770, 5773,
5774, 5775, 5778, 5781,
5782, 5783, 5784, 5785,
5786
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 5706
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5714, 5720, 5725, 5727,
5740, 5743, 5744, 5745,
5748, 5781, 5785, 5786
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5706, 5713, 5722
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 5765

ΜΟΥΖΑΛΑΣ Γ. ,
σελ. 5689
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 5693, 5743
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 5702, 5710, 5733
ΠΑΝΤΖΑΣ Γ. ,
σελ. 5779
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5721
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5775
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 5741, 5744, 5766
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5698, 5708, 5721, 5722,
5741, 5748, 5754, 5773,
5774, 5775, 5781, 5782
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5707, 5743, 5775
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5727, 5732, 5769
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 5713
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π. ,
σελ. 5682
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 5766
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 5764
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 5713, 5714, 5784
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5698, 5723
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5702
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5702, 5706, 5707
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 5699, 5731
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 5701, 5782
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5702
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 5743
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5717
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5732, 5738, 5739, 5740,
5741, 5743, 5744, 5745,
5748
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5707
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5781, 5782
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 5778
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5707
Δ. Επί της αναφοράς στο προσφυγικό - µεταναστευτικό
θέµα και την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 5734
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 5771
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5780, 5781, 5786
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5716
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 5780, 5781
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5782
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5727
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5785
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 5703
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5721, 5783, 5784
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5735
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5718, 5719
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5727
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 5780
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5720
Ε. Επί της αναφοράς στις αγροτικές κινητοποιήσεις και
το ασφαλιστικό:
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5716
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 5772
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5778
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5749
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5736, 5737, 5775
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5726
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5720

ΣΤ. Επί του Κανονισµού:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 5741
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 5740, 5741, 5745, 5748
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5741, 5748, 5778
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5742
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5743
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5744, 5745, 5748
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 5744, 5748
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5741, 5748
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5743
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 5742, 5779
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5740, 5744, 5745, 5748
Ζ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 5685, 5686
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο. , σελ. 5693, 5694, 5695
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5686, 5691
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5678, 5679
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5692
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 5691, 5692
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5687, 5688, 5689
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 5681, 5683
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ,
σελ. 5685, 5686
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 5683, 5684
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5694, 5695, 5696
ΜΟΥΖΑΛΑΣ Γ. ,
σελ. 5688, 5689, 5690, 5691,
5692
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 5677, 5678
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 5680, 5681, 5689, 5690,
5691
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π. ,
σελ. 5682, 5683, 5684
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5696, 5697
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 5686, 5687
ΤΟΣΚΑΣ Ν. ,
σελ. 5678, 5679, 5680, 5681
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. , σελ. 5677
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 5687
Η. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 5729, 5734, 5736
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5738
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 5737
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5716
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ Δ. ,
σελ. 5729
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 5732, 5733
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 5713, 5738, 5739
ΚΟΥΙΚ Τ. ,
σελ. 5736, 5737
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 5711, 5713
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 5713, 5727, 5728
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 5714, 5728
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5720, 5730, 5731, 5732,
5732
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 5728
ΜΠΑΛΤΑΣ Α. ,
σελ. 5729
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 5702, 5703
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5716, 5725
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 5725
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5721
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5735, 5736, 5737
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5717, 5719
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5726, 5727
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 5713
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5723
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 5701, 5702, 5720

ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
ΦΙΛΗΣ Ν. ,

σελ. 5699
σελ. 5715
σελ. 5719, 5720

Θ. Επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5708
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5709
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5708
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 5705, 5706
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5706
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 5710
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5708
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5708
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 5710, 5711
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5707
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5704, 5706, 5707
Ι. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 5741, 5767 ,5769
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 5743, 5766, 5767
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 5769, 5770
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 5770
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5766, 5778, 5779, 5780
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 5767, 5768, 5769
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5782, 5783
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Π. ,
σελ. 5781
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 5771, 5772
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5785, 5786
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 5763, 5764, 5765
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5777
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 5741, 5744, 5746, 5765,
5766, 5767
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5741, 5748, 5773, 5774,
5783, 5784
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5743, 5775, 5776, 5777
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 5777, 5784, 5785
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 5766
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 5761, 5762
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 5787
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 5742, 5743, 5766, 5780,
5786
ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5769
ΙΑ. Επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί της
τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 5752
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 5740, 5749, 5754
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 5756, 5758, 5759, 5760
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5741, 5750, 5752, 5753
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 5742, 5757
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 5759
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ. ,
σελ. 5759, 5760
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 5751, 5752, 5753
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 5754, 5755
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 5757, 5758, 5759
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 5753, 5754, 5760
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5755
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 5756
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 5750, 5751

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Κ. ,

σελ. 5720
σελ. 5711
σελ. 5729, 5779
σελ. 5727

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.40’ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Θεωνά, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
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Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5645

5646

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5647

5648

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5649

5650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5651

5652

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5653

5654

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5655

5656

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5657

5658

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5659

5660

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5661

5662

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5663

5664

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5665

5666

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5667

5668

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5669

5670

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5671

5672

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5673

5674

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5675

5676

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου, το οποίο έχει
ως εξής:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. H µε αριθµό 517/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
2. Η µε αριθµό 511/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων
που απαξιώνουν καινοτόµες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας
του Παιδιού.
3. Η µε αριθµό 508/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία των hot spots στην Κω και
την άµεση αποχώρηση των MAT από το νησί.
4. Η µε αριθµό 521/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε
τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού φράγκου.
5. Η µε αριθµό 507/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων, σχετικά µε
την παύση λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στη Λάρισα.
B. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. H µε αριθµό 518/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου
4254/07.04.2014 µε τίτλο «Άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε
ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου
1 του νόµου 2557/1997.
2. Η µε αριθµό 510/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλο
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016.
3.- Η µε αριθµό 514/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Παρασκευής (Εύης) Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών.
4. Η µε αριθµό 522/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης (ΜΜΕ).
5. Η µε αριθµό 516/9-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του περιοδικού
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ».
6. Η µε αριθµό 481/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου καθώς και την ταχύτερη ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση
κλινικών µελετών στη χώρα µας.
7 Η µε αριθµό 482/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία
του Υπολογιστικού Τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
8. Η µε αριθµό 487/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «Λυσίµαχος Σαραφιανός» στη Θεσσαλονίκη.
9. Η µε αριθµό 472/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία του Κέντρου Κράτησης προσφύγων στη
Σίνδο.
10. Η µε αριθµό 436/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγού προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
σχετικά µε τις «ανεξήγητες και αδικαιολόγητες αυξήσεις των
τιµών των καυσίµων που απευθύνονται στους Έλληνες καταναλωτές».
11. Η µε αριθµό 392/12-1-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Χαράς Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές χρεώσεις των τραπεζών
σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση χρεωστικών-πιστωτικών καρτών.
12. Η µε αριθµό 401/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές τιµές των
καυσίµων στη χώρα µας, τη στιγµή που η τιµή του πετρελαίου
διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα.
13. Η µε αριθµό 432/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την «ασφυκτική» προθεσµία επικαιροποίησης των φακέλων των εκκρεµών αιτήσεων των δανειοληπτών σύµφωνα µε τον
ν. 3869/2010 και τη χρονοτριβή ως προς την παροχή των αναλυτικών καταστάσεων πληρωµής.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αρχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 495/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα δάνεια των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Δηµήτρης Παπαγγελόπουλος.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εν λόγω ερώτηση διαλαµβάνει τις δύο πλευρές του αµαρτωλού τριγώνου της διαπλοκής και της διαφθοράς, τις τράπεζες
και τα πρώην µεγάλα κόµµατα εξουσίας -το απόγευµα η Βουλή
θα συζητήσει για την τρίτη γωνία, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Και βέβαια είναι ένα θέµα ανοιχτό, που αφορά τη δικαίωση
ενός λαού που αυτή τη στιγµή πένεται, περνά µια βαθιά κοινωνική και οικονοµική κρίση και δεν µπορεί να συνεχίσει να ακούει
ότι φροντίζει η εν λόγω εξουσία, του παρελθόντος, τα πρώην µεγάλα κόµµατα -γι’ αυτό τα έκανε µικρά κόµµατα- τα δανεικά κι
αγύριστα να συνεχίσουν να παραµένουν αγύριστα.
Παραµένει ανοιχτό, λοιπόν, και για ένα πλήθος ερωτηµάτων
σε σχέση, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαγγελόπουλε, µε την ισότιµη
αντιµετώπιση όλων των πολιτών, την ισονοµία και την ισοπολιτεία. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι, κυρίως, σχετικά µε τη
βούληση των διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων να απαιτήσουν να επιστραφούν τα χορηγηθέντα και µηδέποτε επιστραφέντα δάνεια -µιλάµε για 210 εκατοµµύρια για τη Νέα Δηµοκρατία και 150 εκατοµµύρια για το ΠΑΣΟΚ. Η βούληση αυτή των
τραπεζών απέναντι στα κόµµατα εξουσίας πρέπει να προκύπτει
από συγκεκριµένες ενέργειες των διοικήσεων των τραπεζών,
όπως οι ενέργειες, στις οποίες πλειοδοτούν, όταν απέναντί τους
δεν βρίσκονται τα δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας, αλλά απλοί πολίτες, δανειολήπτες.
Αν θέτω και ξαναθέτω το εν λόγω θέµα, κύριε Υπουργέ, δεν
είναι χάριν της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι γιατί ο πολιτικός
κόσµος δικαιούται να απολαµβάνει, να έχει και να προασπίζεται
την ηθική, τη νοµιµότητα και την αξιοπιστία. Δεν µπορεί κάποιοι
να παριστάνουν τους νοικοκυραίους στους άλλους και την ίδια
ώρα για τα δικά τους χρωστούµενα και για τα δικά τους δάνεια
να ποιούν τη νήσσαν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ –και ολοκληρώνω- στην αµαρτωλή διάταξη που είναι ο ορισµός του εκµαυλισµού και της φαυλοκρατίας. Οµιλώ για το άρθρο 78 του ν. 4146/2013 -καλή ώρα,
Πέµπτη ήταν, 4-4-2013- που το ακαταδίωκτο για τις διοικήσεις
των τραπεζών έγινε νόµος. Όποιος ρύθµιζε κατά το δοκούν και
προστάτευε τα συµφέροντα Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, απολάµβανε το ακαταδίωκτο. Διοικήσεις τραπεζών για τα δάνεια των
κοµµάτων. Γκίκας Μάναλης για το «µαύρο» στην ΕΡΤ και τόσες
άλλες τροπολογίες ακαταδίωκτου. Εκείνοι οι οποίοι αναλάµβαναν να κάνουν τη βρώµικη δουλειά, θα έπρεπε να είναι προστατευµένοι για την επόµενη µέρα.
Και το προκλητικό, κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι ότι η εν λόγω
διάταξη, που ήρθε τότε τέσσερις ώρες πριν από την ψηφοφορία
–όχι τρεις µέρες όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής- δεν ρύθµιζε µόνο τα δοθέντα δάνεια κι εδώ θα επαναλάβω αυτό που είπε
στα Πρακτικά, τότε, ο Δηµήτρης Παπαδηµούλης: «Το ακόµη πιο
σκανδαλώδες είναι ότι η τροπολογία εκείνη δεν απαλλάσσει µόνο
για όσα δάνεια δόθηκαν αλλά και για όσα θα δοθούν στο µέλλον». Και γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο είναι σηµαντικό ένα ζήτηµα, το πολιτικό, η συγκριµένη διάταξη να ακυρωθεί, να βγει
από τον στενό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Τριανταφυλλίδη.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: …ηθικό χάρτη της εν
λόγω Κυβέρνησης, της δικής µας Κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
αφ’ ετέρου να επιστραφούν µε κάθε τρόπο.
Και ερωτώ: Οι διοικήσεις οι σηµερινές απολαµβάνουν το ακαταδίωκτο ή θα αντιµετωπίσουν την κατηγορία της απιστίας, στην
περίπτωση που δεν διεκδικήσουν αποτελεσµατικά τα χρήµατα
αυτά να επιστραφούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γίνατε σαφής, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Υπάρχει και δευτερολογία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Για το δεύτερο κοµµάτι
της ερώτησής µου, θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα του ερωτώντα Βουλευτή, δηλαδή αν προχωρούν κανονικά
τα τραπεζικά ιδρύµατα στην είσπραξη των δανείων που έχουν
χορηγήσει, είναι αρµόδιο να απαντήσει το Υπουργείο Οικονοµικών και η αρµόδια Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής. Η
σχετική δικογραφία, όπως έχω αναφέρει ξανά σε σχετική ερώτηση, έχει τεθεί στο αρχείο κατ’ άρθρον 43, λόγω αυτής της τροπολογίας και µένει στα δικαστήρια να αποφασίσουν εάν η
διάταξη αυτή είναι συνταγµατική ή αντισυνταγµατική.
Τα αρµόδια δικαστικά όργανα, επίσης, θα αποφασίσουν εάν
υπάρχει περίπτωση απιστίας για τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν
θα επιδιώξουν την επιστροφή των δανείων αυτών.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, για το εάν θα γίνουν
γνωστά τα όνοµα που περιέχονται στις διάφορες λίστες, επειδή
υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον της κοινής γνώµης και λαϊκή απαίτηση για απονοµή δικαιοσύνης, θέλω να πω ότι κατανοώ και συµµερίζοµαι το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, πλην όµως, ο
νοµικός µας πολιτισµός δεν αποσκοπεί στο να διασύρουµε ανθρώπους, αλλά να διαλευκάνουµε υποθέσεις και να αποδώσουµε
τις ευθύνες όπου ανήκουν. Άλλωστε, το άρθρο 241 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας καθιστά αναγκαία τη µυστικότητα αυτής της
διαδικασίας.
Πρέπει, όµως, να πω ότι ανεξάρτητα από αυτό, σηµασία έχει,
όπως είπα, η απόδοση των ευθυνών και γι’ αυτό οι αρµόδιοι οικονοµικοί εισαγγελείς, µε µεθοδικότητα και παρ’ όλη την υποτυπώδη υλικοτεχνική υποστήριξη που έχουν, δουλεύουν νυχθηµερόν κι έχουν πετύχει µέχρι τώρα εντυπωσιακά αποτελέσµατα.
Από τον Φεβρουάριο του 2015 έχουν εκδοθεί διακόσιες πενήντα δεσµεύσεις λογαριασµών. Για τη λίστα Λαγκάρντ έχει σταλεί µέσω του ΣΔΟΕ εισαγγελική παραγγελία για όσους εµπλέκονται. Για τη λίστα Μπόργιαν, άµεσα µε την παράδοσή της και
την ταυτοποίησή της µε τα στοιχεία από την UBS, καθηµερινά
αποστέλλονται κλήσεις.
Έχουν ζητηθεί από τους οικονοµικούς εισαγγελείς πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύµατα και πάλι µέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος για τα επενδυτικά προϊόντα. Αυτός είναι ένας καινούργιος τοµέας που ασχολούνται οι οικονοµικοί εισαγγελείς για τα
επενδυτικά προϊόντα που είχαν αγοράσει Έλληνες καταθέτες και
τα έστειλαν την περίοδο της κρίσεως στο εξωτερικό. Δεσµεύονται λογαριασµοί των υποχρέων και ασκούνται άµεσα ποινικές
διώξεις.
Θέλω να διαβεβαιώσω τη Βουλή και τον ελληνικό λαό ότι οι
Έλληνες εισαγγελείς και γενικά οι δικαστές εκτελούν το καθήκον
τους στο ακέραιο και θα αποδώσουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει,
χωρίς όµως να διασύρουν ανθρώπους πριν οδηγηθούν στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Συνεχίζω τη σκέψη σας
για τους άξιους δικαστές, γιατί η εν λόγω αµαρτωλή διάταξη, την
οποία έφερε η Πασοκονεοδηµοκρατία στις 4 Απριλίου του 2013
δεν ήρθε, κύριε Υπουργέ, ως κεραυνός εν αιθρία. Ήρθε όταν οι
δύο άξιοι οικονοµικοί εισαγγελείς, ο κ. Πεπόνης και ο κ. Μουζακίτης, είχαν καλέσει τους ταµίες των κοµµάτων και τις διοικήσεις
των τραπεζών για να δώσουν εξηγήσεις για την κρατική επιχο-
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ρήγηση των επόµενων δεκαπέντε ετών, µε εγγυήσεις τα µε προβλεπόµενα εκλογικά ποσοστά 35% και 40%. Αυτές ήταν οι εγγυήσεις.
Κι εκεί θα επανέλθω, όπως είπατε, θα το συνεχίσω, προσωπικά
σε ό,τι µας αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, για να ρωτήσουµε και να απαιτήσουµε να χυθεί άπλετο φως
στην εν λόγω αµαρτωλή τροπολογία.
Κι όταν, λοιπόν, έσφιξαν αρκετά τα λουριά και ο έλεγχος ο δικαστικός των δύο προαναφερόµενων εισαγγελέων, τότε ακριβώς
ήρθε, ως κατακλείδα, από την τότε Συγγρού και την τότε Ιπποκράτους –όλως τυχαίως άλλαξαν και τα δύο κτήρια των κοµµάτων- για να φέρουν την τροπολογία 78, του ν. 4146/2013.
Εδώ θέλω να είµαστε σαφείς για το κατά πόσον θα ακυρωθεί
η εν λόγω τροπολογία, το άρθρο 78 και το κατά πόσον συνεχίζουν να απολαµβάνουν οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων,
κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαγγελόπουλε, το ακαταδίωκτο και δεν
αισθάνονται την πίεση των επόµενων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, των άξιων δικαστικών αρχών, να διερευνήσουν αυτό
το πραγµατικά λίαν σηµαντικό θέµα για την κοινή γνώµη, η οποία
απαιτεί τα δανεικά να µην παραµείνουν δανεικά και αγύριστα.
Έρχοµαι τώρα σε αυτό που είπατε. Νοµίζω ότι πρέπει να διακρίνουµε ποιο είναι το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, να γίνει διάκριση, δηλαδή, µεταξύ των συµφερόντων. Και, βέβαια, το κάνω
µε απόλυτο σεβασµό εγώ, ο αµαθής περί τα νοµικά, στον έγκυρο
και έµπειρο νοµοµαθή δικαστικό λειτουργό κ. Παπαγγελόπουλο,
τον κύριο Υπουργό. Να γίνει διάκριση µεταξύ του δηµόσιου συµφέροντος και του προσωπικού δικαιώµατος να αποκρύπτονται
πίσω από τον µπερντέ των προσωπικών δεδοµένων.
Δεν µπορεί η αχλή και η οµίχλη να πέφτει στο σύνολο των πολιτικών, στο σύνολο των δηµοσιογράφων, στο σύνολο των επιχειρηµατιών. Γιατί, κύριε Υπουργέ, οι πολιτικοί και οι δηµοσιογράφοι δεν είναι µεµονωµένα άτοµα, διαχειρίζονται εξουσίες και
αν κατά τη διάρκεια της άσκησης αυτής της εξουσίας απολαµβάνουν τη δυνατότητα να έχουν βρώµικο χρήµα ή αδήλωτο
χρήµα στο εξωτερικό, τα ονόµατά τους πρέπει να γίνονται γνωστά.
Αυτή είναι και η λαϊκή απαίτηση. Δεν είναι ούτε ανθρωποφαγία
ούτε κανιβαλισµός. Ο καθένας όπως στρώνει, κοιµάται! Και έτσι
να αποδίδονται στην κοινωνία και οι καθαροί και οι σωστοί από
τη µια πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες, αλλά και όσοι
έβαλαν το δάχτυλο στο µέλι και προσπάθησαν να επωφεληθούν
από ατοµικά αγαθά, λόγω των θέσεων εξουσίας που είχαν και
ως πολιτικοί και ως δηµοσιογράφοι και ως επιχειρηµατίες.
Ειρήσθω εν παρόδω –και κλείνω µε αυτό- κύριε Υπουργέ, τι γίνεται µε τα δάνεια των καναλαρχών; Δεν υπάρχει καθυστέρηση
στον έλεγχό τους; Πάω στην άλλη πλευρά του αµαρτωλού τριγώνου. Μιλήσαµε για τις τράπεζες, µιλήσαµε για τα κόµµατα. Με
τα δάνεια των καναλαρχών τι ακριβώς συµβαίνει; Θα χυθεί εκεί
άπλετο φως; Θα υπάρχει διαλεύκανση;
Είναι λαϊκή απαίτηση. Το υποσχεθήκαµε στον κόσµο, κύριε
Υπουργέ. Το υποσχεθήκαµε στους πολίτες. Οικονοµικά δεδοµένα λόγω του κουαρτέτου και των συµφωνιών δεν µπορούµε να
έχουµε. Τουλάχιστον, να ικανοποιηθεί η απαίτηση να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθεί πραγµατικά δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαγγελόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Θα υπενθυµίσω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη και
είναι ανεξάρτητη. Η Κυβέρνηση οφείλει να την βοηθά να πραγµατώσει τα έργα της και τίποτα άλλο.
Υπενθυµίζω την τροπολογία, για την οποία κατακρίθηκα αλλά
και επαινέθηκα, που παρέχει τη δυνατότητα στους οικονοµικούς
εισαγγελείς να µπορούν να χρησιµοποιούν και µέσα µη κτηθέντα
νοµίµως. Εδώ θέλω να πω ότι οι περισσότεροι εισαγγελείς και
δικαστές µε έψαξαν, γιατί δεν την επεξέτεινα για όλα τα αδικήµατα. Είναι κάτι που µε απασχολεί, θα το δω στο µέλλον.
Επίσης, εδώ επιτρέψτε µου να πω κάτι προσωπικό. Προσφάτως µε αποκάλεσαν και λαϊκιστή γι’ αυτή την τροπολογία. Θέλω
να πω ότι δεν µε στενοχωρεί αυτό. Λαϊκιστής σηµαίνει να είσαι
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αρεστός στον λαό. Θέλω να είµαι αρεστός και χρήσιµος στον
λαό και όχι αρεστός και χρήσιµος στις οικονοµικές ελίτ.
Όσο για τα δάνεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που είπατε, θέλω να σας ενηµερώσω ότι ο έλεγχος συνεχίζεται. Για
πρώτη φορά ισχυροί και επώνυµοι παράγοντες πληρώνουν τις
οφειλές τους. Έρευνες που καρκινοβατούσαν ή δεν ξεκίναγαν
καν, τώρα προχωρούν γρήγορα. Εάν υπαινίσσεστε κάποια καθυστέρηση στην έρευνα για τους καναλάρχες, θέλω να σας πω ότι
υπάρχουν αρµόδια θεσµικά όργανα στη δικαιοσύνη που θα το
κρίνουν αν υπάρχει καθυστέρηση.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εποχή της ατιµωρησίας έχει
τελειώσει και αυτό γιατί είναι απαίτηση, όχι µόνο της Κυβέρνησης αλλά όλων των υγιών πολιτικών δυνάµεων και κυρίως του
λαού µας.
Εποµένως είναι ιστορική νοµοτέλεια κι ας µην ξεχνάµε ότι την
ύβρι πάντα τη διαδέχεται η νέµεσις, για να επικρατήσει τελικά η
πολυπόθητη και λυτρωτική κάθαρση. Ό,τι συνέβη τα προηγούµενα χρόνια –και µιλάω σε βάθος χρόνου- που οδήγησε τη χώρα
µας εδώ, θα αποκαλυφθεί και θα αποδοθούν ευθύνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 500/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας στο Ζεφύρι Αττικής.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να µε θεωρήσετε εµµονικό και επίµονο µε το ζήτηµα αυτό, γιατί δυστυχώς, είναι η τρίτη ερώτηση
σε ένα διάστηµα οκτώ µηνών που καταθέτω για το ζήτηµα της
εγκληµατικότητας στη δυτική Αττική.
Στην πρώτη ερώτηση, την οποία είχα καταθέσει τότε στον προκάτοχό σας και ενώ νοµίζω έχουµε συνοµολογήσει όλοι τη δυσκολία του προβλήµατος στη δυτική Αττική, στην απάντησή του
µου ανέφερε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος και για την κατά τη δυνατόν -δεν θα πω επίλυσή του
αλλά- βελτίωση των συνθηκών ως προς την παράµετρο αυτή.
Στην ερώτηση που σας απηύθυνα προ τριών µηνών περίπου
και έθετε ειδικότερα το ζήτηµα του προβλήµατος στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου, µου είχατε πει τότε ότι µελετάτε το ενδεχόµενο
και είχατε προγραµµατίσει τη µετακίνηση εκατόν πενήντα αστυνοµικών, προκειµένου να ενισχυθεί η δύναµη και η αστυνόµευση
στην περιοχή. Η επιµονή µου στο ζήτηµα αυτό να ξέρετε ότι κινείται και αφετηριάζεται από συνεχείς απελπισµένες εκκλήσεις
των πολιτών.
Όταν κατέθεσα αυτή την ερώτηση, υπήρχαν πολίτες στον
δρόµο, οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο εµένα και όχι την Αστυνοµία
– ή, εν πάση περιπτώσει, και την Αστυνοµία και εµένα, γιατί µόλις
είχαν δεχθεί επίθεση και υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος αιµορραγούσε στο Ζεφύρι, µετά από επίθεση που δέχθηκε κατά
τη διάρκεια απόπειρας ληστείας και, εν πάση περιπτώσει, κατέληξε να έχει σωµατικές βλάβες.
Ήθελα, λοιπόν, να θέσω ξανά το θέµα σε εσάς, να δούµε αν
έχει προχωρήσει αυτό το ζήτηµα της µετακίνησης των εκατόν
πενήντα αστυνοµικών για την αύξηση της αστυνοµικής δυνάµεως
στη δυτική Αττική. Θα επεκτείνω και λίγο περισσότερο την ερώτηση µου και θα ρωτήσω αν έχει καταστρωθεί ένα σχέδιο για την
αντιµετώπιση αυτού του πολύ δύσκολου προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Τόσκας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βορίδη, συζητούµε ξανά αυτό το θέµα της ασφάλειας στην περιοχή
της δυτικής Αττικής. Είχατε ξανακάνει επίκαιρη ερώτηση στις 29
Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και καλά κάνατε, γιατί υπάρχει
σοβαρότατο πρόβληµα στην περιοχή.
Εγώ δεν ήρθα εδώ να ωραιοποιήσω καταστάσεις, ούτε ήρθα
να αναφέρω τα πολλά σχέδια που οι αστυνοµικές υπηρεσίες µού
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έχουν γράψει εδώ να αναφέρω στη Βουλή. Διότι το θέµα δεν
είναι να συζητάµε για σχέδια και για χαρτιά αλλά να συζητάµε
για τις πράξεις και να βλέπουµε αποτελέσµατα. Νοµίζω συµφωνούµε σ’ αυτά τα θέµατα για την πρακτική αντιµετώπιση και τη
ρεαλιστική αντιµετώπιση ενός πολύ σοβαρού θέµατος, το οποίο
δεν λύνεται σε µία µέρα, δεν λύνεται µόνο µε αστυνοµικά µέτρα
και νοµίζω συµφωνούµε σ’ αυτά.
Να σας απαντήσω άµεσα σε ό,τι αφορά τους εκατόν πενήντα
αστυνοµικούς. Ναι, πράγµατι µετατέθηκαν στη δυτική Αττική,
όπως είχα υποσχεθεί και µάλιστα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα. Ήταν τότε που καταργήθηκε η οµάδα «ΔΕΛΤΑ». Επιτρέψτε µου, επειδή κι από χαρακτήρα είµαι λίγο καχύποπτος,
φρόντισα να ψάξω και να δω αν πράγµατι µετατέθηκαν στα συγκεκριµένα αστυνοµικά τµήµατα ή έφυγαν και πήγαν κάπου
αλλού, όπως καµµιά φορά συνηθίζεται στον κρατικό µηχανισµό.
Όχι υπάρχουν, βρίσκονται εκεί αυτοί οι αστυνοµικοί.
Η επόµενη ερώτησή σας, φυσικά είναι: «Και λοιπόν τι κάνανε;»
Για να σας προλάβω, έχουν γίνει από το διάστηµα που συζητήσαµε, από τις 29 Οκτωβρίου, αρκετές αστυνοµικές επιχειρήσεις.
Ξέρετε, η δική µου λογική δεν είναι η λογική των µεγάλων ξαφνικών επιχειρήσεων, µε τα ΜΜΕ από πάνω, για να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις και την άλλη µέρα θα έχουν ξεχαστεί όλα. Θα
έχουµε µια πρόσκαιρη επιτυχία, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα
υπάρχει συνέχεια.
Σας είχα πει τότε ότι θα πρέπει να χτυπηθούν οι εστίες του
κακού της περιοχής, που από πλευράς αστυνοµικής είναι κυρίως
τα ναρκωτικά, τα όπλα και οι απάτες που αφορούν κυρίως κλοπές αυτοκινήτων και άλλων ειδών, σκραπ, κ.λπ..
Σε αυτό το πλαίσιο µέσα στον Νοέµβριο έγιναν δύο µεγάλες
επιχειρήσεις χωρίς να ανακοινωθούν –δεν χρειάζονται τέτοια
πράγµατα- στην περιοχή του Ζεφυρίου και γενικότερα της δυτικής Αττικής. Έγινε άλλη µια µεγάλη επιχείρηση τον Δεκέµβριο.
Πέτυχαν να βρουν µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Μιλάµε για
ποσότητες που αγγίζουν τα δεκατρία κιλά κοκαΐνης, τα δεκαοκτώ
κιλά ηρωίνης και πάρα πολλά κιλά χασίς. Είναι µεγάλες ποσότητες. Και εκεί προσπαθούµε αυτές τις εστίες του κακού να πολεµήσουµε.
Είµαστε ικανοποιηµένοι; Προφανώς όχι. Έχουµε σκοπό να συνεχίσουµε; Ναι και έχουµε σκοπό να εντατικοποιήσουµε τους
ελέγχους, έτσι ώστε και οι φιλήσυχοι κάτοικοι της περιοχής να
µπορούν κατά το δυνατόν να ζουν χωρίς προβλήµατα. Είναι,
όµως, ένας διαρκής αγώνας και το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Βορίδη, πριν συνεχίσουµε τη συζήτηση για το «άβατον» του Ζεφυρίου, να κάνω µια ανακοίνωση στο Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», δεκαέξι µαθήτριες και µαθητές και ένας συνοδός εκπαιδευτικός από το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να πω το εξής: Πρώτον, είναι πολύ θετικό το ότι µετακινήθηκαν αυτοί οι αστυνοµικοί. Το δεύτερο είναι
ότι υπάρχουν και πολίτες –γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα- οι
οποίοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστηµα
–το επεκτείνω, γιατί µπορεί να αφορά την τελευταία διετία, τριετία- µια σηµαντική βελτίωση της αστυνοµικής παρουσίας στην
ευρύτερη περιοχή. Κυρίως, βέβαια, πρέπει να πω, αυτό αφορά
τµήµατα της περιοχής των Αχαρνών. Κυρίως εκεί εστιάζεται η
βελτίωση.
Αλλά θέλω να σας µεταφέρω ότι σε άλλες περιοχές οι πολίτες
εξακολουθούν να έχουν την αίσθηση –εγώ δεν µπορώ να το µετρήσω, να σας το πω τεχνικά, επιχειρησιακά- ότι υπάρχει έλλειψη. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί η αίσθηση αυτή µε αυτούς τους
αστυνοµικούς, τους οποίους µετακινήσατε τώρα.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, επειδή νοµίζω ότι πρέπει να συµβά-
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λουµε στην επίλυση του ζητήµατος αυτού, να καταθέσω, πρώτον, τη συµφωνία µου ότι οι µεγάλες αστυνοµικές επιχειρήσεις
γίνονται συνήθως για το θεαθήναι –το έχω ξαναπεί αυτό- και δεν
επιφέρουν τα αποτελέσµατα που πρέπει. Κάνεις πέντε ή τρεις
συλλήψεις, αφορούν δύο µεγάλους εµπόρους ναρκωτικών ή
τρεις µεγάλους διακινητές όπλων. Την επόµενη µέρα αυτοί έχουν
πάει στον ανακριτή και ενδεχοµένως έχουν πάει στη φυλακή,
αλλά επειδή αυτά είναι ευρύτατα κυκλώµατα, έχουν αντικαταστήσει την κεφαλή και συνεχίζεται απρόσκοπτα το εµπόριο χωρίς
να διαταράσσεται ούτε εικοσιτετράωρο. Δεν σταµατάει καθόλου
η δραστηριότητα. Άρα, λοιπόν, αυτές οι µεγάλες επιχειρήσεις
κατά τη γνώµη µου δεν έχουν ιδιαίτερο νόηµα.
Τι έχει όµως; Και εδώ θέλω να το καταθέσω και θέλω να σας
το προτείνω να το υιοθετήσετε ως δόγµα αντεγκληµατικής πολιτικής. Αυτό ειδικά πρέπει να εφαρµόζεται –δεν λέω ότι µπορεί να
εφαρµοστεί γενικότερα, δεν είναι σωστό να εφαρµοστεί γενικότερα, δεν είναι γενικότερο δόγµα αντεγκληµατικής πολιτικής- σε
περιοχές που υπάρχει πολύ µεγάλη παραβατικότητα και έξαρση
της εγκληµατικότητας. Υπάρχει, δηλαδή, πολύ µεγάλη διατάραξη και αυτές οι περιοχές ουσιαστικά έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανοµίας.
Τέτοιες είναι οι περιοχές για τις οποίες συζητούµε, που έχουν
ορισµένες εστίες. Δεν αφορά το σύνολο του Δήµου Αχαρνών,
δεν αφορά το σύνολο του Δήµου Φυλής. Αφορά, όµως, συγκεκριµένες περιοχές στον Δήµο Αχαρνών, στον Δήµο Φυλής, στον
Δήµο Ασπροπύργου. Τις ξέρουµε τις περιοχές. Τις έχουµε συζητήσει.
Ποιο είναι αυτό το δόγµα; Είναι το δόγµα της µηδενικής ανοχής στην εγκληµατικότητα. Τι σηµαίνει µηδενική ανοχή στην εγκληµατικότητα; Ότι για να µπορέσουν να επανέλθουν αυτές οι
περιοχές σε συνθήκη συµµόρφωσης και κανονικότητας απέναντι
στη νοµιµότητα, πρέπει να υπάρχει πολύ έντονη καθηµερινή
πίεση της αστυνόµευσης, η οποία δεν αφορά µόνο τα µεγάλα,
δηλαδή τα κακουργήµατα, την εµπορία ναρκωτικών, την εµπορία
όπλων ή άλλα βαρύτερα αδικήµατα, όπως είναι οι ληστείες, εποµένως µόνο κακουργηµατικές πράξεις, αλλά πρέπει να αφορά
και χαµηλότερης εντάσεως παραβιάσεις, όπως είναι οι µικροκλοπές, όπως είναι χαµηλότερες παραβατικότητες, που αφορούν,
παραδείγµατος χάριν, οχληρές ή οχλούσες δραστηριότητες, η
οδήγηση αυτοκινήτων µε τρόπο έκνοµο ή τα θέµατα της φασαρίας και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων ή µικρές συµπλοκές, οι
οποίες έχουν σωµατικές βλάβες.
Αυτό τώρα γιατί το κάνεις; Το κάνεις για να δείξεις ότι σ’ αυτή
την περιοχή δεν γίνεται ανεκτή η εγκληµατικότητα, επανέρχεται
το κράτος, επανέρχεται ο νόµος, προστατεύει τους πολίτες στο
σύνολό τους, όχι µόνο για να πιάσουµε τον µεγαλέµπορο ναρκωτικών, αλλά για να µπορέσουµε να επαναφέρουµε τη νοµιµότητα στην περιοχή.
Είναι δόγµα το οποίο έχει συζητηθεί αντεγκληµατικά πολύ.
Είναι δόγµα που όπου έχει εφαρµοστεί, σε τέτοιες περιοχές, έχει
οδηγήσει σε καλά αποτελέσµατα. Θα σας πω ότι ολόκληρες περιοχές µεγαλουπόλεων που είχαν περιέλθει σε κατάσταση ανοµίας, µε αυτό το δόγµα της µηδενικής ανοχής στην εγκληµατικότητα επανήλθαν σε κατάσταση νοµιµότητας και κατάφεραν να
αναπτυχθούν. Εµείς σας το προτείνουµε, σας το προτείνω εγώ,
απλώς θέλει µεγάλη αστυνοµική πίεση για να εφαρµοστεί αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βορίδη, χαίροµαι για το επίπεδο της συζήτησης κατ’ αρχάς και νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι αυτά τα πολύ δύσκολα
προβλήµατα, που υπάρχουν στη δυτική Αττική, δεν λύνονται,
όπως είπαµε και πριν, σε µία ηµέρα, δεν λύνονται µόνο µε αστυνοµικά µέτρα, θέλει κοινωνικά µέτρα.
Δεν µπορεί τα παιδιά των Ροµά να µην πηγαίνουν στο σχολείο
και µετά να απαιτούµε απ’ αυτά τα παιδιά να φέρονται χωρίς παραβατικότητα. Δεν γίνονται αυτά, είναι ανορθολογικά. Άρα πρέπει να δούµε ένα µεγάλο πλέγµα αναπτυξιακό και αστυνοµικό και
θέµατα ελέγχων, το οποίο θα αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλή-
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µατα της περιοχής.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει η παραβατικότητα που έχει αναπτυχθεί µέσα από τις φαµίλιες, µέσα από τις συνοικίες, µέσα από τις
συνήθειες, οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται µέσα σε µία µέρα. Η
µηδενική ανοχή αλλού δουλεύει και αλλού δεν δουλεύει, γιατί
όλα παίζονται στις προτεραιότητες. Εάν δεν βάλουµε προτεραιότητα στο µεγάλο και σ’ αυτό που είναι η γενεσιουργός αιτία των
µικρότερων προβληµάτων, θα χάσουµε και το µεγάλο και το
µικρό.
Όµως, τέλος πάντων, από κάπου πρέπει να αρχίσουµε και λογικό είναι να αρχίσουµε από το µεγάλο πρόβληµα, δηλαδή από
τα ναρκωτικά που δεν φυτρώνουν µέσα στην Αττική, από κάπου
µπαίνουν και για κάπου προορίζονται. Τα όπλα δεν φυτρώνουν
σ’ αυτή την περιοχή, από κάπου έρχονται και κάπου πηγαίνουν
και κάποιοι, κάποιες συµµορίες, κάποια κυκλώµατα εκµεταλλεύονται καταστάσεις και διακινούν αυτές τις τεράστιες ποσότητες.
Άρα κάτι πρέπει να κάνουµε και η συµφωνία των πολιτικών δυνάµεων και των κατοίκων κάτω από ένα συγκεκριµένο σχέδιο
είναι απόλυτα απαραίτητη αυτήν τη στιγµή. Εµείς θα κάνουµε
ό,τι µπορούµε. Εάν θέλετε, πιστεύω ότι προχωρήσαµε αρκετά σ’
αυτά τα βήµατα, όµως δεν είµαι ικανοποιηµένος –σας το λέω ξεκάθαρα- και θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας σ’ αυτή την κατεύθυνση, στην οποία ζητάµε τη βοήθεια όλων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182)
και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184)».
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές».
Και τώρα περνάµε στην τέταρτη µε αριθµό 498/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την πρόληψη και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων» κουκουλοφόρων.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαθεοδώρου για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά
ακούγοντας προηγουµένως την τοποθέτησή σας για το δόγµα
αντεγκληµατικής πολιτικής, που έχετε υιοθετήσει, κατανοώ και
τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται σε τίποτε από αυτά τα οποία γνωρίζουµε ως πραγµατικότητα στην αντεγκληµατική πολιτική. Και το λέω αυτό και σε
σχέση µε τη δική µας ερώτηση.
Από την 31η Ιανουαρίου του 2015, ηµεροµηνία κατά την οποία
απεσύρθη η διµοιρία, η οποία βρισκόταν στον χώρο γύρω, πλησίον των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ, έχουν γίνει δώδεκα
επιθέσεις µε βόµβες µολότοφ από τους «γνωστούς-αγνώστους»
κουκουλοφόρους µε συνεχώς αυξανόµενη επικινδυνότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά τις επιθέσεις αυτές έχουν επανειληµµένα κινδυνεύσει
διερχόµενοι πολίτες, οι οποίοι µένουν στην περιοχή αυτή. Έχουν
κινδυνεύσει εργαζόµενοι των γραφείων. Επίσης, έχουν κινδυνεύσει οι αστυνοµικοί, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στα γραφεία για
την εσωτερική φύλαξη του κτηρίου, όπως επίσης τελευταία κινδύνευσε και ο Βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης, ο οποίος δέχθηκε επίθεση µπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ µε βόµβες µολότοφ. Ευτυχώς, αυτή η οποία τον σηµάδευε, δεν έσκασε.
Αυτό, το οποίο, λοιπόν, σας λέω είναι το εξής: Η αστυνόµευση
στην περιοχή όχι µόνο της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και των
Εξαρχείων γενικότερα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί απλά, αν θέλετε, πληµµελής σήµερα. Είναι ανύπαρκτη. Και είναι ανύπαρκτη
και αυτό το καταλαβαίνουν όχι µόνο όσοι εργάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη, όχι µόνο οι Βουλευτές, αλλά είναι ανύπαρκτη
επίσης για τους πολίτες, οι οποίοι κινούνται και ζουν στον χώρο
αυτό.
Από την άλλη πλευρά, θεωρώ την ανικανότητα του Υπουργείου
επικίνδυνη αυτή τη στιγµή για την κατοχύρωση του αγαθού της
δηµόσιας ασφάλειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει από τη µία πλευρά επιστολές από
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχετε λάβει επιστολή από την Πρόεδρο της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχει λάβει επιστολή ο Πρωθυπουργός και τελικά όλη αυτή την περίοδο η αδράνεια του Υπουργείου, όταν έχει διαπιστώσει ότι έχουν γίνει δώδεκα επιθέσεις
µέσα σε λίγους µήνες, είναι για εµάς όχι απλά σκανδαλώδης,
είναι επικίνδυνη.
Ερωτάσθε, λοιπόν:
Ποιες είναι οι οδηγίες που έχετε δώσει στη ΓΑΔΑ για την πρόληψη και αποτροπή αυτών των εγκληµατικών ενεργειών όχι µόνο
στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στη γύρω περιοχή;
Για ποιους λόγους η Ελληνική Αστυνοµία είναι πάντα απούσα
–γιατί ζω στην περιοχή και ξέρω αν είναι παρούσα ή απούσακατά τη διάρκεια εκδήλωσης αυτών των επιθέσεων;
Τέλος, πώς προτίθεσθε εσείς να αντιδράσετε; Μη µου πείτε
ότι τοποθετήθηκε πάλι η διµοιρία, γιατί αυτό έγινε τις τελευταίες
σαράντα οκτώ ώρες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω
αν αυτή τη στιγµή καλούµαστε να συζητήσουµε για το πρόβληµα
ή να συζητήσουµε επί των εντυπώσεων. Τι ισχύει στην περιοχή
και τι ισχύει για τη φύλαξη του ΠΑΣΟΚ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Για το πρόβληµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κατ’ αρχάς, δεν θα πρέπει
να βλέπουµε το θέµα υποκριτικά και να λέµε ότι έγιναν αυτές οι
επιθέσεις το τελευταίο διάστηµα και δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ.
Γιατί αν βγάλω τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία έχω εδώ πέρα,
αυτά τα στατιστικά στοιχεία µιλούν για ένα πρόβληµα που είναι
σε διάρκεια χρόνου και άρα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε
ακριβώς ένα τέτοιο πρόβληµα.
Για αρκετό διάστηµα υπήρχε φρουρός και εσωτερικά και εξωτερικά στα κτήρια του ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν περιπολίες των τµηµάτων ασφαλείας, περιπολίες της οµάδας «ΔΙΑΣ», άλλες περιπολίες
αστυνοµικών δυνάµεων στην περιοχή και όταν υπήρχε ένταση,
αυξανόταν η παρουσία των αστυνοµικών δυνάµεων έξω από το
κτήριο του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη.
Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστηµα παρουσιάστηκαν
αυτές οι επιθέσεις. Ζητήθηκε να αυξηθεί τι; Η παρουσία των
αστυνοµικών δυνάµεων. Και, τελευταία, την αυξήσαµε µε πέντε
αστυνοµικούς, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του κτηρίου.
Τι άλλο έχει το ΠΑΣΟΚ; Έχει δεκαεπτά αστυνοµικούς για την
ασφάλεια του κτηρίου. Τώρα, εάν δεν τους χρησιµοποιεί και χρησιµοποιεί µόνο έναν, αυτό δεν είναι θέµα δικό µου. Είναι θέµα
δικό µου, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, το αν τήρησαν αυτοί οι αστυνοµικοί και ο επικεφαλής τους αυτά που έπρεπε να τηρήσουν.
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Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστηµα, αυξήθηκε η παρουσία των αστυνοµικών δυνάµεων µε διµοιρία, παρ’ ότι υπάρχει και
η άλλη αντίληψη που λέει ότι όσο διογκωµένη είναι η παρουσία
των αστυνοµικών δυνάµεων τόσο προσελκύει τις επιθέσεις και
στο κτήριο και στη διµοιρία. Υπάρχουν και παράπονα κατοίκων,
οι οποίοι µένοντας στην περιοχή χρόνια έχουν κάνει ίσως τις καλύτερες παρατηρήσεις και στατιστικές πάνω σε αυτό το θέµα.
Η συνεργασία, η οποία υπάρχει µε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και µε
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ακριβώς µία ή δύο ηµέρες πριν τις τελευταίες επιθέσεις, ήταν εξαιρετική. Παρ’ όλα
αυτά, σαν κεραυνός εν αιθρία άρχισαν όχι και τόσο πολιτικά πρέποντες χαρακτηρισµοί από πλευράς της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
και άλλων στελεχών, που δεν δείχνουν ένα πνεύµα συνεργασίας,
το οποίο πρέπει να υπάρχει για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουµένως:
Νοµίζω ότι δεν έχετε συναίσθηση τού τι γίνεται. Και αυτό το λέω
για το εξής: Καταλάβατε ότι την Παρασκευή κινδύνευσε η ζωή
ενός Βουλευτή, ο οποίος δέχθηκε στις 20.30’ επίθεση από οµάδα
κουκουλοφόρων έξω από τα γραφεία, ενώ υπήρχαν και διερχόµενοι πολίτες; Πότε το ακούσατε ακριβώς αυτό; Διότι δεν αντιδράσατε. Ήρθε ένας αστυνοµικός από το αστυνοµικό τµήµα της
περιοχής, απλώς για να ζητήσει να µάθει εάν ο Βουλευτής επιθυµεί να καταθέσει µήνυση.
Μιλήσατε για τους πέντε αστυνοµικούς. Είπα προηγουµένως
ότι δεν έχετε συνείδηση τού τι γίνεται, γιατί απαντήσατε στην
ερώτησή µου λέγοντας ότι έχουν διατεθεί αστυνοµικοί για την
ασφάλεια του κτηρίου. Εσωτερικά, κύριε Υπουργέ, όταν πέφτουν
µολότοφ έχετε την εντύπωση ότι ο αστυνοµικός θα βγει να κάνει
τι χωρίς εξοπλισµό; Γι’ αυτό σας λέω ότι υπάρχει πρόβληµα στον
τρόπο που έχετε την αντίληψη της κατάστασης.
Διάβασα κάπου ότι διδάσκατε Στρατηγική στη Σχολή Ευελπίδων. Η στρατηγική σας για την περιοχή, ποια είναι; Αφήστε τα
παιδιά να ρίχνουν µολότοφ;
Αναφερθήκατε στους κατοίκους προηγουµένως. Μιλάω µε
τους κατοίκους κι έχω µιλήσει και µε τους καταστηµατάρχες της
Βαλτετσίου. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λένε; Δεν λένε ότι τους
φοβίζει η Αστυνοµία. Τους φοβίζει συνεχώς η απουσία της Αστυνοµίας.
Λένε, επίσης, οι κάτοικοι –και µου το διαψεύδετε, αν δεν είναι
σωστό- ότι επειδή αποσύρθηκε η διµοιρία από το παρκάκι, το
οποίο τελεί ακόµη υπό κατάληψη, κύριε Υπουργέ, δεν µπορούν
να πάνε το βράδυ σπίτι τους.
Κι επειδή µιλάτε για το γενικότερο δόγµα στην περιοχή, θα
σας πω το εξής: Μπορεί καταστηµατάρχης να κλείσει το µαγαζί
του στις 12 η ώρα και να φύγει στη Βαλτετσίου; Ξέρετε ότι στην
περιοχή έχουν καεί καταστήµατα και αυτοκίνητα µε συχνότητα
εβδοµάδας; Γνωρίζετε –για να µην πάµε πολύ µακριά- ότι η διακίνηση ναρκωτικών που γίνεται στον πεζόδροµο µεταξύ του Δηµοτικού Μουσείου Θεάτρου και της Νοµικής Σχολής γίνεται µέρα
µεσηµέρι και δεν µπορεί κανένας να περάσει από εκεί την Κυριακή το πρωί; Και θα µου πείτε µετά ότι υπάρχει η αντίληψη πως
εάν έχουµε ένταση της αστυνόµευσης τότε έχουµε µεγαλύτερες
προκλήσεις;
Ερώτηση: Πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε –σας το είπα και
προηγουµένως και δεν µου απαντάτε- και το φαινόµενο των εγκληµατικών ενεργειών στην περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή; Δεν µιλάω για τη Χαριλάου Τρικούπη µόνο. Εκεί έχετε
αποτύχει. Και δεν είναι µόνο τώρα οι συγκεκριµένες επιθέσεις.
Είναι δώδεκα τον αριθµό. Κι όταν έχει κινδυνεύσει η ζωή ανθρώπων, τότε πραγµατικά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να κάνει µε το
αν αποτύχατε ή επιτύχατε. Έχει να κάνει µε την επικινδυνότητα,
την οποία αφήνετε συνεχώς να αυξάνεται.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, εγκαλείστε και σε αυτό δεν έχετε
απαντήσει, εκτός και αν υπάρχουν άλλες συµφωνίες µε την περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τόσκας έχει τον
λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Βλέπω ότι συνεχίζετε τις
προσωπικές επιθέσεις, αλλά δεν πειράζει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είναι πολιτικό το θέµα, δεν
είναι προσωπική επίθεση. Είστε πολιτικός προϊστάµενος του προσωπικού…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όπως, επίσης, συνεχίζετε
και τους υπαινιγµούς για συµφωνίες, ενώ ξέρετε και την πολιτική
της σηµερινής Κυβέρνησης στα θέµατα τάξης και ασφάλειας και
την πολιτική τη δική µου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν την ξέρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κατ’ αρχάς δεν περιµένω να
βαθµολογήσει εµένα για την πορεία µου –όποια πορεία είχα στη
ζωή µου- έτσι εύκολα κάποιος.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ΠΑΣΟΚ,
αυτή τη στιγµή η διµοιρία, η οποία υπάρχει, παρέχει ασφάλεια.
Η ασφάλεια αυξήθηκε. Προφανώς αυξάνεται η ασφάλεια, όταν
αυξάνονται οι κίνδυνοι και προφανώς δεν µπορεί να είναι συνεχής η παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων σε όλους τους χώρους
στη µεγαλύτερή τους ένταση.
Όµως, ξέρετε και κάτι, επειδή µε προκαλείτε; Θα σας µιλήσω
µε αριθµούς. Ξέρετε πόσους αστυνοµικούς απασχολεί η ασφάλεια πρώην πολιτικών προσώπων του ΠΑΣΟΚ; Εκατόν τρεις συν
δεκατρία αυτοκίνητα. Της Νέας Δηµοκρατίας εξήντα έναν. Ας µη
µιλήσουµε, λοιπόν, για αριθµούς, γιατί οι αριθµοί και το τι θα κάνουµε σε ό,τι αφορά την ανακατανοµή των δυνάµεων, αυτό –επιτρέψτε µου- το µελετάµε αυτή τη στιγµή και θα ανακοινωθεί στη
Βουλή όταν πρέπει.
Εποµένως -ανακεφαλαιώνω- η ασφάλεια είναι επαρκής αυτή
τη στιγµή, οι κίνδυνοι στην περιοχή είναι γνωστοί και ας µην αντιµετωπίζουµε υποκριτικά το θέµα. Αν θέλετε, να συζητήσουµε
για την αντιµετώπιση των πραγµατικών προβληµάτων και των
Εξαρχείων και της δυτικής Αττικής και των άλλων περιοχών µε
βεβαρηµένη παραβατικότητα, αλλά να µην υποκρινόµαστε ότι
τώρα παρουσιάστηκαν τα προβλήµατα και δεν υπήρχαν χθες.
Άρα έχουµε αυξήσει τα µέτρα ασφαλείας στο ΠΑΣΟΚ, έχουµε
αυξήσει τα θέµατα ασφαλείας, την επιτήρηση και τη φύλαξη
στην περιοχή. Προσπαθούµε να βρούµε λύσεις, αλλά προσπαθούµε να ανακατανείµουµε και τις δυνάµεις, οι οποίες κατασπαταλώνται σε φύλαξη προσώπων, για τα οποία δεν υπάρχει
κανένας λόγος φύλαξης, όπως σας είπα πριν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 499/8-22016 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε –εντός
εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και τη
σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών».
Ο κ. Κασιδιάρης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτά είναι η ουσία του προβλήµατος, δεν
είναι εντός εισαγωγικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Διάβασα ακριβώς
πώς είναι γραµµένη η ερώτηση.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ναι, το γνωρίζω. Εσείς δεν θέλετε να λέγονται λαθροµετανάστες, θέλετε να λέγονται πρόσφυγες, τουρίστες. Παρ’ όλα αυτά, οι συγκεκριµένοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες
που εισβάλλουν στη χώρα είναι λαθροµετανάστες, έχουν µπει
στη χώρα παράνοµα.
Πάµε τώρα στην ουσία. Δεν µένω στους τύπους. Το ζήτηµα
που θέτω σήµερα αφορά τα κέντρα λαθροµεταναστών, όχι τα
hot spots. Ας µιλήσουµε την ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για κέντρα τα οποία υποθάλπουν την παρανοµία, γιατί είναι παράνοµο
ένας ξένος πολίτης να εισβάλλει στην ελληνική επικράτεια χωρίς
τα απαιτούµενα παραστατικά.
Την 1η Φεβρουαρίου, λοιπόν, είδαµε µε θαυµασµό να αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µία απόφαση, σύµφωνα µε την οποία θα κατασπαταληθούν άλλα 14.145.000 ευρώ –µιλάµε για αστρονοµικό
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ποσό, την ώρα που ο Έλληνας πολίτης πένεται στην κυριολεξία,
την ώρα που η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντλήσει το αίµα των
πολιτών µέσω της φορολογίας- µόνο για οικίσκους στα κέντρα
λαθροµεταναστών. Και έτυχε να παρακολουθήσω στην τηλεόραση και κάποιες εικόνες όπου φαίνεται πώς θα είναι αυτοί οι οικίσκοι, µε κάτι πολυτελείς ντουζιέρες για όλους αυτούς –επαναλαµβάνω- που εισέρχονται στην Ελλάδα παράνοµα και όχι για
Έλληνες πολίτες οι οποίοι πένονται, οι οποίοι είναι άστεγοι, οι
οποίοι αντιµετωπίζουν τις θλιβερές επιπτώσεις του µνηµονίου,
το οποίο επιβάλλει σήµερα η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ.
Η απόφαση για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό αναρτήθηκε την
1η Φεβρουαρίου, ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 2 Φεβρουαρίου
στις 9.00’ το πρωί και τελειώνει το ίδιο απόγευµα. Είναι µία κλασική πασοκική παλαιοκοµµατική τακτική µε «φωτογραφικούς»
διαγωνισµούς, που ήταν όλα στηµένα εξαρχής και που έδιναν περιθώριο ελαχίστων ωρών σε αυτούς που θα ήθελαν να λάβουν
µέρος στους εκάστοτε διαγωνισµούς.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός στον οποίο θέσαµε το ερώτηµα, ο Σπίρτζης, είναι πασοκικής προελεύσεως, όπως και ο κ.
Σγουρίδης, που είναι εδώ για να απαντήσει. Παρ’ ότι συµµετέχουν στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προέρχονται και οι δύο από
το ΠΑΣΟΚ.
Η τακτική, λοιπόν, αυτή είναι κλασική. Είναι διαγωνισµοί «φωτογραφικοί» που διαρκούν λίγες ώρες, για αναθέσεις έργων πολλών εκατοµµυρίων και στην προκειµένη περίπτωση το έγκληµα
δεν είναι ο «φωτογραφικός» διαγωνισµός, δεν είναι ότι όλα έγιναν εν µία νυκτί, είναι ότι τα χρήµατα αυτά, αυτό το αστρονοµικό
ποσό πηγαίνει για τη στέγαση λαθροµεταναστών, για την πολυτελή, θα έλεγα, στέγαση λαθροµεταναστών. Υπάρχουν πολλοί
Έλληνες που δεν έχουν τέτοιες πολυτελείς ντουζιέρες στις οικίες τους.
Τα ερωτήµατα είναι, λοιπόν, συγκεκριµένα: Ποιος αναλαµβάνει, ποια εταιρεία, ποια κοινοπραξία αναλαµβάνει το συγκεκριµένο έργο, ποιος πληρώνει το συγκεκριµένο αστρονοµικό ποσό;
Γιατί µπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλιά της
πίσω από αυτή την υπόθεση, εµείς όµως απαιτούµε τα συγκεκριµένα χρήµατα να πηγαίνουν για τους Έλληνες, οι οποίοι πένονται, και όχι για τους λαθροµετανάστες.
Πότε πρόλαβαν οι αρµόδιοι φορείς µέσα σε µία ηµέρα και τα
έκαναν όλα, προκήρυξαν διαγωνισµούς, δηµοσιοποίησαν αποφάσεις, µέσα σε λίγες ώρες πήραν τους φακέλους, τους µελέτησαν και τους αξιολόγησαν και µε ποιο δικαίωµα εν τέλει το
κράτος κατασπαταλά ένα τέτοιο ποσό, την ώρα που αντλεί το
αίµα των Ελλήνων πολιτών µέσω της φορολογίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σγουρίδης έχει
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κασιδιάρη, που δίνει
την ευκαιρία µε την ερώτησή του να άρουµε σκιές από µια πάρα
πολύ καθαρή διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά δεύτερον θέλω να τον διαβεβαιώσω -αυτόν και την Αίθουσα αλλά και τους Έλληνες πολίτες- ότι δεν επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισµός και ότι τα χρήµατα αυτά τα οποία πήραµε, ουσιαστικά δεν µπορούν να διατεθούν για κανέναν άλλο
σκοπό.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα µε τη σειρά.
Μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τον Δεκέµβριο του 2015 και την έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις προσφυγικές ροές τον Δεκέµβριο πάλι του
2015, στις 15 του µηνός, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο η χώρα µας υποχρεώθηκε να κατασκευάσει πέντε
κέντρα ταυτοποίησης οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων,
τα οποία είναι στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάµο, στη Λέρο και στην
Κω και κέντρα φιλοξενίας στη βόρεια και στη νότια Ελλάδα.
Λόγω του πιεστικού χρόνου κατασκευής και δεδοµένης της κακόβουλης επίθεσης που δέχεται η χώρα –και το βλέπετε κι εσείςαπό τα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλλά και από κύκλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- το όλο ζήτηµα χρειάστηκε ιδιαίτερες
νοµοθετικές ρυθµίσεις και ιδιαίτερη επιχειρησιακή διαχείριση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, στις 30 Δεκεµβρίου του 2015 εκδόθηκε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία δίνει το δικαίωµα, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, να υπάρξει εφαρµογή
άπαξ διαδικασίας για τη διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης διαγωνισµού.
Στις 15-1-2016 βγήκε η ΚΥΑ που ανέθεσε αυτή την αρµοδιότητα στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών -για σεισµούς, για πληµµύρες, για φωτιές. Ανετέθη
το έργο σε αυτή την Υπηρεσία, η οποία στις 20-1-2016 δέχτηκε
ένα αίτηµα από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τη Διεύθυνση της
Υπηρεσίας για την πρώτη υποδοχή των προσφύγων, για να υπάρξουν διακόσιοι πενήντα οικίσκοι, οι οποίοι θα παραδοθούν τις
πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου και εννιακόσιοι οικίσκοι που θα
παραδοθούν στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2016.
Αυτό το αίτηµα υπεβλήθη στις 20 Γενάρη και εποµένως έπρεπε αυτό το έργο να παραδοθεί. Το αίτηµα αυτό από µόνο του
οδηγούσε σε έναν διαγωνισµό µεταξύ κατασκευαστικών εταιρειών, που έχουν συγκεκριµένο αντικείµενο και συγκεκριµένες
δυνατότητες παραγωγής, αφού στο τέλος του διαγωνισµού
έπρεπε να παραδοθεί το 20% του έργου και στο τέλος του Φεβρουαρίου το υπόλοιπο έργο.
Επίσης, έπρεπε οι εταιρείες αυτές να είναι εγγεγραµµένες στο
ηλεκτρονικό µητρώο και να έχουν ηλεκτρονική υπογραφή. Παράλληλα οι οικίσκοι ήταν συγκεκριµένων διαστάσεων, τύπου και
προδιαγραφών και έπρεπε αυτά να έχουν ήδη προετοιµαστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Έτσι, λοιπόν, στις 21 Ιανουαρίου έγινε η διαδικασία, που έπρεπε µέσα από τα µητρώα να βρεθούν αυτές οι εταιρείες. Οι
εταιρείες ήταν επτά τον αριθµό. Ζητήσαµε επίσης από την Ενιαία
Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων στις 25-1-2016 την έγκριση της προσφυγής µας χωρίς δηµόσια προκήρυξη γι’ αυτόν τον διαγωνισµό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε και δευτερολογία, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τη δευτερολογία δεν την θέλω. Καλύτερα
να είναι ενιαίος ο χρόνος, γιατί νοµίζω ότι για όλους αυτή η εξήγηση θα πρέπει να είναι καθαρή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν τη θέλετε;
Καλώς. Κανένα πρόβληµα, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Από τη στιγµή, λοιπόν, που έγινε αυτή η
διαδικασία, είχαµε τις επτά εταιρείες. Αυτή η Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων µας απάντησε ότι από τη στιγµή που υπάρχει
πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου, δεν χρειάζεται να δώσει έγκριση. Επίσης, το γεγονός ότι αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
µπορώ να σας πω ότι ήταν εκ του περισσού.
Στις 27 Ιανουαρίου η ΔΑΕΦΚ προχώρησε στη διενέργεια του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση και µε την πρόσκληση αυτών των επτά εταιρειών που ήταν η «CLASSART», η
«BUILDING A.E.», η «ΝΕΣΤΩΡ Α.Ε.», η «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.», η «INTRAKAT», η «NEOKAT» και η «ΒΙΜΕΚΑΤ».
Στις 31-1-2016 αναλαµβάνει ο στρατός το να µπορεί να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει τους χώρους υποδοχής αυτών των
οικίσκων. Στις 2 Φεβρουαρίου υποβλήθηκαν προσφορές µόνο
από τέσσερις εταιρείες, δηλαδή από την «CLASSART», την «ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», την «INTRAKAT» και την «NEOKAT». Τα
σπίτια που µπορούσαν να παραδώσουν ήταν µόνο επτακόσια
εξήντα εννιά. Για τα υπόλοιπα θα ξαναβγεί διαγωνισµός, γιατί
δεν υπάρχουν δυνατότητες κατασκευής των υπολοίπων στο χρονικό διάστηµα που επιτρεπόταν.
Αυτό που επετεύχθη µέσα από τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό
ήταν το εξής. Ενώ το αντίτιµο ήταν 10.000 ευρώ, η διαπραγµάτευση που έγινε κατέβασε το κόστος των σπιτιών στις 9.650
ευρώ. Μέσα σε αυτά θα υπήρχε κλιµατιστικό και κάγκελα. Σε αντίστοιχο διαγωνισµό του 2008, χωρίς τα κάγκελα και χωρίς κλιµατιστικό, τα σπίτια αυτά στοίχισαν 9.480 ευρώ. Αυτό σηµαίνει
ότι µετά από οκτώ χρόνια, επετεύχθη µια τιµή η οποία είναι συµφέρουσα για το ελληνικό δηµόσιο.
Θα κλείσω λέγοντάς σας ότι µόλις χθες ήρθε η απάντηση από
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την Επιτροπή του Ασύλου της Ευρώπης για τους Μετανάστες και
τους Πρόσφυγες, η οποία εγκρίνει το ποσό των 12.765.000 ευρώ
-διότι το ΦΠΑ, όπως ξέρετε ούτως ή άλλως είναι ανταποδοτικόκαι τα χρήµατα αυτά είναι καθαρά από αυτό το Ταµείο της Ευρώπης.
Εγώ πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή ουσιαστικά, κύριε Κασιδιάρη, έγινε µε τέτοιον τρόπο, καθαρό και γρήγορο, για τον
οποίο θα πρέπει να δώσετε συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κασιδιάρης έχει
τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Προσέξτε σας παρακαλώ, τα λόγια που
θα διαβάσω. «Σε όποιες πόλεις δηµιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής, αµέσως µετά αυξήθηκε η ροή µεταναστών από την άλλη
πλευρά». Αυτά έλεγε ο Καµµένος πριν από τις εκλογές και αµέσως µετά τις εκλογές έρχεστε και γεµίζετε µε κέντρα λαθροµεταναστών ολόκληρη τη χώρα.
Οι τοπικές κοινωνίες βράζουν. Αυτήν τη στιγµή στην Κω συγκεντρώνονται χιλιάδες πολίτες. Καταθέτω για τα Πρακτικά κάποιες εικόνες. Είναι χιλιάδες κάτοικοι. Όλη η Κως είναι στο πόδι,
σε διαδηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες εικόνες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι όλοι αυτοί που έλεγε ο Καµµένος ψέµατα και τους
εξύβριζε ότι νοικιάζουν φορτιστές στους Πακιστανούς για τα κινητά τους µε 10 ευρώ! Είναι όλη η τοπική κοινωνία στην Κω, όλη
η τοπική κοινωνία στη Σίνδο, τα ίδια και στο Πέραµα. Όλος ο κόσµος έχει ξεσηκωθεί ενάντια σε αυτή την αθλιότητα και η συγκυβέρνηση του µνηµονίου απαντάει µε ΜΑΤ και στέλνει τα ΜΑΤ
και ανοίγουν τα κεφάλια ηλικιωµένων Ελλήνων πολιτών για τα
hot spots, που λέτε. Φαίνεται ότι ο Καµµένος τα έχει µπερδέψει
µε τα χοτ-ντογκ, τα οποία καταβροχθίζει µε βουλιµία και έχει µετατρέψει την ελληνική επικράτεια σε ένα κέντρο υποδοχής λαθροµεταναστών!
Και µίλησε εδώ ο Υπουργός για ντουσιέρες, για air condition
και για κάγκελα. Σε ποιο σπίτι Έλληνα σήµερα µπαίνει air condition, έχετε υπ’ όψιν σας; Και εάν αυτά τα λεφτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 9 δισεκατοµµύρια στην Τουρκία. Αυτά τα 9 δισεκατοµµύρια τα παίρνει η
Τουρκία για να περνάει εκατοµµύρια λαθροµετανάστες στην Ελλάδα! Και εδώ εσάς σας πετάει κάτι «ψίχουλα» και έχετε µετατρέψει τον Έλληνα σε µειοψηφία µέσα σε αυτή τη χώρα. Και
ακόµα χειρότερα, την ίδια στιγµή για το ζήτηµα αυτό της λαθροµετανάστευσης ανοίγει η κερκόπορτα και µπαίνουν τουρκικές
δυνάµεις στο Αιγαίο.
Γιατί το να συµπράττει η ελληνική Κυβέρνηση σήµερα –γιατί
δεν υπηρετείτε ούτε εκπροσωπείτε την Ελλάδα- στο να µπαίνουν
νατοϊκά σκάφη στο Αιγαίο για το θέµα της λαθροµετανάστευσης,
µιας δυνάµεως νατοϊκής την οποία τη διοικεί σήµερα Γερµανός
και σύντοµα θα τη διοικεί Τούρκος, αυτό συνιστά εθνική προδοσία!
Αυτά τα εγκλήµατα κάνετε. Τη µια µέρα λέγατε ότι δεν θα
µπουν νατοϊκά πλοία, παρά µόνο στα τουρκικά χωρικά ύδατα και
την επόµενη µέρα κάνατε «κωλοτούµπα» και απεδέχθη ο Καµµένος το ΝΑΤΟ να επιβλέπει τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σας είχαµε πει από την πρώτη ηµέρα ότι το ζήτηµα της λαθροµετανάστευσης δεν λύνεται µε το να φτιάχνετε κέντρα. Λύνεται
µε τις Ένοπλες Δυνάµεις! Οι Ένοπλες Δυνάµεις της Ελλάδας
πρέπει να είναι στα σύνορα και να τα φυλάνε.
Έβγαινε ο Τσίπρας και έλεγε ότι «δεν υπάρχουν σύνορα στη
θάλασσα» και έναν µήνα µετά λέει στο ΝΑΤΟ «ελάτε και µπείτε
µέσα στα ελληνικά σύνορα». Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, όπως
πανηγύριζαν τότε που είχε πάει στο γήπεδο ο Τσίπρας µε τον
Νταβούτογλου και του είχαν φορέσει ένα κασκόλ και χαζογέλαγε
και οι Τούρκοι έλεγαν «ευτυχώς που είναι αυτός ο χαζός και θα
πατήσουµε πόδι µέσα στην Ελλάδα». Και αυτό το έγκληµα συντελείτε σήµερα! Μέχρι και Τούρκο καναλάρχη έχετε βάλει, για
να γίνεται πιο εύκολα η τουρκική προπαγάνδα στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος
σας!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οι Έλληνες πολίτες, όµως, έχουν γυρίσει
την πλάτη σε αυτή την Κυβέρνηση, που µοιράζει αφειδώς εκατοµµύρια για air condition σε λαθροµετανάστες. Έχουν γυρίσει
την πλάτη σε αυτή την προδοτική σύµπραξη που πολύ σύντοµα
θα καταρρεύσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Κασιδιάρη, αυτά τα οποία είπατε
είναι εκτός πραγµατικότητας. Δεν ισχύει τίποτε από αυτά. Η Ελλάδα είναι µια χώρα η οποία διαφυλάσσει η ίδια τα σύνορά της.
Και αυτή η Κυβέρνηση θα κάνει το παν για να διαφυλάξει τα σύνορα της χώρας.
Κλείνω λέγοντάς σας το εξής: Πρέπει να ξέρετε ότι η ιστορία
του κόσµου έχει αλλάξει από µεταναστευτικές ροές. Άρα βρισκόµαστε µπροστά σε ένα τέτοιο κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει
να το διαχειριστούµε µε καθαρό µυαλό και µε νηφαλιότητα.
Ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είδατε τι είπε ο Ζάιµπερτ, ο εκπρόσωπος
της Μέρκελ; Μίλησε για ύδατα του ΝΑΤΟ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε τον λόγο!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όταν µιλάµε για εθνική προδοσία, έχω
τον λόγο, κύριε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βγείτε έξω να ηρεµήσετε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να βγείτε εσείς έξω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ να βγω έξω;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εσείς να βγείτε έξω! Όταν γίνεται εθνική
προδοσία, έχουµε τον λόγο και θα καταγγέλλουµε αυτό το αίσχος!
Εσείς να βγείτε έξω! Και τα ΜΑΤ από την Κω και τους πολίτες
να τα φέρετε µέσα στη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίζουµε µε την
επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας...
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να βγω έξω, Βουλευτής εκλεγµένος;
Εδώ µέσα µας έβαλε ο λαός. Κανείς δεν θα µας πει να βγούµε
έξω!
Τα ΜΑΤ που στείλατε στην Κω να τα φέρετε εδώ µέσα, άµα
θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε η ερώτηση,
το καταλάβατε; Βγες έξω να ηρεµήσεις!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να προσέχεις τι λες! Εδώ µας έφερε ο
λαός, οι Έλληνες ψηφοφόροι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε η ερώτηση.
Βγες έξω!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να βγείτε εσείς έξω, εσείς και οι προδότες, ο Τσίπρας και ο Καµµένος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίζουµε µε την
πέµπτη µε αριθµό 503/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάσταση των εργαζοµένων
στην καθαριότητα των αµαξοστασίων της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σγουρίδης.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εταιρεία «LINK UP» έχει αναλάβει την καθαριότητα των αµαξοστασίων της ΟΣΥ του Οµίλου ΟΑΣΑ. Με τροµοκρατία που
ασκεί απέναντι στους εργαζόµενους παραβιάζει συστηµατικά τα
δικαιώµατά τους. Καθυστερεί να καταβάλει τα δεδουλευµένα,
ακόµα από το 2013. Οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι από τρεις
έως εννέα µήνες, συστηµατικά δεν πληρώνονται δώρα, επιδόµατα και φυσικά οι υπερωρίες, ενώ η εταιρεία όποτε πληρώνει
εξαναγκάζει τους εργαζόµενους µε εκβιασµό απόλυσης να υπογράφουν ότι παίρνουν πολύ µεγαλύτερα ποσά από αυτά που
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πραγµατικά εισπράττουν.
Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες. Δεν τηρούνται
στοιχειώδη µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η εταιρεία δεν παρέχει στους εργαζόµενους ρούχα και παπούτσια εργασίας ούτε τα
υλικά καθαριότητας, µε αποτέλεσµα να τα αγοράζουν από την
τσέπη τους.
Οι εργαζόµενοι της εταιρείας που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των δεδουλευµένων τους, µόνιµη και
σταθερή εργασία, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ενάντια
στις απολύσεις, έρχονται αντιµέτωποι µε την τροµοκρατία και
την απειλή της απόλυσης. Μάλιστα, η εταιρεία έκανε προσπάθεια να στήσει απεργοσπαστικό µηχανισµό, φέρνοντας εργάτες
από άλλα αµαξοστάσια για να καθαρίζουν τα λεωφορεία στα
αµαξοστάσια.
Είναι τεράστιες οι ευθύνες. Συνεχίζει η πολιτική που υπήρχε
µέχρι τώρα, σε σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις των τοµέων του δηµοσίου και ιδιαίτερα της καθαριότητας, η οποία ανατίθεται σε
εργολάβους, µε όλες αυτές τις συνέπειες για τους εργαζόµενους, που είναι γνωστές και δεν είναι τωρινές. Οι καταγγελίες
είναι καθηµερινές. Ευθύνη για την κατάσταση αυτή έχει και η διοίκηση της ΟΣΥ, όπως και οι προηγούµενες που ανέχονται ο εργολάβος να δρα ασύδοτα απέναντι στους εργαζόµενους.
Ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα πάρετε, για να µη γίνει
από την εργολαβική εταιρεία καµµιά απόλυση εργαζόµενου ή
άλλη βλαπτική µεταβολή για τους εργαζόµενους, να κηρυχθεί
έκπτωτος ο εργολάβος και να ξεκινήσουν άµεσα οι ενέργειες
από τη διοίκηση της ΟΣΥ για την υπογραφή συµβάσεων έργου
αορίστου χρόνου µε τους εργαζόµενους, µε πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα και να καταβληθούν άµεσα όλα τα
δεδουλευµένα, µε βάση την κλαδική σύµβαση εργασίας, καθώς,
επίσης, επιδόµατα, δώρα, νυχτερινά και αργίες που οφείλονται,
για να σταµατήσει η εργοδοτική τροµοκρατία σε βάρος των εργαζοµένων.
Πάνω σε αυτά θα θέλαµε τις απαντήσεις σας, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Σγουρίδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσώτη.
Κύριε Πρόεδρε, η «LINK UP», η εταιρεία καθαρισµού των κτηρίων της ΟΣΥ και των λεωφορείων, συµµετείχε στον διαγωνισµό
που έγινε τον Ιανουάριο του 2013. Μετά από ενστάσεις και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία βγήκε στις 4-12-2014,
δηλαδή µετά από δύο χρόνια σχεδόν, ανέλαβε την καθαριότητα
για δύο χρόνια, από τις 30-11-2014 µέχρι τις 30-11-2016. Ήδη,
δηλαδή, σε οκτώ µήνες λήγει η σύµβασή της.
Έγιναν πολλοί έλεγχοι από το ΣΕΠΕ και σε όλους τους ελέγχους µόνο µια φορά βρέθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει πρόστιµα.
Το ΣΕΠΕ, όπως ξέρετε, είναι το ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Επίσης,
στείλαµε τελευταία, µετά τη διένεξη που έγινε, το ΣΕΠΕ πάλι να
κάνει έλεγχο σε ολόκληρη την εταιρεία και περιµένουµε τα αποτελέσµατα του αυτού του ελέγχου.
Όποτε µας ζητήθηκε από το Υπουργείο αλλά και από τις εταιρείες –την ΟΣΥ και την ΟΑΣΑ- δηλαδή από τους επιθεωρητές εργασίας, τις δικαστικές αρχές, να δώσουµε στοιχεία, τα δώσαµε
για να γίνουν έλεγχοι, αλλά µέχρι τώρα δεν έχουν επιβληθεί πρόστιµα στην εταιρεία αυτή.
Για τη µηνιαία καταβολή του εργολαβικού τιµήµατος κάθε
φορά πρέπει η εταιρεία να µας φέρει όλα τα δικαιολογητικά των
ασφαλίσεων, των πληρωµών και των εργαζοµένων και µετά πληρώνεται. Επίσης, µετά τη λήξη της διένεξης, καµµιά από τις καθαρίστριες δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία αυτή.
Νοµίζω ότι στο θέµα αυτό εµείς θα είµαστε αυστηροί, διότι δεν
θα επιτρέψουµε επειδή υπήρξε µια διένεξη ανάµεσα στους εργαζόµενους και την εταιρεία, η διένεξη αυτή να οδηγήσει σε απόλυση των εργαζοµένων.
Όσο δε για το ερώτηµά σας να υπάρξουν καθαρίστριες µόνιµες, επ’ αορίστου, σας λέω ότι ο Οργανισµός των ΟΣΥ αλλά και
του ΟΑΣΑ δεν έχει τέτοιες θέσεις. Αποτέλεσµα αυτού είναι να
µην µπορούν να γίνουν αυτές οι προσλήψεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και εκπαιδευτικός συνοδός
τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Φαλήρου.
Τούς καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη
φορά που έρχονται εδώ ερωτήσεις για την καθαριότητα δηµόσιων οργανισµών και για τον ρόλο των εργολάβων σε αυτούς. Οι
καταγγελίες είναι πολλές. Η ίδια η Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι εργολάβοι κοστίζουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αν υπήρχαν οι καθαρίστριες στους οργανισµούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο
Υπουργός Εργασίας, επανειληµµένως και µε στοιχεία που φέρνει
εδώ, λέει ότι το κόστος στον εργολάβο είναι πολύ µεγαλύτερο.
Ο ΟΣΥ δεν είναι τωρινή επιχείρηση. Λειτουργεί πολλά χρόνια
και είχε καθαρίστριες τα προηγούµενα χρόνια. Οι εργολαβίες
είναι ένα «φρούτο» το οποίο ήρθε κατόπιν -εδώ και αρκετά, βέβαια, χρόνια- και όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες µεταφέρουν αυτό
το έργο στους εργολάβους, οι οποίοι είναι γνωστό ότι ασκούν
και τροµοκρατία και παραβιάζουν τα πάντα.
Εσείς δεν έχετε ακούσει, κύριε Υπουργέ, ότι µε την πίεση της
απόλυσης βάζουν την εργαζόµενη να υπογράψει ότι πήρε ποσά
τα οποία δεν αντιστοιχούν σε αυτά που πήρε πραγµατικά; Πρώτη
φορά το ακούτε; Δηλαδή, λέτε ότι σας φέρνει στοιχεία και η επιχείρηση µετά τον εκκαθαρίζει, του δίνει το εργολαβικό που έχει
συµφωνηθεί. Πώς εσείς διαπιστώνετε ότι, πράγµατι, έχουν δώσει
αυτά τα χρήµατα που δικαιούνται οι εργαζόµενοι; Πώς διαπιστώνετε αυτό, που λέτε πως όλα είναι εντάξει; Λέτε ότι µια φορά
υπάρχει ένα πρόστιµο από το ΣΕΠΕ στον συγκεκριµένο εργολάβο. Οι καταγγελίες αυτές από πού έρχονται;
Έρχονται και από τις εργαζόµενες αλλά και από τους εργαζόµενους του ΟΑΣΑ, κύριε Υφυπουργέ. Τα σωµατεία του ΟΑΣΑ,
που είναι δίπλα στις εργαζόµενες, έρχονται σε αντιπαράθεση και
σε σύγκρουση µε τον εργολάβο, γιατί δεν µπορούν να κλείνουν
τα µάτια τους, όταν αυτός εφαρµόζει µια τέτοια τακτική απέναντι
στις εργαζόµενες που δουλεύουν στον ίδιο χώρο µε τους οδηγούς και τους άλλους εργαζόµενους του ΟΑΣΑ. Δεν µπορεί, λοιπόν, να φέρνουµε εδώ στοιχεία ότι ο εργολάβος είναι µια χαρά,
ότι µια φορά έκανε µια παραβίαση ο κακοµοίρης!
Θα πρέπει, λοιπόν, εδώ να προστατεύσετε τις εργαζόµενες, οι
οποίες είναι πολλές και δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες
δουλειάς. Kαι νοµίζουµε ότι και ο ΟΑΣΑ και το Υπουργείο θα πρέπει να επιληφθούν, έτσι ώστε και ο εργολάβος µέχρι να τελειώσει
να συµµορφωθεί µε τα ελάχιστα που προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις και από την ασφαλιστική νοµοθεσία.
Δεν µπορεί να τα παραβιάζει, κύριε Υφυπουργέ. Εσείς πρέπει
να δώσετε ένα τέτοιο µήνυµα και όχι άλλο, που λέτε εδώ ότι µια
χαρά τα πάει. Το µήνυµα θα πρέπει να είναι αυτό, ότι δεν µπορεί
να παραβιάζει και δεν µπορεί να πιέζει να υπογράφουν οι εργαζόµενοι ότι παίρνουν χρήµατα, ενώ δεν τα παίρνουν στην ουσία.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σας είπα, κύριε Κατσώτη, ότι από τις 2 Φεβρουαρίου του 2016 -σήµερα έχουµε 11 Φεβρουαρίου- έχουµε
κάνει έγγραφο και ζητάµε από το ΣΕΠΕ να κάνει πάλι ολιστικό
έλεγχο.
Αυτό σηµαίνει ότι περιµένουµε την έκθεσή του. Όταν έρθει η
έκθεση του ΣΕΠΕ και βρει αυτές τις ατασθαλίες, αν θέλετε, ή τη
µη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στους εργαζόµενους, οπωσδήποτε θα επιβληθούν τα νόµιµα πρόστιµα,
όπως αυτά έχουν καταγραφεί στη σύµβαση η οποία έχει υπογραφεί. Σας είπα ότι σε οκτώ µήνες η σύµβαση λήγει.
Όµως, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν απολύθηκε κανείς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το περιµέναµε. Όσον αφορά αυτές
τις εργαζόµενες, οι οποίες διεκδίκησαν κάποια δεδουλευµένα,
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τα οποία είχαν καθυστερήσει να δοθούν, περιµέναµε η εταιρεία
να τα πληρώσει –και τα πλήρωσε- και παράλληλα να δούµε τη
συµπεριφορά της. Όµως, η συµπεριφορά ήταν να µην απολυθεί
καµµία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πω. Αν παρατηρούσαµε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα υπήρχε µία αντίστοιχη αντιµετώπιση και από εµάς.
Στη βάση αυτή πιστεύω ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί, γιατί
δεν την παίρνει άλλο να έχει τους εργαζόµενους απλήρωτους.
Θα µου πείτε τώρα πώς ελέγχονται τα δικαιολογητικά. Ελέγχονται από το λογιστήριο της ΟΣΥ και το λογιστήριο του ΟΑΣΑ. Πρέπει να φέρει κάποια συγκεκριµένα δικαιολογητικά, τα οποία να
είναι σύµφωνα µε τη σύµβαση και τους νόµους. Αν δεν έρθουν
αυτά τα δικαιολογητικά, δεν παίρνει η εταιρεία το µηνιαίο εργολαβικό τίµηµα.
Εγώ πιστεύω ότι µετά και απ’ αυτά που συνέβησαν, ο εργολάβος θα είναι πολύ προσεκτικός απέναντι στις εργαζόµενες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η έκτη µε αριθµό 497/8-22016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας
του Ποταµιού κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο της υγείας, τις σοβαρές ελλείψεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και
την ανάπτυξη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ),
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 494/5-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού.
Ορίστε, κύριε Κατσιαντώνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα, αναφέρεται η δυνατότητα δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, γνωστή ως λίστα Μπόργιανς, κατόπιν εντολής των οικονοµικών εισαγγελέων, προκειµένου να εντοπιστεί αφορολόγητο
και «µαύρο» χρήµα και να εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο περίπου 80 µε 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν µπορώ παρά να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας να
περιοριστεί η φοροδιαφυγή, εντούτοις εγείρονται σοβαρά ερωτήµατα αναφορικά µε τη διαδικασία της δέσµευσης των ως άνω
περιουσιακών στοιχείων.
Ειδικότερα, όσον αφορά το µέτρο της δέσµευσης των τραπεζικών λογαριασµών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, προκειµένου να µη συνεπάγεται σοβαρή επέµβαση σε
συνταγµατικώς προστατευόµενα αγαθά του ελεγχόµενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώµατα και την οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία του και να µην αντίκειται
στις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος
1 και 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ που κυρώθηκε µε το
ν.δ. 53/1974/Α’ 256, όπως έχει ήδη κρίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να προβλέπονται κατά τρόπο σαφή, αντικειµενικό και αιτιολογηµένο οι προϋποθέσεις επιβολής της δέσµευσης
των περιουσιακών στοιχείων, ο χρόνος δέσµευσης και να αποφεύγεται η χρήση αόριστων εννοιών, αφήνοντας ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα αρµόδια όργανα.
Κατά συνέπεια, τίθενται µε τρόπο σαφή και αντικειµενικό οι
προϋποθέσεις για τη διαδικασία της επιβολής και της άρσης της
δεσµεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, µε πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαµβανοµένου µέτρου, ούτως ώστε να τηρείται η αρχή της αναλο-
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γικότητας;
Τέλος, ποιες ενέργειες έχετε πραγµατοποιήσει για τον αντίστοιχο έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, που περιλαµβάνει πολύ µεγαλύτερα ποσά και πρόσωπα εξέχουσας σηµασίας, που θα
έπρεπε να δίνουν το παράδειγµα στον ελληνικό λαό; Μήπως τελικά υπεκφεύγετε να εκθέσετε δηµόσια πρόσωπα τα οποία κατ’
εξακολούθηση φοροδιαφεύγουν και προσβλέπετε στο να αποσιωπηθούν οι οικονοµικά ισχυροί, διαγράφοντας τα χρέη τους
εις βάρος του µέσου πολίτη;,
Στο τελευταίο κοµµάτι της ερώτησης, κύριε Υπουργέ, υπάρχει
µία ερώτηση την οποία οι πολίτες, αν ρωτήσετε το µεγαλύτερο
ποσοστό, έχουν πάντα στο µυαλό τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, θα ξεκινήσω µε τα καλά
νέα της ηµέρας.
Στα καλά νέα της ηµέρας είναι, ότι όχι µόνο δεσµεύσεις σε
τράπεζες του εξωτερικού θα κάνουµε, όχι µόνο δεσµεύσεις σε
τράπεζες του εσωτερικού θα κάνουµε αλλά θα προχωρήσουµε
και σε δεσµεύσεις όποιων περιουσιακών στοιχείων βρούµε, για
άτοµα τα οποία εµπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίου.
Δίνουµε ένα µεγάλο αγώνα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Την
ίδια στιγµή που είµαστε αναγκασµένοι να κρατάµε σε ισχύ φορολογικές διατάξεις που δεν µοιράζουν δίκαια και αναλογικά το
φορολογικό βάρος, δεν είναι δυνατόν να µην εξαντλήσουµε το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο –δεν το έχουµε αλλάξει- και να κάνουµε οτιδήποτε, ώστε να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια- µέσω φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίου, διαφθοράς- δεν
πλήρωναν αυτά που πρέπει να πληρώσουν στο ελληνικό δηµόσιο.
Άρα είναι σαφές ότι θα γίνουν δεσµεύσεις τραπεζικών καταθέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Και µε τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, θα γίνουν δεσµεύσεις και περιουσιακών στοιχείων όσων εµπλέκονται σε αυτές
τις υποθέσεις.
Να ξεκαθαρίσω, βεβαίως, από την αρχή -γιατί καταλαβαίνω και
το νοµικό θέµα που θέτετε- ότι σε καµµιά περίπτωση δεν αγνοούµε το τεκµήριο αθωότητας, δηλαδή παίρνουµε το τεκµήριο
αθωότητας ως δεδοµένο. Κάθε ένας ο οποίος είναι στη λίστα
Μπόργιανς ή στη λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα,
δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι είναι και ένοχος. Απλώς ερευνάται
από τις υπηρεσίες, όπως πρέπει να κάνουµε σε όλα αυτά τα αδικήµατα.
Σε σχέση, όµως, µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου, θέλω να
σας διαβεβαιώσω, ότι η εφαρµογή αυτού του µέτρου στη λίστα
Λαγκάρντ και στη λίστα Μπόργιανς γίνεται µε την επίβλεψη των
οικονοµικών εισαγγελέων, διότι είναι εισαγγελικές παραγγελίες
και η µία και η άλλη. Άρα να µην έχετε καµµία νοµική ανησυχία.
Με επάρκεια οι οικονοµικοί εισαγγελείς, όπως µέχρι τώρα έχουν
επιτελέσει το έργο τους, έτσι και στο θέµα αυτό, δεσµεύουν περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασµούς ή οτιδήποτε
άλλο, όταν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος εκπληρώνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Βεβαίως ως προς το νοµικό θέµα, θα πρέπει να σας απαντήσει
ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όµως ως προς το θέµα που αφορά το
Υπουργείο Οικονοµικών, εγώ θέλω να σας πω µε σαφήνεια ότι
κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε οι ένοχοι να πληρώσουν, να
προχωρήσουν οι έλεγχοι αλλά βεβαίως και να κινούνται µέσα στο
πλαίσιο του νόµου όλες οι διαδικασίες
Και το καλό είναι, ότι σε πολλές περιπτώσεις όπως αυτή που
απασχόλησε τελευταία τον Τύπο, δεν χρειάστηκε να κάνουµε
καµµία δέσµευση λογαριασµού. Για κάποιες υποθέσεις και εγώ
από το διαδίκτυο ενηµερώνοµαι και από τον Τύπο, γιατί δεν έχω
τη δυνατότητα πρόσβασης -πολύ σωστά δεν έχω δυνατότητα
πρόσβασης- σε αυτά τα θέµατα. Ο συγκεκριµένος πολίτης ο
οποίος ήταν σε τέτοια υπόθεση, βρήκε το «ευτελές» ποσό των
3,3 εκατοµµυρίων ευρώ και πήγε και το κατέθεσε.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Και είναι µια απάντηση σε όποια πολιτικά κόµµατα ή σε όποιους πολιτικούς έσπευσαν το προηγούµενο διάστηµα να τον αγκαλιάσουν και να τον προστατέψουν. Διότι δεν µπορώ να καταλάβω, πώς ένας εµπλεκόµενος σε υπόθεση φοροδιαφυγής πάει
και πληρώνει 3,3 εκατοµµύρια ευρώ και κάποια πολιτικά κόµµατα
ή κάποιοι πολιτικοί εδώ µέσα, θεωρούν ακόµα ότι δεν ενέχεται
σε καµµία υπόθεση φοροδιαφυγής. Βεβαίως υπάρχει το τεκµήριο της αθωότητας αλλά να αποδεχθούµε τη δουλειά της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία κάνει πολύ καλά τη
δουλειά της σε αυτόν τον τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κατσιαντώνη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Με έχετε καλύψει 100%. Και
θα δούµε, βέβαια, και µελλοντικά αν όσα έχετε πει θα ισχύσουν,
βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Δεν νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει λόγος δευτερολογίας.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω. Δεν θα
καθυστερήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον -+υπερκαλύψατε
τον συνάδελφο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει ένα σηµείο στην ερώτησή του, που δεν είχα τον
χρόνο να απαντήσω. Γι’ αυτό θα απαντήσω τώρα.
Στο δεύτερο κοµµάτι της ερώτησης για το αν τελικά υπεκφεύγουµε να εκθέσουµε δηµόσια τα πρόσωπα, θέλω να σας πω, ότι
δεν υπεκφεύγουµε να αποκαλύψουµε οποιοδήποτε δηµόσιο πρόσωπο. Απλώς όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, λόγω του φορολογικού απορρήτου δεν µπορεί –και δεν πρέπει να µπορεί- το
Υπουργείο Οικονοµικών να αποκαλύπτει το ποιοι εµπλέκονται σε
υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Αυτό είναι θέµα άλλων υπηρεσιών. Εµείς δεν πρέπει να κάνουµε κάτι τέτοιο. Και να είστε σίγουρος, κύριε Βουλευτά, ότι
δεν υπάρχει καµµία περίπτωση ούτε να αποσιωπηθούν αυτά τα
θέµατα ούτε και οι οικονοµικά ισχυροί να δουν τα χρέη τους να
διαγράφονται. Στο στόχαστρο είναι οι µεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως και οι οικονοµικά ισχυροί. Και είναι στο στόχαστρο, γιατί όλα τα προηγούµενα χρόνια απολάµβαναν από
«περιποίηση» από τις υπηρεσίες έως απαλλαγή και διαγραφή
χρεών µε ορισµένες σκανδαλώδεις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για
λίγο τον λόγο. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με συγχωρείτε, κύριε
συνάδελφε, αλλά τριτολογία θα πάρετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά µε
την τελευταία απάντηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Οφείλω να οµολογήσω, ότι η ευθύνη για το γεγονός ότι παίρνετε τριτολογία, ανήκει στον κύριο Υπουργό. Δεν υπήρχε λόγος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ερώτησή µου αφορούσε την υπεκφυγή χρεών, σήµερα ενηµερώθηκα για κάτι, για το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Απ’ ό,τι γνωρίζω, λοιπόν, διαγράψατε χρέη της τάξης του 1,5
εκατοµµυρίου ευρώ σ’ έναν πολύ γνωστό επιχειρηµατία, που επίσης τυχαίνει να είναι και καναλάρχης. Γι’ αυτό και το τελευταίο
κοµµάτι της ερώτησής µου αφορούσε αυτό το ζήτηµα. Δεν ξέρω
αν είναι αλήθεια. Ήταν µια πληροφορία που µου δόθηκε πριν
µπω µέσα στην Ολοµέλεια. Ενηµερώθηκα ότι το χρέος που διαγράφηκε στο συγκεκριµένο επιχειρηµατία, ήταν της τάξης του
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1,5 εκατοµµυρίου ευρώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν υπάρχει καµµία περίπτωση διαγραφής χρέους, διότι
αν ήταν να διαγράψουµε χρέη, θα διαγράφαµε τα χρέη των γηροκοµείων και των δοµών πρόνοιας για τους πρόσφυγες. Η «Κιβωτός του Κόσµου», για ένα κτήριο στην Κόνιτσα µέσα στο οποίο
θέλει να βάλει µικρά ορφανά παιδιά, χρωστάει 15.000 ευρώ
ΕΝΦΙΑ και δεν µπορεί να το πληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κύριε Υπουργέ, δεν διαγράψατε το χρέος! Το διαψεύδετε κατηγορηµατικά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώσαµε, κύριε
Υπουργέ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψουµε χρέος ούτε έχουµε
διαγράψει χρέος σε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Η έβδοµη µε αριθµό 502/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επιβολή
προστίµων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα
ΜΜΕ, δεν συζητείται σε συνεννόηση του Βουλευτή µε τον
Υπουργό.
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η πρώτη µε αριθµό 496/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη
προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών
στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ήδη αναφέρθηκε το αντικείµενο της ερώτησης. Μάλιστα αποτέλεσε και θέµα κάποιων δηµοσιευµάτων, τα
οποία ανέφεραν την εν λόγω ερώτηση σαν αντιπολιτευτική, επειδή νοµίζω ότι εκφράζει έναν υγιή, κατά τη γνώµη µου, προβληµατισµό για τον τρόπο µοριοδότησης των άνεργων εκπαιδευτικών, που απασχολούνται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω, ότι τα σχολεία αυτά είναι δηµόσια σχολεία, παρέχουν πτυχίο γυµνασίου σε ενήλικες από δεκαοκτώ έτη και άνω, το οποίο µάλιστα είναι ισότιµο της τυπικής εκπαίδευσης.
Μια, λοιπόν, από τις βασικές αρχές αυτών των σχολείων είναι
η απασχόληση ειδικευµένου εκπαιδευτικού προσωπικού, ικανού
να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που απαιτεί η διδασκαλία σε ενήλικες και να είναι σε θέση να εφαρµόσει
ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο µάλιστα να προσαρµόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Συνεπώς ο προβληµατισµός µου έγκειται στον εξορθολογισµό
των κριτηρίων µοριοδότησης, ο οποίος, κατά τη γνώµη µου, θα
πρέπει να υπακούει στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και
απαιτήσεις αυτών των σχολείων και όχι βέβαια στην κατάργηση
της πριµοδότησης της ανεργίας, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους
νέους πτυχιούχους αυτών των σχολών που ασχολούνται µε την
εκπαίδευση.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγµα. Ένας
υποψήφιος εκπαιδευτικός, άνεργος δύο χρόνια και µε το πτυχίο
της ειδικότητάς του, χωρίς να έχει προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων, συγκεντρώνει σύµφωνα µε τον καινούργιο
τρόπο µοριοδότησης, περισσότερα µόρια από κάποιον που διαθέτει µεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης, διδακτορικό τίτλο στο
αντικείµενο της ειδικότητάς του και τον ανώτατο µοριοδοτούµενο αριθµό ωρών προϋπηρεσίας και επιµόρφωσης στα ΣΔΕ.
Συνεπώς στην προκήρυξη της πρόσληψης θα πρέπει να δίνεται, βεβαίως, ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια των υποψηφίων
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ωροµισθίων εκπαιδευτικών, αλλά νοµίζω ότι µε κάποιον άλλον
τρόπο πρέπει να δοθεί βάρος και στα υπόλοιπα κριτήρια, τα
οποία ήδη προανέφερα.
Συνεχίζω, κύριε Υπουργέ, µε τον προβληµατισµό που προκύπτει από αυτά τα κριτήρια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…θεωρώντας ότι αυτό µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα σε
εκπαιδευτικούς που διαθέτουν αυτά τα απαραίτητα και ουσιαστικά προσόντα αλλά και στον ίδιο τον θεσµό. Διότι είπαµε, ότι
εδώ χρειάζεται εκπαιδευτικό προσωπικό µε εµπειρία και γνώση
στην εκπαίδευση, που πρέπει να προάγει τη βιωµατική µάθηση
και µάλιστα εφαρµόζοντας εξειδικευµένες τεχνικές διδασκαλίας
και αυτοσχέδιο διδακτικό υλικό. Εξάλλου, το να εκπαιδευτούν
καλά οι απόφοιτοι αυτών των σχολείων, µπορεί να τους δώσει
την δυνατότητα στη συνέχεια να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο κατά συνέπεια, να συνδράµουµε
στην καταπολέµηση της ανεργίας και να διευκολύνουµε την εργασιακή τους ένταξη.
Σας ερωτώ, λοιπόν, εάν προτίθεστε να επανεξετάσετε αυτά τα
κριτήρια µοριοδότησης και να δώσετε µεγαλύτερη έµφαση είτε
στην προϋπηρεσία είτε στα τυπικά προσόντα σε µία δοµή µε αυξηµένες, όπως είπα, απαιτήσεις. Επιφυλάσσοµαι για τη δεύτερη
ερώτηση στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας, κ. Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, η ερώτηση που
έχετε καταθέσει, αναφέρεται σε ένα γεγονός το οποίο οφείλουµε
να παραδεχθούµε ότι δεν είναι σωστό.
Η απόφαση την οποία επικαλείστε δεν εφαρµόστηκε, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Τα κριτήρια µοριοδότησης δεν άλλαξαν. Αυτό,
βεβαίως, έγινε, όχι γιατί υπήρξε κάποια άλλη απόφαση αλλά γιατί
η διαδικασία λειτουργίας των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας
φέτος,-για λόγους που δεν αφορούν το Υπουργείο, την πολιτική
ηγεσία-έχει καθυστερήσει. Η ένταξη των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα έγινε µόλις στις 21-122015 από τη διαχειριστική αρχή. Οι προθεσµίες είναι ασφυκτικές.
Συνεπώς ήταν αδύνατον να υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων. Να σηµειώσω ότι εάν
υπήρχε αυτή η πρόσκληση, θα είχαµε πάνω από πέντε χιλιάδες
ενδιαφερόµενους και τα αποτελέσµατα θα έβγαιναν σε τρεις
µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα είχαµε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας φέτος.
Άρα εκ των πραγµάτων δεν εφαρµόστηκε αυτή η υπουργική
απόφαση. Εµείς προτιθέµεθα, συµµεριζόµενος τα όσα είπατε
προηγουµένως, να αλλάξουµε αυτή την υπουργική απόφαση,
έτσι ώστε να δοθεί έµφαση στην ικανότητα και στην επιµόρφωση
σε ζητήµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, σε ουσιαστικά και τυπικά
προσόντα και το θέµα την ανεργίας, το οποίο είναι ένα σοβαρό
κοινωνικό θέµα, να περιοριστεί µόνο στο 20% των προβλεπόµενων µορίων.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας- που τη σηµασία τους µπορούµε να εξάρουµε όλοι µας
εδώ- δεν είναι τόσο σχολεία που προσφέρουν αυτή καθαυτή σχολική γνώση αλλά επιδιώκουν περισσότερο να µάθουν τους νέους
να ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή τους.
Και το έργο που επιτελείται -µε µικρά οικονοµικά µέσα είναι η
αλήθεια- είναι πολύ σηµαντικό.
Θα αναφερθώ σε ένα σχολείο ιδιάζουσας σηµασίας, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού. Και αναφέροµαι σε αυτό, διότι πριν από µία εβδοµάδα πέθανε ο ιδρυτής, ο
εµψυχωτής του, µία προσωπικότητα πολύ σηµαντική στο χώρο
της εκπαίδευσης ενηλίκων, ο Γιώργος Ζουγανέλης. Στην εξόδιο
ακολουθία του ακούσαµε τα µηνύµατα των νέων από τις φυλακές
Κορυδαλλού για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, που το χαρακτήριζαν ως έναν παράδεισο µέσα σε µία κόλαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Τζούφη, έχετε
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τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή
σας, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω ότι είναι και αυτό ένα θέµα το οποίο
µπορούµε να εντάξουµε προς συζήτηση και στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου που ήδη έχει ξεκινήσει για την παιδεία -ξέρω και
την ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας- ακριβώς για να µπορέσουµε να δούµε τη γενικότερη αναβάθµιση και αυτών των σχολείων αλλά και του σχολείου γενικότερα και µάλιστα τη σταδιακή
ένταξή τους στην κρατική τυπική εκπαίδευση. Διότι µέχρι τώρα
τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ µε µόνιµο πια εκπαιδευτικό προσωπικό, σταθερούς κανόνες και πλαίσιο λειτουργίας, όπως και δωρεάν επιµορφώσεις των εκπαιδευτών.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την αναγκαιότητα της ανανέωσης των συµβάσεων των ωροµισθίων για ένα
έτος ακόµη, καθώς θα ήταν ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επίσης και για τη µέριµνα για τη σταθερή και χωρίς
καθυστέρηση πληρωµή τους, δεδοµένου ότι και οι ίδιοι, όπως ξέρετε, ζουν από αυτά τα χρήµατα και τα έχουν πολύ µεγάλη
ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Όπως σας είπα, οι προσλήψεις φέτος των επιµορφωτών ενηλίκων θα γίνουν από τους περσινούς πίνακες, για λόγους εξοικονόµησης χρόνου. Προχωρούµε στην έκδοση µιας νέας υπουργικής απόφασης και προφανώς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εξετάζουµε όλα τα θέµατα τα οποία αναφέρατε. Πάντως,
θέλουµε τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να ξεκινούν εγκαίρως
και όχι στο παρά πέντε που τελειώνει η σχολική περίοδος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ, για τη χρήση του χρόνου.
Η δεύτερη µε αριθµό 501/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
σοβαρές ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 504/8-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους απολυµένους εργαζόµενους στις πτωχευµένες εταιρείες «ΦΙΛΚΕΡΑΜ – JOHNSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και στη θυγατρική
της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού.
Εισερχόµαστε στη δέκατη µε αριθµό 467/1-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από την ζώνη Σένγκεν.
Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η
ερώτηση έχει κατατεθεί λίγο νωρίτερα. Είχαµε και άλλες εξελίξεις, το γνωρίζω, οπότε δεν θα διαβάσω ακριβώς την ερώτηση.
Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα βασικά ερωτήµατα ήταν η πιθανή έξοδος από τη Σένγκεν, σχετικά και µε δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων και την σχετική δήλωση, η οποία κάλυψε, βέβαια,
απαντητικά ο αξιότιµος Επίτροπός µας κ. Αβραµόπουλος.
Από εκεί και πέρα υπάρχει µια ανησυχία του κόσµου, σε σχέση
και µε τις τελευταίες δηλώσεις που έγιναν τόσο από τον κ. Δραγασάκη όσο και από εσάς στη συνέντευξή σας στον κ. Χατζηνικολάου, σχετικά µε αν θα εγκλωβιστούν σαράντα έως πενήντα
χιλιάδες άτυποι µετανάστες ή πρόσφυγες στην πατρίδα µας.
Θα πάω στις ερωτήσεις. Με τι ρυθµούς προχωράει το πρόγραµµα δηµιουργίας των hot spots των χωρών υποδοχής; Θα κα-
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ταφέρει η Ελλάδα να το ολοκληρώσει µέσα στο χρονοδιάγραµµα
και την επέκταση που έχουµε πάρει; Έχω διορθώσει το κείµενο,
γιατί µας έχουν δώσει µία επέκταση. Κατά πόσο τελικά κινδυνεύουµε από την έξοδο από τη Σένγκεν; Έχει σχεδόν απαντηθεί.
Θα ήθελα, όµως, να καταγραφεί. Υπάρχει πρόβλεψη, για το τι θα
συµβεί σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί αυτό το σενάριο;
Πώς θα αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο του εγκλωβισµού των µεταναστών στη χώρα µας σε µια δύσκολη οικονοµικά περίοδο για
τη χώρα µας;
Επίσης να σηµειώσω, εφόσον έχω και άλλα είκοσι δευτερόλεπτα, ότι παρατηρούµε τις τελευταίες ηµέρες -µετά και τις αποκαλύψεις για τη συνοµιλία του κ. Ερντογάν µε τους κυρίους
Τουσκ και Γιούνκερ- ένα τεράστιο, απάνθρωπο εκβιασµό από
πλευράς του κ. Ερντογάν προς τα επίσηµα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήµατα και όχι µόνο. Είπε: «Θέλετε δεκαπέντε χιλιάδες παιδιά νεκρά; Θα τους πηγαίνω µε πούλµαν, δεν
µπορείτε να µε ελέγξετε. Δώστε µου λεφτά. Η Ελλάδα πήρε 400
δισεκατοµµύρια. Γιατί να µην πάρω και εγώ;». Και βλέπουµε ότι
αυτή η πίεση µεταφέρεται στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα -µε την άδεια του Προεδρείου και τη δική σας- να
ρωτήσω αν εµείς έχουµε βάλει αυτήν τη στιγµή κάτι στο τραπέζι
µαζί και µε τη διαπραγµάτευση και µε τα οικονοµικά προβλήµατα
που έχουµε και µε το µεταναστευτικό, έτσι ώστε να αποκτήσουµε
πόρους και να πάρουµε περισσότερα από τα χρήµατα, τα οποία
έχουν ήδη προβλεφθεί για εµάς.
Θα το πω στη δευτερολογία µου. Γιατί χθες µε τον κ. Στουρνάρα, στην έκθεση του Νοµισµατικού Ταµείου που έδωσα στα
Πρακτικά, λέει ότι η Ελλάδα θα έχει φέτος ένα έξοδο της τάξεως
των 700 εκατοµµυρίων, η Γερµανία της τάξεως των 10 δισεκατοµµυρίων για τη διαχείριση και την ενσωµάτωση των µεταναστών. Θα ήθελα να έχουµε µια συνολικότερη εικόνα για να καθησυχάσουµε τον κόσµο, γιατί είµαστε σε µια δύσκολη περίοδο
διαπραγµατεύσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μουζάλας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, η ερώτησή σας έχει και µια
συνάφεια µε την ερώτηση του κ. Παπαθεοδώρου.
Σας είναι γνωστά -και απ’ αυτά που έχω δηλώσει επισήµως- τα
γεγονότα σε σχέση µε την έκθεση στο Κολλέγιο Επιτρόπων. Είχαµε πει τότε ότι οι καινούργιες εκθέσεις θα είναι ηπιότερες και
θα είναι καλύτερες.
Εχθές είχαµε µια καινούργια έκθεση, όπου σηµειώνεται η τεράστια πρόοδος που η χώρα µας έχει πετύχει. Σας λέω ότι µε
στοιχεία δικά τους -τα δικά µας είναι καλύτερα- σηµειώνουν ότι
τα δακτυλικά αποτυπώµατα, για παράδειγµα, έχουν µια αύξηση
από 8% στο τέλος Σεπτεµβρίου, σε 78% τον Ιανουάριο του 2016.
Σηµειώνουν ότι τα hot spots, τα κέντρα ταυτοποίησης, προχωράνε γρήγορα και σηµειώνουν µια σειρά από βελτιώσεις, ανάµεσα στις οποίες και την ικανότητα υποδοχής στην Ελλάδα, σε
σχέση µε τις είκοσι χιλιάδες θέσεις που είχαµε αναλάβει να δηµιουργήσουµε. Η έκθεση διαπιστώνει ότι έχουµε, υπενθυµίζω, τις
είκοσι χιλιάδες θέσεις ενοικιαζόµενων και επιδοτούµενων δωµατίων, συν δέκα χιλιάδες θέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, συν
επτά περίπου χιλιάδες θέσεις, σύνολο δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ. Υπολείπονται άλλες, που όπως ξέρετε όµως,
έχουµε ξεκινήσει και τις χτίζουµε. Λέει ότι έχουµε κάνει µια µεγάλη πρόοδο στο ζήτηµα των αναγκαστικών επιστροφών και
έχουµε µια πολύ µεγάλη πρόοδο στο ζήτηµα των οικειοθελών
επιστροφών.
Θα ήθελα εδώ πέρα να σας πω, ότι οι καθυστερήσεις που είχαµε, ενέχουν ένα κοµµάτι κυβερνητικής ευθύνης, το οποίο και
το αποδεχόµαστε και µάλιστα εγώ είµαι πρόθυµος να το φορτωθώ αυτό το πράγµα. Θα έπρεπε όµως να γνωρίζετε –και είµαι
βέβαιος ότι γνωρίζετε- τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήµατος.
Για παράδειγµα, το να χτίσεις το κέντρο ταυτοποίησης είναι µια
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κουβέντα η οποία είναι πολύ απλή αλλά να το χτίζεις την ίδια ώρα
που µέσα στον χώρο έχεις πέντε χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες, τους οποίους πρέπει να ταυτοποιήσεις για να φύγουν,
ώστε να σου έρθουν οι άλλες τέσσερις χιλιάδες την άλλη µέρα,
καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν µια αντικειµενική δυσκολία.
Στη Μόρια στη Λέσβο, θέλω να σας πω, ήταν δύο φορές έτοιµο το κέντρο και τη µία φορά που ήταν έτοιµο, ήρθαν το Σαββατοκύριακο δεκαεπτά χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες και κατέρρευσε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Εποµένως είχαµε δυσκολίες που αφορούσαν τη µόνιµη δυσκολία και τον µόνιµο κίνδυνο του προσφυγικού και µεταναστευτικού.
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, δεν έχω εµπειρία. Δεν ξέρω τον
χρόνο. Πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος.
Έχετε όµως τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ωραία.
Να πω πάντως το εξής: Υπάρχει πρόβληµα να φύγουµε από
τη Σένγκεν; Με αυτή τη λέξη και µε αυτή την πρόταση, όχι. Νοµικά δεν γίνεται και το ξέρετε πιο καλά από µένα.
Τι εννοούµε κάτω από αυτό το κινδυνολογικό, κατά την άποψή
µου, όχι κατ’ ανάγκην κακής προαίρεσης, να φύγουµε από τη
Σένγκεν; Να µας κλείσουν οι άλλες χώρες τα σύνορα. Ποιες είναι
οι άλλες χώρες; Εµείς µε τη µόνη χώρα µη Σένγκεν που συνορεύουµε, είναι τα Σκόπια. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Γι’ αυτόν τον κίνδυνο η Κυβέρνησή µας προετοιµάζεται µε δύο
τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να είµαστε εντάξει στις υποχρεώσεις µας, όπως πολύ σωστά επισηµαίνετε στην ερώτησή σας. Ο
άλλος τρόπος είναι, να προετοιµαστούµε για αυτήν την κρίση, η
οποία όµως µε βάση διεθνείς µελέτες κι όχι µε βάση ένα βολονταρισµό δικό µου, θα είναι διαχειρίσιµη. Δηλαδή, θα µείνουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες, που δεν θα έχουν προλάβει να περάσουν
τα σύνορα και θα είµαστε σε θέση να τους διαχειριστούµε.
Θέλω εδώ να σηµειώσω, επίσης, ότι την Κυβέρνηση τη βοηθάει πάρα πολύ, η θετική στάση γύρω από το προσφυγικό που
κρατάνε όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης του δηµοκρατικού
τόξου, παρά την κριτική που ασκούν –Αντιπολίτευση είναι. Αλλά
οφείλω να οµολογήσω, ότι είναι µια µεγάλη βοήθεια την οποία
εγώ παίρνω µαζί µου στο εξωτερικό. Ξέρετε, είναι αλλιώς να λες
ότι αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ κι είναι αλλιώς να λες ότι αυτή
είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι από το Ποτάµι, είναι από ανεξάρτητους Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καµµένε, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα
πολύ για την απάντησή σας. Είναι αρκετά καθησυχαστική, τόσο
για εµάς τους Βουλευτές όσο και για τους Έλληνες πολίτες και
οπωσδήποτε πρέπει να είναι καθησυχαστική τουλάχιστον σήµερα, γιατί είναι και η αρχή -αν θέλετε- ή τα προεόρτια της τουριστικής σεζόν για τη χώρα µας, της οποίας η µεγαλύτερη
βιοµηχανία είναι ο τουρισµός.
Χθες το βράδυ διάβασα, όµως, κάτι ανησυχητικό και θα ήθελα
να σας το µεταφέρω, διότι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι τέσσερις
χώρες -Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία- έθεσαν ένα ζήτηµα. Το αποδέχτηκε ο κ. Τουσκ εκβιάζοντάς τες, ότι αν το κύµα
των µεταναστών στη χώρα µου θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική
µου συνοχή και το ιατροφαρµακευτικό µου σύστηµα και τις κοινωνικές παροχές µου προς τους πολίτες µου και τους µετανάστες που έρχονται, τότε διατηρώ το δικαίωµα για τέσσερα
χρόνια, να µη δίνω τα προνόµια αυτά στους Ευρωπαίους που έρχονται να δουλέψουν στη χώρα µου. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας
θέλει να πάει στη Τσεχία, ενώ η Τσεχία έχει κάνει πριν έκθεση,
ότι το κοινωνικό σύστηµα ασφάλισης µε τους ξένους που έχει
πάρει, δεν τους σηκώνει για τέσσερα χρόνια, τότε ο Έλληνας ή
ο Ιταλός που πάει να δουλέψει στην Τσεχία, δεν θα έχει κανένα
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προνόµιο περίθαλψης στη χώρα για τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι
ανησυχητικό -θα έλεγα- και φέρνει την Ευρώπη µπροστά σ’ έναν
διχασµό και σε µια διάκριση των Ευρωπαίων πολιτών, η οποία
δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο Ευρωπαίος πολίτης έχουµε µάθει
και γνωρίζουµε ότι µετακινείται, εργάζεται και χαίρει των προνοµίων, όπως όλοι µέσα στη Ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό είναι κάτι ανησυχητικό.
Ένα δεύτερο πράγµα που ήθελα, επίσης, να επισηµάνω και να
ρωτήσω, είναι για το relocation. Πέρυσι που έγινε η συζήτηση για
τις εκατόν εξήντα χιλιάδες, οι οποίοι έπρεπε να απορροφηθούν
από τις χώρες «φίλους», οι οποίες αποδέχονται ή δέχονται έστω
λίγους από τους µετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τελευταίο νούµερο που γνώριζα ήταν τετρακόσιες ενενήντα επτά από
τις εκατόν εξήντα χιλιάδες. Θα ήθελα µια ενηµέρωση. Απορροφούνται; Πηγαίνουν; Δέχονται; Στο Λουξεµβούργο πήγαν τριάντα.
Είναι ανησυχητικό, διότι δυστυχώς, τα διαβάζουµε στα µέσα –
βέβαια, δεν πρέπει να τα πιστεύουµε όλα- και πρέπει να ρωτήσουµε. Διότι αν όλοι αυτοί έρχονται σαν χώρα υποδοχής στην
Ελλάδα, θα πρέπει να κάνουµε και ένα άλλο πλάνο. Επανέρχοµαι
και στην αρχική µου ερώτηση, αν υπάρχει και χρηµατοοικονοµικό
πλάνο. Αν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µου λέει στην έκθεση
0,7% του ΑΕΠ και µου πάει στα 700 εκατοµµύρια, µε ερωτηµατικό για το 2016, τότε κάπου πρέπει να βρω τα χρήµατα αυτά.
Μήπως θα έπρεπε να διεκδικήσω και άλλα; Μήπως πρέπει να
βοηθήσουµε όλοι οι Βουλευτές -και πολύ σωστά το είπατε- µε
µια φωνή να διεκδικήσουµε χρήµατα, για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στην κρίση, να χτίσουµε σε σωστό χρόνο τα κέντρα υποδοχής, να µπορέσουµε να προσαρµόσουµε τις υποδοµές
µας, να βοηθήσουµε το σύστηµα υγείας και περίθαλψης, να
έχουµε τις µεταφορές; Είναι έξοδα relocation, µεταφορών, αεροπορικά, διατροφής, περίθαλψης. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα
και φοβάµαι ότι θα βρεθούµε σ’ ένα αδιέξοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Η ελληνική Βουλή σας δίνει τη δυνατότητα και το λέµε και δηµόσια για να καταγραφεί στα Πρακτικά. Είµαστε όλοι µαζί σας.
Όχι µαζί σας αλλά µε την Κυβέρνηση, γιατί είναι εθνικό το θέµα.
Πρέπει να το διαχειριστούµε όλοι µαζί. Να είστε σίγουροι ότι θα
σας στηρίξουµε, αρκεί να ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε όλοι
µαζί. Και χρήµατα να ζητήσουµε και πολιτικά να πιέσουµε και να
είµαστε αντικειµενικοί και δίκαιοι σε όλους, διότι το καλοκαίρι έρχεται και ευτυχώς µας έκανε φέτος καλό καιρό για άλλους λόγους αλλά πιθανόν, δυστυχώς, να ξεκινήσουν νέα κύµατα
µεταναστών ή προσφύγων από τη Συρία και άλλων και θα πρέπει
να τα διαχειριστούµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καµµένε.
Κύριε Υπουργέ, µήπως θέλετε να περάσουµε στην ερώτηση
του κ. Παπαθεοδώρου και να απαντήσετε συνολικά; Τι σας διευκολύνει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θέλετε να απαντήσετε στον κ. Καµµένο ή να περάσουµε στον κ. Παπαθεοδώρου
που έχει συναφή ερώτηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Όπως νοµίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εσείς τι θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Να πω στον κ. Καµµένο,
ότι εκτιµώ πολύ το ότι η ερώτηση που έκανε ήταν ουσιαστική και
δεν ήταν ερώτηση εντυπώσεων ή κάτι από αυτά τα «εκρηκτικά».
Να αποδώσω δίκιο σε πολλές παρατηρήσεις που κάνει. Να βεβαιώσω ότι έχουµε υποβάλει νέο needs assessment. Τα έξοδα
εµείς τα υπολογίζουµε πιο πολλά από αυτά του κ. Στουρνάρα,
κάτι που δίνει περισσότερο βάρος στην ερώτησή σας. Νοµίζουµε
ότι ξεπερνούν το 1 δισεκατοµµύριο. Τα λεφτά τα οποία έχουµε
πάρει αλλά δεν έχουν εκταµιευτεί ακόµη -όχι µε δική µας ευθύνη-
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φτάνουν για παράδειγµα, για να χτιστούν τα hot spots και τα relocation camp και να λειτουργήσουν έξι-επτά µήνες.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, από κάτω µιλάει ο κύριος Υπουργός;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας παρακαλώ, έχουµε µια συζήτηση εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ήταν για λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, γιατί ακολουθεί η ερώτηση
του κ. Παπαθεοδώρου.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ εγερθείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κοιτάξτε, αν έγινε κάτι
το οποίο δείχνει απρέπεια, είναι επειδή έχω άγνοια κάποιων
πραγµάτων. Είναι σαφές ότι µόνο σεβασµό έχω προς το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Έλεγα, λοιπόν, ότι έχουµε υποβάλει καινούργιες αιτήσεις. Δυστυχώς, η γραφειοκρατία βαστάει πολύ καλά και στη χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πιέζουµε πάρα πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση.
Θα τολµούσα να σας πω, ότι µέσα µου έχω ένα φόβο ότι οι δυσκολίες να πάρουµε λεφτά θα είναι λιγότερες, όσο περισσότερο
προσπαθούν να µας ρίξουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, εάν προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν µια κατάσταση σε
αυτήν που είπε Βέλγος συνάδελφός µου για ένα στρατόπεδο –
ας πούµε- τετρακοσίων χιλιάδων ανθρώπων –κάτι το οποίο είναι
απαράδεκτο- νοµίζω ότι εκεί πέρα δεν θα έχουν κανένα πρόβληµα να δώσουν λεφτά. Η Κυβέρνηση, βέβαια, και νοµίζω τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα εναντιωθούν σε κάτι τέτοιο. Είναι
ένα ζήτηµα το οποίο παλεύουµε, κύριε Καµµένε, µε αξιοπρέπεια
και µε ενότητα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ό,τι χρειαστείτε, να απευθυνθείτε
σε όλους µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καµµένε, γίνεται συζήτηση ουσίας, οφείλω να οµολογήσω.
Θα συζητηθεί τώρα η ένατη µε αριθµό 459/28-1-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο
προσφυγικό ζήτηµα από την Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου
της χώρας από τη Σένγκεν.
Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, δεν θα συµµεριστώ την αισιοδοξία του συναδέλφου κ. Καµµένου. Χθες πράγµατι δηλώσατε, ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι φοβάστε πως τα σύνορα θα κλείσουν. Ο κ. Δραγασάκης είπε το ίδιο. Πράγµατι η κατάσταση στην Ελλάδα επιδεινώνεται συνεχώς -το ξέρετε καλύτερα από εµάς- και είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος της ευρωπαϊκής αποµόνωσης.
Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής, εγκλωβισµένος ο ίδιος από τις καθυστερήσεις της Κυβέρνησής του
από την αδράνεια µηνών και από τις δυσκολίες που είχε η ίδια η
Κυβέρνηση, να κατανοήσει από την αρχή πιο ήταν το πρόβληµα.
Και νοµίζω –επειδή το αναφέρατε προηγουµένως- ότι έχετε λάβει
υπ’ όψιν σας τις συστάσεις του progress report της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που δηµοσιεύθηκε. Θα σας έλεγα και εγώ ότι όλες
δεν είναι θετικές. Υπάρχουν καθυστερήσεις, απεικονίζεται µια
πρόοδος αλλά βρισκόµαστε πλέον στο όριο της ευρωπαϊκής
αποµόνωσης. Βρισκόµαστε πλέον µε µια πολιτική η οποία κατέδειξε µέχρι σήµερα, την αµηχανία της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα διαχείρισης των µεταναστευτικών
ροών.
Από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι το ανησυχητικό για
µένα, κύριε Υπουργέ είναι το εξής: Σήµερα, έχουµε τελικά και τη
συµµετοχή του ΝΑΤΟ, την οποία η Κυβέρνηση την αντιµετωπίζει
µέχρι τώρα µε µία αµήχανη σιωπή. Δεν έχουµε καταλάβει ακριβώς ποια είναι η θέση της. Δηλαδή, έχουµε για πρώτη φορά στην
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Ευρώπη τη στρατικοποίηση της διαχείρισης των µεικτών µεταναστευτικών ροών και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Και πίσω
από αυτήν τη στρατικοποίηση, ενδεχοµένως, κύριε Υπουργέ, να
έρχεται και η προοπτική συµµετοχής του ΟΗΕ.
Ξέρετε σε ποιες χώρες συµµετέχει ο ΟΗΕ στη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ; Δεν
συµµετέχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Συµµετέχει –το ξέρετε καλύτερα από την εµπειρία σας- στη Σοµαλία, στις χώρες της Αφρικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, εδώ θα πρέπει να πούµε και κάτι άλλο. Εξηγήστε
µας. Γιατί έπρεπε να φτάσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την εµπλοκή του Ελληνικού Στρατού στη διαχείριση αυτής
της κρίσης; Διότι έβλεπε πως δεν προχωρούσαν τα πράγµατα.
Η πολιτική, πέραν από -αν θέλετε- την εµµονή και τη δική µας
ότι το θέµα είναι και ευρωπαϊκό και εθνικό και δεν προσφέρεται
για κοµµατικές αντιπαραθέσεις, προσφέρεται για κάτι το οποίο
θέλουµε να σας τονίσουµε για πολλοστή φορά. Είναι λάθος η πολιτική που ακολουθείτε. Και είναι λάθος η πολιτική και θα την
πληρώσουµε πάρα πολύ ακριβά στο µέλλον. Είναι λάθος ο τρόπος επικοινωνίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωσή. Είναι λάθος ο τρόπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε και τη δευτερολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αµέσως κλείνω τη φράση
µου αυτή.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε την άποψη ότι είναι λάθος ο τρόπος
που χειρίζεστε τη συµµετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής µεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής. Αυτό
πληρώνουµε σήµερα και είναι ώρα να αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα ήµουν ευτυχής, εάν
σε µια θετική κατεύθυνση γινόταν µια υπόδειξη για το πώς συγκεκριµένα θα έπρεπε να αλλάξει η στάση που η Κυβέρνησή µας
ακολουθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η στάση που η Κυβέρνησή µας ακολουθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι µια στάση σκληρής, συµπαγούς, διαπραγµάτευσης, η οποία στηρίζεται πάνω σε πραγµατικά γεγονότα και όχι
πάνω στο φαντασιακό µας µέγεθος. Έχουµε ήττες κι έχουµε και
σηµαντικές νίκες.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, ότι δεν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση την εµπλοκή του Στρατού. Η εµπλοκή του Στρατού
υπήρξε από την αρχή. Απλώς τώρα ο Στρατός ανέλαβε να προχωρήσει τα έργα, µια που τα περιθώρια έσφιξαν. Υπάρχουν πολλοί αντικειµενικοί λόγοι για την καθυστέρηση. Ωστόσο -όπως
είπα- προφανώς υπάρχει κι ένα κοµµάτι, µικρό κατά την άποψή
µου, κυβερνητικής ευθύνης.
Είναι σαφές ότι στην έκθεση δεν είναι όλα θετικά. Ωστόσο –
ξέρετε- είναι και το µάτι που βλέπει τα πράγµατα. Διότι, αυτό το
οποίο είπα εγώ, είναι ότι η έκθεση αυτή είναι συνολικά πιο θετική
από την προηγούµενη και ότι διαβλέπει και καταγράφει τα τεράστια βήµατα που έχουν γίνει, κάτι που είχαµε προαναγγείλει και
όταν βγήκε η προηγούµενη «κακή» έκθεση.
Είναι σαφές ότι υπήρξε αµηχανία στη διαχείριση των ροών σε
όλη την Ευρώπη. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρώπης που άρχισε
να υποψιάζεται το προσφυγικό, έγινε στις 27 Απρίλη. Τον Ιούνιο
άρχισαν να παίρνονται τα πρώτα µέτρα και να γίνονται οι πρώτες
προτάσεις. Δεν είναι η χώρα µας που ήταν σε αµηχανία. Δεν ήταν
η χώρα µας που δεν προέβλεψε. Ουδείς προέβλεψε. Ούτε ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος -πιθανώς δεν έχετε την εµπειρία, εγώ σας δίνω πάντα καλή προαίρεση- εµπλέκεται πάντα
σε αυτές τις κρίσεις σε όλο τον κόσµο. Εµπλέκεται στη Γερµανία,
εµπλέκεται στη Ρουµανία, εµπλέκεται παντού. Δεν υπάρχει χώρα
που να υπάρχουν τέτοια προβλήµατα και που να µη δραστηριοποιείται η UNHCR.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι
άλλο. Είναι προφανές ότι δεν σας κάλυψα. Εγώ θα χαρώ πολύ,
όµως, να µου κάνετε µια υπόδειξη, για τη βελτίωση της στάσης
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που πρέπει να ακολουθήσουµε στις διεκδικήσεις µας στην Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, εξίσου εντός του χρόνου, όπως
ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Βεβαίως.
Να συνοµολογήσουµε, ότι αυτή η έκθεση είναι καλύτερη από
την προηγούµενη. Δεν σηµαίνει ότι είναι καλή έκθεση αλλά δεν
έχει σε καµµία περίπτωση –αν θέλετε- µόνο αρνητικά στοιχεία.
Έχει και θετικά στοιχεία, γι’ αυτό και είναι έκθεση προόδου στην
ουσία.
Να µιλήσουµε για κάποια τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
Ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε ποτέ να πάει στην Τουρκία. Δεν
είχε τίποτα να κοµίσει. Και είχε γίνει δέκτης από τους Ευρωπαίους οµολόγους του πλην της Γερµανίας, της έκφρασης µιας διστακτικότητας σε σχέση µε αυτό το ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός δεν
έπρεπε ποτέ να συνδέσει το ζήτηµα αυτό, το ζήτηµα δηλαδή της
διαχείρισης του προσφυγικού, µε οποιαδήποτε απόπειρα ελάφρυνσης του χρέους ή οποιαδήποτε οικονοµική διαπραγµάτευση.
Τρίτο λάθος. Χάσαµε έναν χρόνο όταν βρισκόταν το προσφυγικό κύµα στο peak ή άρχιζε να βρίσκεται στην κορύφωσή του,
διότι, βεβαίως, ήταν αναγκαία η ίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όµως, ξέρετε -γιατί το έχουµε συζητήσει
και πάλι αυτό- ότι εδώ υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού
κράτους.
Στο µεσοδιάστηµα, αυτό το στίγµα το οποίο δώσαµε, το σήµα
που δώσαµε στην Ευρώπη, ήταν ένα σήµα όχι επιθετικής συµµετοχής στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική αλλά µιας ετερότητας,
µιας διαφορετικότητας, σε σχέση µε αυτό το οποίο ήθελε να
πράξει η Ευρώπη. Γι’ αυτό είδατε ότι σιγά - σιγά υπήρξε απώλεια
του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.
Ως προς τις προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, ακόµα και σήµερα νοµίζω ότι η Κυβέρνηση µπορεί να διεκδικήσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη λειτουργία ανθρωπιστικών διαδρόµων.
Υπάρχει το πρόγραµµα «ΚΙΒΩΤΟΣ», το οποίο έχουµε καταθέσει
και στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, µε την Τουρκία, µε δικά µας
πλοία, µε ευρωπαϊκή σηµαία, για να διασωθούν τα παιδιά και οι
ευάλωτοι πληθυσµοί.
Τα hot spots –και το ξέρετε- δεν ήταν ιδέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρωτογενώς ήταν ιδέα της ελληνικής Κυβέρνησης.
Ήταν λάθος ιδέα. Αυτό, λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να σκεφτούµε σήµερα -και διορθώστε µε- είναι πλωτά hot spots, έτσι
ώστε να έχουµε τη δυνατότητα µεταφοράς αυτού του πληθυσµού προς άλλες χώρες, οι οποίες κλείνουν τα σύνορά τους.
Είπατε προηγουµένως -και εδώ νοµίζω ότι η διαφωνία είναι σοβαρή- ότι βεβαίως δεν υπάρχει κίνδυνος να βγει η χώρα από τη
Σένγκεν, γιατί δεν προβλέπεται νοµικά µια τέτοια διαδικασία. Ο
κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, είναι όχι µόνο να επανέλθει, όπως επανέρχεται το Δουβλίνο ΙΙ, απέναντι στην Ελλάδα ενώ έχει αρθεί ή
έχει αναβληθεί η εφαρµογή του σε άλλες χώρες. Ο ουσιαστικός
κίνδυνος είναι να γίνεται αυτό που γίνεται στα αεροδρόµια και
στα λιµάνια πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Έχουν επαναφέρει de
facto τους ελέγχους σε ανθρώπους και σε ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ελλάδα.
Αυτή είναι η απώλεια του ευρωπαϊκού κεκτηµένου. Και αυτή η
απώλεια γίνεται βαθµιαία, είναι σοβαρή, είναι κρίσιµη και αφαιρεί
από τη χώρα διαπραγµατευτική δύναµη, την ίδια στιγµή που δίνει
τη δυνατότητα σε ακραίες φωνές στην Ευρώπη να µας αποµονώνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής -και ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε, µε αυτό- αυτό πρέπει να γίνει ως εξής: Με µεγαλύτερη
συµµετοχή, περισσότερη Ευρώπη, ίδιος κώδικας επικοινωνίας,
κάτι που δεν έχει η Ελλάδα µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
πάνω από όλα εναλλακτικές προτάσεις για να µην εγκλωβιστεί
ένας µεγάλος αριθµός αντικανονικών µεταναστών στην Ελλάδα
και από την άλλη πλευρά, ακόµη και πρόσφυγες. Παρακολουθώ
τα νούµερα. Έχουµε µέχρι τώρα τετρακόσιες ενενήντα πέντε µε-
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τεγκαταστάσεις και έχουµε τελικά εξακόσιες µία, από ό,τι µου
λένε τα στοιχεία, προτάσεις για θέσεις στην Ευρώπη. Είναι πάρα
πολύ λίγες. Όµως, για να µπορείς να διαπραγµατευτείς, πρωτίστως θα πρέπει να συµµετέχεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος
σας, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όντως, κύριε Υπουργέ, ένα ερώτηµα είναι αν γίνονται δεκτές οι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα και αν αυτό αφορά όλες τις χώρες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεκτές γίνονται αλλά µε
έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Επιτρέψτε, µου να σας
πω ότι εκφράζοντας τη διαφωνία σας, εκφράσατε µια βαθύτερη
συµφωνία µε τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση -και εγώ τονίζω πάντα ότι βοηθάει και η Αντιπολίτευση σε αυτό- χειρίζεται
την κατάσταση. Δεν ξέρω για ποιον λόγο πρέπει κανείς τέτοια
πράγµατα να τα βάζει σαν διαφωνία.
Είναι σαφές ότι όχι απλά έχουµε µια σταθερή και επιθετική πολιτική αλλά δεν υπάρχει καµµία διαφορετικότητα. Θέσεις που
υποστηρίξαµε στην Ευρώπη έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Οι θέσεις
για το relocation, οι θέσεις για το resettlement. Αυτό το οποίο
προτείνετε σαν ανθρωπιστικό διάδροµο, είναι η κύρια ελληνική
πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αρχίσει και περνάει, δηλαδή ότι ο ανθρωπιστικός διάδροµος δεν είναι απαραίτητο ούτε το Αιγαίο να είναι, µε τους πνιγµούς του, ούτε αυτή η
τερατώδης στεριά που διανύουν από τα Σκόπια µέχρι να φτάσουν στη Γερµανία. Μπορεί κάλλιστα να είναι τα αεροπλάνα και
τα καράβια που θα φεύγουν από την Τουρκία µε το resettlement
ή µε το relocation.
Βέβαια, κύριοι Βουλευτές, για να γίνει αυτή η πρόταση δεκτή,
θα πρέπει να συµφωνήσουν και άλλοι. Εποµένως εάν υπάρχει
µοµφή, θα πρέπει να απευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
που ίσως δεν πιέζει όπως θα έπρεπε να πιέσει και προφανώς θα
έπρεπε να υπάρχει και προς την Τουρκία, η οποία δεν αποδέχεται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.
Η ελληνική Κυβέρνηση –και αυτή είναι η σηµαία της- µε αυτό
κατεβαίνει κάθε φορά. Καµµία διαφορετικότητα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ …. (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αν δεν απατώµαι,
κύριε Κεγκέρογλου, έχετε µια, δυο ερωτήσεις µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τα πλωτά hot spots,
είναι κάτι το οποίο διεθνώς δεν έχει αποδειχθεί χρήσιµο, είναι
κάτι το οποίο µπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Η ανταρσία, για παράδειγµα, παρανόµων µεταναστών µέσα στα πλοία, η εξέγερση
παρανόµων µεταναστών µέσα στα πλοία, είναι κάτι το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε τραγικότητες.
Έχει συµβεί αυτό το πράγµα στις περιοχές της Ινδοκίνας. Γενικά οι οργανισµοί, δεν αποδέχονται αυτό το µέσο σαν κάτι το
οποίο είναι πρόσφορο. Εκτός εάν ως πλωτά hot spots, εννοείτε
καράβια που είναι δεµένα στα λιµάνια και χρησιµοποιούνται σαν
κέντρα ταυτοποίησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεχνικά είναι πολύ
δύσκολο.
Τα hot spots δεν ήταν ελληνική πρόταση. Η ελληνική πρόταση
ήταν ότι λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας µας, θα
έπρεπε τα hot spots να είναι µικρά και προσαρµοσµένα στις
ροές. Δηλαδή, δεν θα µπορούσαµε να έχουµε στη Μυτιλήνη ένα
hot spot για είκοσι χιλιάδες ανθρώπους ή δεν θα µπορούσαµε
µετά, αφού τους εξετάσουµε, από το κέντρο ταυτοποίησης να
τους βάλουµε σε ένα camp τριάντα χιλιάδων ανθρώπων. Αυτά
θα πρέπει να φτιαχτούν στην ενδοχώρα.
Δεν ξέρω να σας πω για την ταυτότητα, κύριε Πρόεδρε. Είναι
κάτι, το οποίο δεν το έχω ψάξει. Εποµένως, ό,τι κι αν σας πω, δεν
ισχύει. Ξέρω να σας πω, όµως, ότι µε το διαβατήριό σου πηγαίνεις κανονικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ.
Ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 14 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, η Βουλευτής κ. Παναγιώτα Δριτσέλη ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 12 Φεβρουαρίου έως 16
Φεβρουαρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου,
Β’ Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 464/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα νησιά του Αιγαίου.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξεκαθαρίζω από την αρχή, ότι αντικείµενο της
σηµερινής µου ερώτησης δεν είναι η σηµαντική προσφορά και
το αξιόλογο έργο που επιδεικνύουν αρκετές από τις ΜΚΟ, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο και προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες αλλά η ανεξέλεγκτη δράση πολλών -περισσότερων από τις πιστοποιηµένες- ελληνικών και ξένων ΜΚΟ στα νησιά
του Αιγαίου.
Το ερώτηµα αυτό το είχα κάνει σε εσάς και τον κ. Τόσκα πριν
δύο µήνες και ανέφερα συγκεκριµένες καταγγελίες, τις οποίες
είχα συλλέξει από τους πολίτες της Λέσβου και όχι µόνο από
τους απλούς πολίτες. Κι ενώ εσείς µε απόλυτα σαφή τρόπο –κάτι
το οποίο εµένα δεν µε εξέπληξε γιατί σας ξέρω- µου είπατε πως
«σε ό,τι αφορά το δικό µου Υπουργείο, συνεργαζόµαστε µε τις
εξής τέσσερις µη κυβερνητικές οργανώσεις» -µε το όνοµά τους,
τα στοιχεία τους κ.λπ.- ο κ. Τόσκας, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά
τις καταγγελίες που είχα στην ερώτηση, µου απαντά επί λέξει το
εξής: «Από την Αστυνοµική Διεύθυνση Λέσβου, συγκροτήθηκε ειδικό κλιµάκιο για τη διενέργεια έρευνας αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση των αναφερόµενων στην εν λόγω ερώτηση µη
κυβερνητικών οργανώσεων στη Νήσο της Λέσβου.».
Επανήλθα στον κ. Τόσκα µετά από δύο µήνες, για να δω αν
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και ποια είναι τα πορίσµατα αυτού του
ελέγχου. Απάντηση δεν πήρα. Κανονικά σήµερα έπρεπε να είναι
εδώ ο κ. Τόσκας να µου απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει, όµως,
καλύτερα που είστε εσείς.
Θέλω να ξέρω, λοιπόν, τα εξής: Στο πλαίσιο που εµπλέκεται
το δικό σας Υπουργείο, στο συγκεκριµένο ερώτηµα το οποίο
θέτω, έχετε να µου πείτε αν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος;
Είναι τριάντα µη κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι δεκαπέντε είναι πιστοποιηµένες, κάνουν σωστά το έργο, βοηθούν,
ενώ οι άλλες δεκαπέντε δεν είναι πιστοποιηµένες; Κι αν δεν είναι,
γιατί είναι πάνω στο νησί; Παίρνουν λεφτά; Από πού παίρνουν
λεφτά; Πόσα λεφτά; Ποιος τα διαχειρίζεται; Ποιος τα ελέγχει;
Πού πάνε;
Αυτά, όσον αφορά την πρωτολογία, και θα επανέλθω ανάλογα
και µε την απάντησή σας στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Μουζάλας έχει τον λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ο κ. Κακλαµάνης θίγει
ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, το οποίο έχει να κάνει µε το πώς µπορούµε να συνδυάσουµε τη µεγάλη προσφορά των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των οργανώσεων εθελοντών αλλά και των
αυτόνοµων εθελοντών, χωρίς να απωλέσουµε την εθνική µας κυριαρχία, γιατί αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος.
Οφείλω, λοιπόν, να σας πω, ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουµε
και συµφωνούµε, κύριε Κακλαµάνη, είναι ότι για ένα χρονικό διάστηµα υπήρχε η δυνατότητα µέσα σε αυτόν τον πανικό, το ξάφνιασµα, να έρθει όποιος θέλει, να ισχυριστεί ό,τι θέλει και να
κάνει ό,τι θέλει.
Κάνουµε µια πολύ σοβαρή προσπάθεια επανάκτησης του
ελέγχου σε αυτή την κατάσταση.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά κάποια έγγραφα. Έχουµε ξεκινήσει ένα πείραµα στη Μυτιλήνη, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει
ολοκληρωθεί στις 15 του Μάρτη. Κανονικά, τώρα θα κάναµε συνάντηση πάλι γι’ αυτό αλλά έρχεται το summit του Πρωθυπουργού και το DG Home το δικό µου και δεν θα µπορέσω να είµαι.
Έχουµε φτιάξει µία επιτροπή όπου συµµετέχει το Λιµενικό και
η Αστυνοµία, συµµετέχει το Υπουργείο µου, ο ιατρικός σύλλογος
της περιοχής. Έχουµε εφοδιάσει µε ενιαία φόρµα, η οποία θα
πρέπει να υπογραφεί και να δοθούν στοιχεία από όλες τις οργανώσεις. Μέσω του Υπουργείο Εξωτερικών έχουµε στείλει αυτές
τις φόρµες σε όλες τις πρεσβείες και έχουµε δηλώσει στα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων χωρών, ότι ουδείς πλέον δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αν δεν διαπιστευθεί, εάν δεν κάνει,
δηλαδή, το αυτονόητο, αυτό που κάνω εγώ όταν πάω στην Ουγκάντα.
Κύριε Κακλαµάνη, είναι δύσκολο να επανακτήσεις κάτι που χάθηκε µέσα σε αυτόν τον πανικό. Εγώ θέλω να σας πω, ότι πέρα
από κυβερνητικό είναι και προσωπικό µου στοίχηµα, γιατί έχω
περάσει πολλά χρόνια της ζωής µου σε αυτούς τους χώρους και
ξέρω τι µπορεί να υπάρχει από πίσω και πού µπορεί να είναι το
επικίνδυνο.
Θέλω να πιστεύω, ότι στις 15 Μάρτη θα έχουµε κάτι πιο θετικό
από αυτό που σας λέω σήµερα. Σας βεβαιώνω πάντως ότι ήδη
κινείται ο τροχός προς αυτή την κατεύθυνση όχι πια θεωρητικά
αλλά πρακτικά. Η Αστυνοµία πηγαίνει, δίνει χαρτιά, µοιράζει χαρτιά και τους προειδοποιεί ότι µετά από λίγο δεν θα µπορούν να
δουλέψουν αν δεν έχουν διαπιστευθεί.
Κάνουµε, λοιπόν, µία σοβαρή προσπάθεια. Είναι δύσκολη,
γιατί έχει χαθεί καιρός. Έχετε δίκιο. Ελπίζω ότι θα πετύχουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννης Μουζάλας καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κακλαµάνη,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, παρέλκει, εποµένως, µετά την
απάντησή σας, την οποία θεωρώ εξαιρετικά ειλικρινή, να καθίσω
να διαβάσω το τι είχα συλλέξει εγώ πηγαίνοντας στη Λέσβο.
Εµµέσως πλην σαφώς, δεν ήταν ανάγκη να ονοµατίσετε τις
έκνοµες δράσεις κάποιων ΜΚΟ –τονίζω, κάποιων ΜΚΟ- το παραδεχθήκατε. Θα περιµένω στις 15 Μαρτίου, όπως είπατε, να παρουσιαστεί στη Βουλή –όχι σε εµένα, στη Βουλή- το πόρισµα
όλων αυτών των προσπαθειών. Δράττοµαι, όµως, τώρα της ευκαιρίας και θεωρώ ότι µου απαντήσατε. Μακάρι -θα ένιωθα και
πιο ευχαριστηµένος- να µου λέγατε, «έχετε κάνει λάθος» ή «οι
πληροφορίες σας είναι λάθος και λειτουργούν όλα άψογα».
Μέσω της ειλικρινούς απάντησής σας, όµως, κάνω και µια τοποθέτηση γενικότερη, για να σας πω ότι η Κυβέρνηση οφείλει να
εκµεταλλευτεί –µπορώ να µιλήσω για το κόµµα µου µόνο αλλά
νοµίζω ότι εκφράζω και τη συντριπτική πλειοψηφία- ότι στο θέµα
αυτό και άσχετα από το πώς φτάσαµε µέχρι εδώ και ποια λάθη
µπορεί να έχουν γίνει –κι έχουν γίνει πολλά- από την Κυβέρνηση,
υπάρχει εθνική οµοψυχία σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση των
«φίλων» µας της Ευρώπης. Και τονίζω το «φίλων» µας της Ευρώπης –τονίζω ότι το θέτω εντός εισαγωγικών- και συνεταίρων µας
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στην Ευρώπη –αφήστε τους δανειστές-, οι οποίοι κοιτάνε πλέον
τα του οίκου τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα έξω από αυτά.
Στοχοποιούν την πατρίδα µας. Ναι, έχουµε αργήσει, έχουµε
κάνει λάθη. Ελπίζω, όµως, ότι το χρονοδιάγραµµα θα τηρηθεί.
Και θέλω να δω τι θα κάνουν αυτοί µετά. Και να µην ψελλίζουν
και ψιθυρίζουν και παραξενεύονται για την αύξηση ακραίων πολιτικών σχηµατισµών, πολύ περισσότερο των κοµµάτων του ευρωσκεπτικισµού.
Οι ροµαντικοί ευρωσκεπτικιστές –και είµαι τέτοιος εγώ, κύριε
Υπουργέ, ανέκαθεν ήµουν, δεν έγινα τώρα- είµαστε αυτοί που
πραγµατικά αγωνιούµε για την Ευρώπη. Εξάλλου, αν θα µπείτε
και στο λεξικό του Μπαµπινιώτη, θα δείτε ότι “ευρωσκεπτικιστής”
σηµαίνει αυτός που σκέφτεται για την Ευρώπη, αυτός που αγωνιά για την Ευρώπη, για το σήµερα και το αύριο της Ευρώπης.
Δεν είναι ο αντιευρωπαϊστής που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν. Απλά, το χρησιµοποιούσαν ως άλλοθι, πίσω από το οποίο
εκρύβοντο.
Εδώ σε αυτό το θέµα, όταν θα πηγαίνετε έξω, θα πηγαίνετε
εκπροσωπώντας το 90%, τουλάχιστον, του ελληνικού Κοινοβουλίου, απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Το τι λέµε εσωτερικά είναι άλλη
ιστορία. Έξω, όµως, είναι αυτό.
Με αυτό το πνεύµα έγινε και αυτή η ερώτηση. Και σε ό,τι µε
αφορά και ό,τι αφορά το κόµµα µου, στην προσπάθεια να εξυγιάνετε αυτό το πράγµα, θα έχετε την πλήρη υποστήριξή µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αντιπροέδρου της Βουλής)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό µόνο. Έτυχε -το είδα, κύριε
Υπουργέ- όταν µε πήγαν στις επίµαχες παραλίες, να έρχεται
εκείνη την ώρα βάρκα. Και είδα µε τα µάτια µου να υπάρχουν
δύο βανάκια απ’ έξω. Είδα µε τα µάτια µου κάποια ΜΚΟ –δεν
ξέρω ποια ήταν- να παίρνει λεφτά για να µπουν στα βανάκια
αυτοί που ήρθαν, για να τους πάνε στο κέντρο της πόλης. Αυτό
το είδα εγώ. Δεν µου το κατήγγειλε κάποιος.
Γι’ αυτό προχωρήστε το. Πιέστε και το Υπουργείο, γιατί δεν
είναι τόσο δική σας δουλειά αυτή. Αυτά εµπίπτουν ενδεχοµένως
και σε εγκληµατικές πράξεις. Είναι κυρίως του Υπουργείου των
ενστόλων, του Υπουργείου Δηµοσίας Τάξης. Ορθώς είναι αυτή
η σύνδεση. Και καλώς βάλατε και τον ιατρικό σύλλογο, γιατί καπηλεύονται –απ’ ό,τι µου κατήγγειλαν- µέχρι και δοµές του ΕΣΥ
στο νησί και δεν ήξεραν καν εάν ήταν γιατροί αυτοί που έµπαιναν
εκεί να προσφέρουν υπηρεσίες.
Ευχαριστώ, λοιπόν, για την απάντησή σας. Και σε ό,τι αφορά
το συγκεκριµένο θέµα, θα έχετε την πλήρη συµπαράσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Μακάρι να µπορούσαν να λυθούν όλα τα πολιτικά προβλήµατα
από το λεξικό του Μπαµπινιώτη, κύριε Κακλαµάνη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ τον κ. Κακλαµάνη.
Ένα βάρος µού προσθέτει ο σαφής αλλά ευγενικός σύναµµα
τρόπος που απαντήσατε. Και ελπίζω να µπορέσω να το κουβαλήσω στις 15 του Μάρτη και να καταθέσω στη Βουλή ότι έχει ξεκινήσει µια δουλειά πια στην πράξη, πάνω σε αυτό το πράγµα.
Συµφωνώ σε όλα. Πιστέψτε µε, θα χρησιµοποιήσουµε τη βοήθειά σας έτσι κι αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 453/26-1-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας
των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΕ» για έξι µήνες.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης για δύο λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, και την Υπουργό που ήρθε σήµερα να µας απαντήσει.
Με το άρθρο 17 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που
φέρατε την παραµονή της Πρωτοχρονιάς, η Κυβέρνηση ανέ-
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στειλε, κυρία Υπουργέ, τους πλειστηριασµούς για την εκποίηση
των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ», την « ΕΝΚΛΩ» για έξι µήνες.
Η «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON» ήταν, ως γνωστόν, µια βιοµηχανία
κεραµικών πλακιδίων και πτώχευσε το 2011. Λόγω της πτώχευσης απολύθηκαν διακόσιοι είκοσι πέντε εργαζόµενοι τον Γενάρη
του 2012. Αυτοί οι εργαζόµενοι, σήµερα αναµένουν να λάβουν
10,5 εκατοµµύρια ευρώ από το προϊόν της εκκαθάρισης.
Παράλληλα, στους χώρους της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON» λειτουργούσε η θυγατρική «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,
η οποία και νοίκιαζε από τη µητρική τον χώρο παραγωγής της.
Ήδη από τον Σεπτέµβρη του 2011 οι εργαζόµενοι στη ΒΙΟΜΕ
έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και ταυτόχρονα το σωµατείο εργαζοµένων της, κατέλαβε τον χώρο του εργοστασίου
ιδιοκτησία της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON»
Αρχικά τριάντα πέντε εργαζόµενοι της ΒΙΟΜΕ, εκ των οποίων
σήµερα έχουν αποµείνει οχτώ, προχώρησαν σε αυτοδιαχείριση
του χώρου. Καθώς, όµως, τα µηχανήµατα είχαν αγοραστεί µε
leasing και αφαιρέθηκαν από τον χώρο, η αυτοδιαχείριση παράγει υγρά σαπούνια και τίποτα που να έχει σχέση µε το αρχικό αντικείµενο εργασιών της εταιρείας.
Από την άλλη στην «ΕΝΚΛΩ» η οποία επί έντεκα συναπτά έτη
µέχρι την πτώχευσή της παρουσίαζε ζηµιές, βλέπουµε όλες τις
παθογένειες, κυρία Υπουργέ, της νεοελληνικής πραγµατικότητας. Το 2010, η παλιά διοίκηση υπό το βάρος των προβληµάτων
παραιτήθηκε και άνοιξε τον δρόµο για τον διορισµό νέας διοίκησης από την τότε Υπουργό κ. Κατσέλη.
Συνεχίστηκε η κακοδιαχείριση και οδηγήθηκε η εταιρεία σε
πτώχευση. Η συνέλευση των πιστωτών αποφάσισε να προχωρήσει στην εκποίηση τον Ιούλιο του 2014 περιουσιακών στοιχείων,
ώστε να αποπληρωθούν χρέη προς το δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς αλλά και τους εργαζοµένους σε ποσοστό 35%, συνολικού ύψους 306 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και εκεί µια περιορισµένη µειοψηφία της πρώην διορισµένης
από το δηµόσιο διοίκησης και κάποιων εργαζοµένων, στοχεύει
στο σύστηµα της αυτοδιαχείρισης, αγνοώντας, βέβαια, ή ξεχνώντας σκόπιµα πως για την εν λόγω εταιρεία υπάρχει απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εάν υπάρξει διάδοχο σχήµα, θα πρέπει να επιστραφούν κρατικές ενισχύσεις ύψους 35 εκατοµµυρίων
ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, µε την ερώτηση.
Με βάση τα ανωτέρω ρωτάµε τον Υπουργό Εργασίας:
Σε τι αποσκοπεί η αναστολή των πλειστηριασµών για τις εν
λόγω εταιρείες; Ποια η θέση της Κυβέρνησης αναφορικά µε το
ζήτηµα της αυτοδιαχείρισης εκ µέρους οµάδας εργαζοµένων
των συγκεκριµένων επιχειρήσεων; Έχει υπάρξει διαβούλευση µε
το σύνολο των εµπλεκόµενων µερών αναφορικά µε τα προαναφερθέντα ζητήµατα;
Γνωρίζει η Κυβέρνηση το ενδεχόµενο κόστος για τους απολυµένους των επιχειρήσεων και για το δηµόσιο, που δηµιουργείται
από την εν λόγω αναστολή και την προώθηση της λύσης αυτοδιαχείρισης; Έχει εκπονηθεί µελέτη κόστους ωφέλειας, ώστε να
µπορούν µε ποσοτικά στοιχεία να αξιολογηθούν οι κυβερνητικοί
σχεδιασµοί;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Αντωνοπούλου για τρία λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Θεοχάρη για την ερώτηση, διότι
µου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στο άρθρο 17, το οποίο είχαµε την ευκαιρία να το συζητήσουµε και στην επιτροπή.
Πριν απαντήσω στην ερώτηση, οφείλω να καταστήσω σαφές,
ότι για την Κυβέρνησή µας στόχος είναι η επαναλειτουργία στο
µέγιστο δυνατό βαθµό εγκαταλελειµµένων εταιρειών που έχουν
πτωχεύσει και που έτσι θα δοθεί η δυνατότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας, σε µια εποχή που η ανεργία παρά τη µικρή της
υποχώρηση το 2015, εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
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Οι δύο αυτές παραγωγικές µονάδες, στις οποίες αναφερθήκατε, όπως είναι γνωστό, έδιναν εργασία στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας, όπου η ανεργία, όπως γνωρίζουµε, είναι πολύ
υψηλή τα τελευταία χρόνια. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και εν
προκειµένω προσπαθώντας να συµµετέχουµε ενεργά στην καταπολέµηση της ανεργίας, πιστεύουµε ότι δεν ανακόπτεται αυτή
µε το κλείσιµο επιχειρήσεων και ότι το δηµόσιο συµφέρον δεν
εξυπηρετείται µε τη συσσώρευση χρεών και µε το «κούρεµα» των
ιδιωτικών χρεών προς το ελληνικό δηµόσιο.
Η αναδιοργάνωση και η επαναλειτουργία πτωχευµένων εταιρειών µέσα από σχήµατα που µπορούν να περιλαµβάνουν -όχι
αποκλειστικά, το επαναλαµβάνω- και συνεταιριστικά σχήµατα,
στο βαθµό που οι εργαζόµενοι δεν διεκδικούν απλώς αυτά τα
οποία τους οφείλει η εταιρεία, γιατί δεν τους έχει πληρώσει µέχρι
τώρα αλλά διεκδικούν να επαναλειτουργήσουν τέτοιες µονάδες,
αυτό θα πρέπει φυσικά να εξετάζεται.
Αυτό αποτελεί επιλογή αρκετών χωρών της Ευρώπης εδώ και
χρόνια. Να σας φέρω το πιο πρόσφατο παράδειγµα του νόµου
Φλοράνς που ψηφίστηκε στη Γαλλία το 2014, ο οποίος δηµιουργεί ακριβώς το θεσµικό πλαίσιο το οποίο λείπει στην Ελλάδα σήµερα. Εµείς είµαστε πίσω και εδώ και η Κυβέρνησή µας έχει
σκοπό µε πολύ γρήγορα βήµατα να θεραπεύσει και αυτό το έλλειµµα που υπάρχει.
Να έρθω τώρα στη συγκεκριµένη ερώτηση που έχετε κάνει για
τους πλειστηριασµούς και γιατί αναστέλλονται. Πρώτον, αναστέλλονται για εξασφαλίσουµε την πραγµατική εκπροσώπηση
των δικαιωµάτων και των εργαζοµένων αλλά και του δηµοσίου,
όχι για το αντίθετο. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της
κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Θα µου επιτρέψετε να πάρω δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πόσο χρόνο θέλετε;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δύο λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι ο διπλάσιος
χρόνος.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θέλετε να σταµατήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε και δευτερολογία. Συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αφήστε την, κύριε Πρόεδρε,
αφού τώρα έχει µπει στην ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Με την ερώτησή του ο κ. Θεοχάρης, ουσιαστικά υποστηρίζει ότι
η αναστολή των πλειστηριασµών ζηµιώνει το δηµόσιο συµφέρον
και τους εργαζοµένους.
Αναρωτιέµαι, εάν γνωρίζει ο κ. Θεοχάρης τι ποσό έχει εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο από τους διενεργηθέντες πλειστηριασµούς της «ΕΝΚΛΩ», που είναι ήδη δύο. Η απάντηση είναι µηδέν.
Γνωρίζει ο κ. Θεοχάρης φυσικά την ονοµαστική αξία της περιουσίας της εταιρείας «ΕΝΚΛΩ» και εάν το εκπλειστηρίασµα
αυτής θα καλύψει οφειλές 120 εκατοµµυρίων προς το δηµόσιο
και τους εργαζοµένους. Γνωρίζει ο κ. Θεοχάρης ότι είναι το σύνολο το εργαζοµένων που θέλουν να εξετάσουν την επαναλειτουργία του εργοστασίου, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και όλα τα
σχήµατα των εργαζοµένων της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, είναι υπέρ αυτής της επαναλειτουργίας. Γνωρίζει ο κ. Θεοχάρης ότι το δηµόσιο συµφέρον δεν έχει εκπροσωπηθεί, διότι
κανείς δεν συµµετείχε µέχρι τώρα σε αυτές τις συναντήσεις.
Θέλω να κλείσω λέγοντας, ότι η παράταση που δίνουµε για έξι
µήνες αναστέλλει, δεν καταργεί, για να έχουµε τον απαραίτητο
χρόνο, ώστε οι διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί να ολοκληρωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε.
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Εγώ βλέπω µια τακτική πάλι -ακόµα και αν δεχτώ καλόπιστα
τις αιτιάσεις της κυρίας Υπουργού- «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Μας το είπε και ο Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, σε επίκαιρη ερώτηση προχθές –αν θυµάµαι καλά- στην οποία είπε, ότι
επειδή τα στοιχεία στην «ΕΡΓΑΝΗ» και στο σύστηµα «ΗΛΙΟΣ»
έχουν 1% ή 2% πρόβληµα, το κλείσαµε εντελώς για να µη βλέπουµε τίποτα, αντί να κάτσουµε να διορθώσουµε.
Εάν οι πλειστηριασµοί, κυρία Υπουργέ, δεν απέφεραν έσοδα
για το δηµόσιο, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε, ώστε να αποφέρουν έσοδα για το Δηµόσιο και όχι να τους σταµατήσετε τους
πλειστηριασµούς.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που έχουν σχέση, µε το αν οι εργαζόµενοι θέλουν ή δεν θέλουν, θα σας καταθέσω τρεις εξώδικες
διαµαρτυρίες, η µια για την αποχώρηση των εργαζοµένων από
τη «BIOMEΡ», οι οποίοι λένε ότι δεν τους εκπροσωπεί αυτό το
σωµατείο -δεκατέσσερις εργαζόµενοι εδώ- και δυο εξώδικες διαµαρτυρίες των εργαζοµένων –πρώην εργαζοµένων προφανώςτης «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON», οι οποίοι ζητάνε να συνεχίσουν οι
πλειστηριασµοί για να µπορέσουν να πάρουν τα χρήµατά τους
οι άνθρωποι.
Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για διαδικασίες,
οι οποίες σταµατάνε την εκποίηση. Έτσι και αλλιώς είναι εδώ
κατά τύχη –έχει προφανώς άλλη επίκαιρη ερώτηση- ο Υπουργός
Ανάπτυξης. Ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει, εάν δεν προχωρήσουν τάχιστα και γρήγορα οι διαδικασίες της εκκαθάρισης όλων
αυτών των εταιρειών, ώστε να µπορούν να µπουν νέοι επενδυτές
και αυτά τα ακίνητα που τώρα είναι αναξιοποίητα, να µπορέσουν
να πουληθούν σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θα επενδύσουν, θα φέρουν εργαζόµενους, θα φέρουν ζωή. Και να µας
πείτε ποιοι προστατεύουν αυτούς τους οκτώ ανθρώπους, για παράδειγµα στη «ΒΙΟΜΕΡ», τη στιγµή που όταν έρχονται οι υπεργολάβοι της ΔΕΗ για να τους κλείσουν το ρεύµα, παίρνουν
αµέσως ένα τηλέφωνο που έχουν στο χαρτάκι στη ΔΕΗ και τους
προστατεύει και σταµατά τον υπεργολάβο και τον διώχνει από
µέσα εκεί.
Συνεπώς υπάρχει υψηλή προστασία για αυτούς τους εργαζοµένους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο, από το να καταπατούν
περιουσία άλλων εργαζοµένων – µάλιστα πολύ περισσοτέρωνκαι για το χατίρι οκτώ ανθρώπων διακόσιοι είκοσι πέντε άνθρωποι, διακόσιες είκοσι πέντε οικογένειες δεν θα πάρουν τα λεφτά
τους και θα είναι στην ανεργία χωρίς να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Σε αυτά πρέπει να µας απαντήστε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θα πρέπει να καταθέσω ένα πολύ αναλυτικό σηµείωµα, διότι λέγονται πάρα πολλά, και προς ενηµέρωση του Σώµατος θα πρέπει
αυτά να είναι καταγεγραµµένα.
Κοιτάξτε, κύριε Θεοχάρη, όσον αφορά τη «ΒΙΟΜΕΡ», να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Ότι ακριβώς επειδή ήταν θυγατρική εταιρεία
της µητρικής «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON» οι εργαζόµενοι -και καθότι
το 99% κινητής και ακίνητης περιουσίας της «ΒΙΟΜΕΡ» ανήκε
στην «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON»- που δεν ήταν ούτε τέσσερις ούτε
οκτώ ήταν πάνω από σαράντα, δεν είχαν τα ίδια δικαιώµατα που
είχαν…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
Αυτό είναι ένα θέµα, το οποίο για την ισονοµία και για την ίση
µεταχείριση των εργαζοµένων έπρεπε να έχει εξεταστεί και να
έχει βγει κάποιο συµπέρασµα.
Όµως, εγώ θέλω να επικεντρωθώ και να απαντήσω σε αυτό
που είπατε. Να µπορέσουµε ως δηµόσιο να πάρουµε αυτά που
µας οφείλονται. Εµείς, λοιπόν, όταν σκεφτόµαστε το δηµόσιο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµφέρον, λέµε το εξής: Το δηµόσιο συµφέρον θα εξυπηρετηθεί, όταν πράγµατι θα µπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, όταν θέσεις εργασίας θα
δηµιουργηθούν, όταν οι ίδιοι εργαζόµενοι και η τοπική κοινωνία
θα µπορέσει να απολαµβάνει τα θετικά αποτελέσµατα αυτής
ακριβώς της διαδικασίας, που και εσείς ποθείτε από ό,τι είπατε,
γιατί πρέπει να επαναλειτουργήσουν.
Υπάρχουν τρεις τρόποι να γίνει αυτό το πράγµα, όπως είναι
γνωστό. Ο ένας είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, εφόσον έχουν έρθει σε
δυσχερή θέση, να µπορέσουν να πάρουν εκείνα τα δάνεια που
θα καταστήσουν βιώσιµες τις επιχειρήσεις τους. Ο δεύτερος
τρόπος, είναι να πουληθούν σε κάποιον άλλο και ο τρίτος τρόπος, είναι να υπάρχει ένα σχήµα µέσα από το οποίο και οι εργαζόµενοι θα συµµετέχουν είτε κεφαλαιοποιώντας τις οφειλές που
υπάρχουν προς αυτούς είτε µε ένα διαφορετικό τρόπο.
Έρχοµαι, λοιπόν, να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής.
Βραχυπρόθεσµα, αν ένα κτήριο, ένα εργοστάσιο έχει αξία διακόσια εκατοµµύρια και µπορεί να πουληθεί για δεκαπέντε εκατοµµύρια, κάποιοι από τους οφειλέτες θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν τις οφειλές που υπάρχουν. Οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν µία.
Εδώ, λοιπόν, εξετάζεται το εναλλακτικό σενάριο, όπου θα µπορέσει να ξαναλειτουργήσει µια εταιρεία, η οποία θα µπορέσει να
αποπληρώσει αυτούς στους οποίους οφείλει πολύ περισσότερο
από το µηδαµινό 10% το οποίο θα πάρει αν εκποιήσει τα πάντα
όλα. Αν δεν υπάρχει το business plan και δεν µπορεί να κατοχυρωθεί ότι αυτό είναι εφικτό, φυσικά θα προχωρήσει στη διαδικασία της πτώχευσης. Αν, λοιπόν, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, ώστε να
συνεχίσουµε µέχρι να βγει το συµπέρασµα, το οποίο έτσι θα εξασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 2152/2912-2015 ερώτησης του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα ασχοληθώ µόνο µε το κοµµάτι των δανείων
από το ΟΕΚ, γιατί προφανώς το θέµα που έχει να κάνει µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι του Υπουργείου Οικονοµικών. Ήταν, όµως, γραπτή η ερώτηση, η οποία µετατράπηκε σε
επίκαιρη, λόγω του ότι δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών αλλά και από εσάς βέβαια.
Ασχολούµαστε, λοιπόν, µόνο µε τα δάνεια του ΟΕΚ σήµερα, ο
οποίος διαχρονικά έχει χορηγήσει από το δικό του στεγαστικό
κεφάλαιο χιλιάδες δάνεια είτε για µικροεπισκευές είτε για ανέγερση κατοικίας είτε για αγορά κατοικίας είτε για δάνεια και για
την αποπληρωµή κατοικιών οι οποίες παραχωρήθηκαν από το
στεγαστικό πρόγραµµα του ΟΕΚ. Έχουµε και τα δάνεια που
έχουν να κάνουν µε το επιδοτούµενο επιτόκιο που χορηγήθηκαν
από τις τράπεζες.
Υπάρχει ένα σύνολο δανείων, λοιπόν, τα οποία αφορούν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στον τόπο µας. Μετά τη ρύθµιση που
νοµοθετήθηκε το 2011 και υλοποιήθηκε -αν θυµάµαι καλά- µέσα
στο 2012, τα πράγµατα έχουν δυσκολέψει. Άνθρωποι οι οποίοι
τότε µπορούσαν να πληρώνουν στη συνέχεια κατέστησαν ληξιπρόθεσµοι.
Πιστεύω ότι σήµερα, το 2016, τέσσερα χρόνια µετά είναι αναγκαίο να υπάρξει νέα νοµοθετική πρωτοβουλία στα πρότυπα πιθανόν της παλιάς, βελτιωµένη αν θέλετε, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται και στις σηµερινές συνθήκες και στα νέα προβλήµατα,
τα οποία έχουν προκύψει. Χρειάζεται, όµως, νοµοθετική ρύθµιση,
προκειµένου να ρυθµιστούν όλα αυτά τα δάνεια, τα οποία, όπως
σας είπα, αποτελούν µια πολύ µεγάλη γκάµα και έχουν πολλές
διαφοροποιήσεις, διότι είτε είναι από κεφάλαιο του ΟΕΚ είτε από
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κεφάλαια τραπεζών µε την εγγύηση του ΟΕΚ.
Θα ήθελα να ξέρω εάν σκοπεύετε να προβείτε σε νοµοθετική
πρωτοβουλία για να δοθεί η δυνατότητα ρύθµισης σε αυτά τα
δάνεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Κεγκέρογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας,
διότι το θέµα, πράγµατι, είναι πολύ σηµαντικό και αφορά δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Όπως µε ενηµέρωσε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, συνολικά έχουν
εκδοθεί από τον ΟΕΚ ογδόντα οκτώ χιλιάδες δάνεια συνολικού
ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Από αυτά, τα πενήντα δύο χιλιάδες δάνεια δεν εξυπηρετούνται σήµερα.
Τα δάνεια, λοιπόν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, είναι τα δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για ανέγερση
κατοικίας µε επιδότηση του επιτοκίου, όπως γνωρίζετε. Σε αυτά
έχει δοθεί η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποπληρωµής,
σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4305/2014.
Το άρθρο ορίζει, ότι τα δάνεια που έλαβαν οι δικαιούχοι από
πιστωτικά ιδρύµατα µε επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από
τον πρώην ΟΕΚ επιµηκύνονται, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν
έχουν υπερβεί τους έξι µήνες που δεν έχουν πληρώσει. Αυτό,
όπως ξέρετε, έχει ανανεωθεί µέσα στο 2015 άλλες δύο φορές.
Η δεύτερη κατηγορία, είναι δάνεια από ίδια κεφάλαια για αποπεράτωση, επέκταση και επισκευές, όπως αναφέρατε.
Για την πρώτη κατηγορία δανείων η ισχύς του άρθρου 55 θα
παραταθεί και το 2016. Θα επανέλθω για τη συνολική άποψη που
υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγµή αλλά απλώς
να σας ενηµερώσω ότι η παράταση θα δοθεί και για το 2016.
Έρχοµαι στη δεύτερη κατηγορία, στον χρόνο κατάργησης των
οργανισµών. Με αφορµή ανάλογα αιτήµατα έχει µελετηθεί- όπως
γνωρίζετε γιατί ήσασταν στο Υπουργείο Εργασίας- διεξοδικά και
επανειληµµένως το ζήτηµα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεως προς τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ και έχουν
πραγµατοποιηθεί πολλές συναντήσεις µεταξύ αρµόδιων υπηρεσιών κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όπως σωστά επισηµάνατε,
δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήµατα, γιατί είναι
πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Έχει αναλάβει ο ΟΑΕΔ και το
Υπουργείο µας µια πρωτοβουλία και µέχρι τα τέλη Μαρτίου θα
είµαστε έτοιµοι, ώστε ο Υπουργός Εργασίας να αναγγείλει ποια
θα είναι η συνολική επέµβαση-παρέµβαση που θα γίνει για την
εξυπηρέτηση και για την διευθέτηση όλων αυτών των προβληµάτων που υπάρχουν.
Επιφυλάσσοµαι, λοιπόν, να σας απαντήσω για τα επόµενα βήµατα και να ζητήσω χρόνο µέχρι το τέλος Μαρτίου, όπου θα παρουσιάσει ο κ. Κατρούγκαλος τον συνολικό σχεδιασµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για τα δάνεια µε επιδοτούµενο επιτόκιο, πράγµατι µε τη ρύθµιση του άρθρου 55 του ν. 4305/2014 δόθηκε λύση και η παράταση προκειµένου να υπάρξει και για το 2016 η δυνατότητα
ένταξης στις προβλέψεις του άρθρου 55 είναι θετική.
Από εκεί και πέρα, έχουµε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που
έχουν να κάνουν κυρίως µε το δηµόσιο. Εδώ δεν ισχύει για τα
περισσότερα δάνεια που είναι από κεφάλαια του ΟΕΚ αυτό το
οποίο πολλοί Υπουργοί πολλών κυβερνήσεων έχουν επικαλεστεί:
«Μα οι τράπεζες δεν θέλουν, δεν συµφωνούν, δεν συναινούν».
Αυτό εδώ δεν ισχύει. Είναι µια απλή ρύθµιση του να δοθεί νέα
δυνατότητα ένταξης σύµφωνα µε όλες τις παραγράφους του άρθρου 19 του ν. 4019/11.
Τι προβλέπουν αυτές οι διατάξεις του ν. 4019, που αφορά την
κοινωνική οικονοµία, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, αλλά
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µέσα εκεί µπήκε η ρύθµιση τότε και για την οποία ρύθµιση είχα
συµβάλει στην επεξεργασία της; Δίνεται η δυνατότητα και εφάπαξ πληρωµής γι’ αυτούς που έχουν και της ρύθµισης γι’ αυτούς
που δεν έχουν. Και το δηµόσιο µπορεί να εισπράξει χρήµατα, εν
προκειµένω ο ΟΑΕΔ και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισµένοι δεν µπορούν να έχουν παραχωρητήριο οριστικό για τα σπίτια
τους, για να έχουν την ιδιοκτησία, να µπορούν να απεγκλωβιστούν.
Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πολύς σχεδιασµός. Μια
δυνατότητα νέας ένταξης σε ρύθµιση χρειάζεται µε µια απλή νοµοθετική πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται πολύπλοκος σχεδιασµός
γι’ αυτό το πράγµα. Είναι η δυνατότητα να ξαναλειτουργήσει το
άρθρο 19 του ν. 4019. Απλά πράγµατα.
Και, βεβαίως, µέσα σε αυτό το άρθρο είναι και µια εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Υπουργό Εργασίας, η οποία ίσως πρέπει
να είναι ΚΥΑ και όχι υπουργική απόφαση, για να περιλαµβάνει
και τον Υπουργό Οικονοµικών ή και τον Υπουργό Οικονοµίας που
έχει να κάνει µε τις τράπεζες, για τον τρόπο ρύθµισης των δανείων που είναι µε κεφάλαια των τραπεζών, αλλά µε την εγγύηση
του πρώην ΟΕΚ, του δηµοσίου ουσιαστικά, του ΟΑΕΔ.
Άρα, λοιπόν, φέρτε αυτή τη ρύθµιση, διότι τα προβλήµατα τρέχουν. Δεν χρειάζεται µεγαλόπνοο σχέδιο. Τρεις σειρές είναι η
ρύθµιση. Αν θέλετε, µπορούµε να συµβάλουµε κι εµείς σε αυτό.
Θέλουµε, όµως, να µας πείτε τι πρόθεση έχετε για τον χρόνο που
µπορείτε να δώσετε λύση και γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπα, το χρονικό διάστηµα που έχουµε µπροστά µας
είναι πολύ σύντοµο. Είµαστε σχεδόν στα µέσα Φεβρουαρίου.
Μέσα σε ενάµιση µήνα -το πολύ- θα έχουµε καταθέσει τη συνολική πρόταση και µε πολύ µεγάλη χαρά θα έρθω εγώ προσωπικά
σε επικοινωνία µαζί σας για να συζητήσουµε επιµέρους θέµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν πάµε στην τελευταία σηµερινή ερώτηση, που είναι επίσης του συναδέλφου κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου, σας ενηµερώνω για τα εξής:
Η έβδοµη µε αριθµό 455/26-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης του Ευβοϊκού
Κόλπου από την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργείου που
επιτρέπει την αλιεία µε το εργαλείο της Βιντζότρατας, αναβάλλεται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Για την ίδια αιτιολογία αναβάλλεται η όγδοη µε αριθµό 466/12-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα χρεοκοπηµένα κόµµατα».
Επίσης, η ενδέκατη µε αριθµό 385/12-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη Βαρδαλή προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στον
όµιλο «EUROMEDICA», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού.
Η δωδέκατη µε αριθµό 426/19-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,σχετικά µε την
άµεση επαναλειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης στο
Ηράκλειο Κρήτης και την επαναπρόσληψη των εργαζοµένων από
την εταιρεία «WASTE SOLUTIONS», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Τέλος, η δεύτερη µε αριθµό 1730/8-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προµήθειες των τραπεζών
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στις µεταφορές χρηµάτων και στη χρήση καρτών, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Είναι ο µόνος αποδεδειγµένα δικαιολογηµένα απών, γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό.
Εισερχόµαστε στην τελευταία ερώτηση, την πέµπτη µε αριθµό
468/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων
και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων επιχειρήσεων ή αλυσίδων
καταστηµάτων λιανικής πώλησης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως θα γνωρίζετε, σε περιόδους κρίσης και
ιδιαίτερα σε περιόδους που υπάρχει έντονος ανταγωνισµός, οι
ισχυροί της αγοράς επιβάλλουν κανόνες πέρα από τον νόµο
στους αδύναµους της αγοράς.
Εν προκειµένω -και σε σχέση µε την ερώτηση- οι παραγωγοί,
οι µεταποιητές και αυτοί που προωθούν τα προϊόντα, έµποροι ή
δίκτυα, είναι σε αδύναµη θέση σε σχέση µε αυτούς που τα διαθέτουν στην αγορά, είτε είναι µεγάλες αλυσίδες είτε είναι ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα.
Αντιλαµβανόµενη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόβληµα
προφανώς, µε την οδηγία 211/7 ήρθε να κανονικοποιήσει τα
πράγµατα και να βάλει µια τάξη ως προς την πληρωµή των προϊόντων. Αυτή την οδηγία την έχουµε ενσωµατώσει στο Εθνικό Δίκαιο και βεβαίως προβλέπει, εκτός από τις πληρωµές του
δηµοσίου, που πρέπει να είναι µέσα σε τριάντα έως εξήντα ηµέρες και για τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, για παράδειγµα τροφίµων, ότι θα πρέπει να πληρώνουν µέσα σε εξήντα ηµερολογιακά ηµέρες.
Δίνεται η δυνατότητα για ιδιαίτερες συµβάσεις, οι οποίες όµως
δεν πρέπει να αποτελούν καταχρηστική εφαρµογή της εξαίρεσης
και της δυνατότητας αυτής. Όντας ισχυροί παίχτες οι µεγάλες
αλυσίδες δεν µπορούν καταχρηστικά να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα ιδιαίτερων συµφωνιών και να µην τηρούν αυτά τα διαστήµατα ή εν πάση περιπτώσει λογικά και εύλογα διαστήµατα
κοντά σε αυτά, ιδιαίτερα όταν αφορούν ευπαθή προϊόντα.Και ο
λόγος είναι συγκεκριµένος. Η αλυσίδα εισπράττει τοις µετρητοίς.
Δεν µπορεί να πληρώνει –αν πληρώνει- σε τρεις, τέσσερις και
πέντε µήνες.
Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να το δούµε, πώς παρεµβαίνουµε ως
πολιτεία που θέλει να βάλει κανόνες και ιδιαίτερα προστασίας
των παραγωγών σε περιόδους κρίσης. Γι’ αυτό σας κάνουµε
αυτή την ερώτηση, για να δούµε τι σκέψεις έχετε επ’ αυτού, πώς
σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα το οποίο έχει προκύψει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Σταθάκη, παρακαλώ τις Γραµµατείες των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των κοµµάτων να ενηµερώσουν τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους τους, τους εισηγητές και τους ειδικούς
αγορητές να προσέλθουν στην Ολοµέλεια. Τελειώνουµε και θα
ξεκινήσουµε αµέσως την κανονική διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Κύριε Κεγκέρογλου, να σας θυµίσω ότι το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει, είναι η ενσωµάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία αναφέρατε. Άρα, το πλαίσιο υπάρχει.
Το δηµόσιο, οι δηµόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για
αγαθά και υπηρεσίες που προµηθεύονται εντός τριάντα ηµερών
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός εξήντα ηµερών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να εξοφλούν τα τιµολόγιά τους εντός
εξήντα ηµερολογιακών ηµερών. Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να
ζητούν αυτοµάτως τόκους υπερηµερίας για καθυστερηµένες
πληρωµές, ενώ επίσης µπορούν να λαµβάνουν αυτοµάτως ένα
ελάχιστο καθορισµένο ποσό ύψους 40 ευρώ ως αποζηµίωση για
τις δαπάνες είσπραξης. Το νόµιµο επιτόκιο για τους τόκους υπερηµερίας είναι επίσης προσδιορισµένο, 8% σε ετήσια βάση,
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πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι µιλάµε για συµφωνία-σύναψη
ιδιωτικών συµφωνητικών business to business. Άρα, εµπίπτει
απολύτως –στο 100%- στο Εµπορικό Δίκαιο και αυτές οι διαφορές επιλύονται εντός του, ως γνωστόν, εφόσον δεν τηρείται το
θεσµικό πλαίσιο που προανέφερα στα αστικά δικαστήρια, όπως
προβλέπεται από τον ισχύοντα νόµο.
Η ερώτησή σας διατυπώνει σκέψεις οι οποίες προέρχονται
από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, ο οποίος έχει συγκεκριµένες σκέψεις για το πώς µπορεί να
επιλυθεί το θέµα των καθυστερήσεων. Επαναλαµβάνω ότι το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πρακτικές οι οποίες µπορούν να
υπερβαίνουν αυτά τα όρια. Μπορούν να υπάρχουν αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, οι οποίες σε περίπτωση που θίγουν θέµατα
ίσης αντιµετώπισης ή ανταγωνισµού εξετάζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, σε περίπτωση που υπάρχουν καταχρηστικές εµπορικές πρακτικές υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο για να
παρεµβαίνει το δηµόσιο.
Επανέρχοµαι, όµως, στην ερώτησή σας. Η ερώτησή σας επικεντρώνεται στην αναφορά και στον τρόπο επίλυσης, όπως τον
προτείνει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας
Κρέατος.
Επιτρέψτε µου να αναφέρω τι προτείνει ο συγκεκριµένος σύνδεσµος: Προτείνει, πρώτον, αυτόµατη ακύρωση της σύµβασης,
αν υπάρχει καθυστέρηση πληρωµής. Νοµίζω ότι δεν µπορεί να
νοµοθετηθεί τέτοια σκέψη. Προτείνει, δεύτερον, να υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης από την πλευρά του κράτους προς µία πλευρά από τις δύο που έχουν υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό. Ούτε αυτό νοµίζω ότι είναι λογική
πρακτική. Επαναλαµβάνω ότι η λογική πρακτική υπάρχει στο θεσµικό πλαίσιο. Είναι ένας µηχανισµός προσαυξήσεων των χρεών.
Σε αυτή την περίπτωση είναι µάλλον δυσεπίλυτο θέµα, όποτε
υπάρχει τέτοια καθυστέρηση, να παρεµβαίνει µε διοικητικές κυρώσεις το δηµόσιο.
Συνεπώς στο συγκεκριµένο θέµα δεν υιοθετούµε αυτές τις
απόψεις του συγκεκριµένου συνδέσµου. Νοµίζω ότι υπάρχει το
θεσµικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που υπάρχουν µεγάλες παραβιάσεις, υπάρχουν τρόποι αντιµετώπισής τους.
Η πραγµατικότητα, όπως ξέρουµε, σε µία δύσκολη οικονοµική
συγκυρία µε µία σηµαντική κρίση ρευστότητας που αντιµετωπίζει
η ελληνική οικονοµία τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια, προφανώς δηµιουργεί και ένα σύστηµα το οποίο δεν τηρεί αυτές τις
προθεσµίες στο 100% και το πλαίσιο του νόµου.
Αυτός είναι τρόπος µε τον οποίον, όπως υπονοήσατε, στις
ιδιωτικές συµβάσεις που συνάπτονται ανάµεσα στις δύο πλευρές, ειδικά για τις αλυσίδες µαζικής πώλησης αυτών των αγαθών, προδιαγράφεται εντός της σύµβασης ένα λίγο πιο ελαστικό
πλαίσιο, το οποίο, όµως, αποτελεί 100% πλαίσιο αυστηρά ιδιωτικών συµβάσεων ανάµεσα σε δύο επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πράγµατι σας
έχουµε καταθέσει εγώ και ο συνάδελφος o κ. Τζελέπης, το έγγραφο του Συνδέσµου Μεταποιητών Κρέατος και αυτό έχει την
εξής ιδιαίτερη αξία: Αναφερόµαστε στα ευπαθή προϊόντα και στα
προϊόντα µικρής διάρκειας.
Το θεσµικό πλαίσιο το οποίο έχει ενσωµατώσει και την οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει κατά την άποψή µας να συµπληρωθεί, να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί –όποια φράση θέλετε,
διαλέξτε- και να προβλέπει την ιδιαίτερη µεταχείριση και την προστασία των παραγωγών, που έχουν να κάνουν µε ευπαθή προϊόντα. Αυτό είναι το αίτηµα.
Δεν µπορεί τα µακράς διάρκειας προϊόντα να είναι στην ίδια
µοίρα µε τα ευπαθή και µικρής διάρκειας. Αυτό το έχει δείξει η
πορεία εφαρµογής τού µέχρι τώρα θεσµικού πλαισίου. Αξιολογώντας τη µέχρι τώρα εφαρµογή του ζητάµε αυτήν την παρέµβαση. Τη ζητάµε συγκεκριµένα. Δεν µπορεί να «νίπτει τας χείρας
του» ο Υπουργός Οικονοµίας, γιατί είναι σαν να µας λέτε ότι από
τη στιγµή που η Ευρώπη καθόρισε το πλαίσιο, τα πράγµατα θα
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λειτουργήσουν µόνα τους στην αγορά. Κάπως έτσι µας το είπατε.
Αν είναι διαφορετικά και εάν σκέφτεστε όπως σκέφτονται
άλλοι Υπουργοί της ίδιας Κυβέρνησης, ότι θα κάνουν κρατική παρέµβαση, παραδείγµατος χάριν ακόµα και στον αριθµό των καναλιών, και ότι θα µας πουν και ποιο είναι βιώσιµο ή όχι, αν
σκέφτεστε όπως ο άλλος Υπουργός που έρχεται να κρατικοποιήσει τώρα το θέµα των χρεών και του Μεγάρου Μουσικής, θα
πρέπει να µας δώσετε και µια λύση για τους αδύναµους παραγωγούς, κύριε Υπουργέ. Δεν µπορείτε να «νίπτετε τας χείρας»,
δεν µπορεί να εφαρµόζετε δεξιά πολιτική εσείς προσωπικά στο
θέµα αυτό λέγοντας ότι η αγορά αυτορρυθµίζεται.
Γελάτε, κύριε Σταθάκη. Με τα χάλια σας γελάτε; Δεκτόν.
Ακούστε, δεν µπορεί να µας λέτε «αυτορρυθµίζεται η αγορά» και
να αφήνετε στο έλεος των αλυσίδων τους παραγωγούς. Το καταλάβατε; Εάν δεν το έχετε καταλάβει, θα πρέπει να απαντήσετε
στους χιλιάδες παραγωγούς και µεταποιητές, που σήµερα είναι
µε σφραγισµένες επιταγές µεγάλης αλυσίδας στα χέρια, απλήρωτες, γιατί διευκολύνθηκαν µέσα από το θεσµικό πλαίσιο να
πληρώνουν, υποτίθεται, στους τρεις και τέσσερις και πέντε µήνες
και όταν µεγάλωσε αυτό το διάστηµα, ενώ αυτοί εισέπρατταν µετρητοίς ως αλυσίδες, φόρεσαν και στραβά το καπέλο και έφυγαν.
Ε, όχι! Ο Υπουργός Οικονοµίας µιας κυβέρνησης, που είναι
αρµόδιος για την εποπτεία του εµπορίου και της αγοράς, θα πρέπει να επανεξετάζει και τους κανόνες όποτε αυτοί δεν καλύπτουν, ανάλογα µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται, την
προστασία την απαραίτητη για τον µικρό παραγωγό, τον µεταποιητή.
Και ήταν έντεχνη η αναφορά σας ότι δήθεν «η βιοµηχανία –το
τόνισε, κύριε Πρόεδρε- κρέατος έκανε αυτήν την πρόταση και
εµείς δεν την αποδεχόµαστε». Αντίσταση στην βιοµηχανία ο κ.
Σταθάκης! Όχι, κύριε Σταθάκη. Μιλάµε για τους παραγωγούς
οπωροκηπευτικών, αυτούς που παράγουν ντοµάτα στην Κουντούρα, στην Άρδη, στην Ψαρή Φοράδα, στην Ιεράπετρα ευπαθή
προϊόντα, αυτούς που κάνουν µεταποίηση κρέατος, αυτούς που
είναι στο έλεος των αλυσίδων και εσείς δεν κάνετε τίποτα παρά
µόνο να γελάτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σταθάκη, κύριε
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Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Δεν θα ακολουθήσω το πολιτικό παραλήρηµα
που µόλις άκουσα. Εδώ υποτίθεται ότι ήρθαµε να συζητήσουµε
µια συγκεκριµένη πρόταση. Δεν ήρθαµε να µιλήσουµε ούτε για
τους παραγωγούς της Κουντούρας ούτε για κανέναν άλλον. Δεν
βλέπω καµµία αναφορά σε αυτούς στην ερώτησή σας. Ούτε
κάνω αντιστασιακό αγώνα κατά των βιοµηχάνων κρέατος.
Δεν είναι αυτό το θέµα που συζητάµε. Το θέµα που συζητάµε
-και για το οποίο περιµένω ακόµα την πρότασή σας- είναι ποια
είναι η συγκεκριµένη παρέµβαση σε ένα θεσµικό πλαίσιο που
προβλέπει εξήντα ηµέρες και τόκους υπερηµερίας από τούδε και
στο εξής.
Δεύτερον, µπορείτε να µου πείτε, µε βάση τα δεδοµένα –που
δεν αναφέρεται κανένα δεδοµένο µέσα- αν υπάρχουν συµβάσεις
για τα ευπαθή προϊόντα πέραν των εξήντα ηµερών; Έχετε κάποια
ένδειξη ότι οι συµβάσεις που υπογράφονται, τα ιδιωτικά συµφωνητικά για τα ευπαθή προϊόντα, προβλέπουν αποπληρωµή σε
εννέα µήνες; Φέρτε µας ένα στατιστικό στοιχείο που να λέει ότι
υπάρχει µία διάσταση...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε να ολοκληρώσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Αν τίθεται το θέµα για να το λύσουµε, πρέπει
να είναι κατανοητό από όλες τις πλευρές. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν µπορώ να διολισθήσω σε αυτήν την αντιπαράθεση και τη δηµαγωγία περί δεξιού Yπουργού, αριστερής
δικής σας ταυτότητας κ.λπ.. Θα µου επιτρέψετε να µην σας
απαντήσω σε αυτά.
Όταν αποκτήσετε συγκεκριµένη άποψη για το συγκεκριµένο
θέµα και µου προσκοµίσετε κάτι πέρα από το αίτηµα του συνδέσµου -το οποίο εσείς προσκοµίσατε και σας απάντησα ευθέως
ότι τα δύο αιτήµατα που διατυπώνουν δεν τα αποδέχεται η Κυβέρνηση- τότε θα είµαστε εδώ να συνεχίσουµε τον διάλογο, ελπίζω σε καλύτερο επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαπιστώνεται η απαρτία η οποία χρειάζεται.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184)».
Θέλω να ενηµερώσω τους συναδέλφους ότι η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφάσισε οµόφωνα, στη συνεδρίαση της 9 Φεβρουαρίου 2016, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε µία
έως δύο συνεδριάσεις. Η δεύτερη συνεδρίαση θα εξαρτηθεί από
το εάν θα έχουµε τελειώσει µέχρι τις 17.30’. Αν όχι, τότε η Ολοµέλεια της Βουλής θα καθορίσει την επόµενη συνεδρίαση.
Πρώτον, προτείνω η συζήτηση να γίνει ενιαία. Δεύτερον, προκειµένου να καταβληθεί προσπάθεια να τελειώσουµε µέχρι τις
17.30’, προτείνω ο χρόνος οµιλίας των εισηγητών και των ειδικών
αγορητών να είναι δώδεκα λεπτά αντί για δεκαπέντε, του αρµοδίου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Αλεξιάδη –που θα
είναι ο µόνος από το Υπουργείο Οικονοµικών που θα είναι εδώ,
γιατί οι άλλοι λείπουν στο εξωτερικό- να είναι δεκαπέντε λεπτά,
του Υπουργού Υγείας δώδεκα λεπτά και των υπολοίπων Υπουργών οκτώ λεπτά, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων δέκα
λεπτά και ανάλογα µε το πόσοι οµιλητές θα εγγραφούν, να
δούµε και τον χρόνο των οµιλητών. Αν δεν είναι πολλοί, ο χρόνος
οµιλίας τους θα είναι επτά λεπτά. Αν έχουµε κατορθώσει να λήξουµε τη συζήτηση στις 17.00’, καλώς, διαφορετικά θα αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής επί της δεύτερης ηµέρας συνεδρίασης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενηµερώσατε το
Σώµα και σωστά, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε για
µία µε δύο συνεδριάσεις, µετά από ενηµέρωση που έκανε και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ότι η συζήτηση στην επιτροπή των δύο
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου κράτησε γύρω στις επτά µε
οκτώ ώρες. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να διεξαχθεί σε λιγότερες
ώρες στην Ολοµέλεια.
Θέλω να σας ενηµερώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι έθεσα θέµα
στους παριστάµενους Υπουργούς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονοµικών, ώστε να ενηµερώσουν την
επιτροπή αν πρόκειται να καταθέσουν τροπολογίες.
Και ναι µεν στην αρχή είπαν ότι δεν προτίθενται να καταθέσουν
τροπολογίες αλλά στη συνέχεια ο κ. Τσακαλώτος µάς είπε ότι
ενδεχοµένως να κατατεθεί τροπολογία που θα αφορά το Μέγαρο
Μουσικής. Τον παρακάλεσα, λοιπόν, να καταθέσουν τις τροπολογίες στην επιτροπή, ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε αναλυτική συζήτηση και να καλέσουµε και τους φορείς.
Όπως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, έχουν κατατεθεί δύο σηµαντικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά µη µου
τρώτε τον χρόνο. Αυτό δεν είναι για εδώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι για τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, δεν είναι για εδώ.
Έπρεπε ως κόµµα να το θέσετε ως θέµα στη Διάσκεψη των Προ-

έδρων.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, αλλά ακούστε µε, για να ολοκληρώσω τη διαδικαστική µου πρόταση.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µεθόδευσε να φέρει τις τροπολογίες
χωρίς να τις συζητήσουµε στην επιτροπή και χωρίς να έχουµε τη
δυνατότητα να καλέσουµε τους φορείς. Είχα πει ότι εγώ εν προκειµένω ήθελα να καλέσω τη διοίκηση του Μεγάρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κύριε
Κουτσούκο, καταλήξτε στην πρότασή σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, και λέω:
Επειδή µπορούµε να πάµε σε δύο συνεδριάσεις, εµένα δεν µου
αρκούν δώδεκα λεπτά για πενήντα δύο άρθρα των δύο πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου και για δύο σηµαντικές τροπολογίες.
Θέλω δεκαπέντε λεπτά τουλάχιστον για τις τροπολογίες, γιατί
θεωρώ σοβαρό το ζήτηµα της κρατικοποίησης του Μεγάρου
Μουσικής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς αυτό το
αποφασίζει η Ολοµέλεια και δεν νοµίζω ότι το πρόβληµα είναι τα
δύο λεπτά, γιατί δύο λεπτά είναι η µείωση των ειδικών αγορητών.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν καταλάβατε τι είπα. Είπα ξεχωριστά τα άρθρα και οι τροπολογίες. Αυτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό. Αφήστε
τις τροπολογίες. Δεν τοποθετήθηκα επί των τροπολογιών. Γι’
αυτό είπα στον κ. Σταθάκη να µείνει ένα λεπτό που τον χρειάζοµαι για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, επειδή υπάρχει ενδεχόµενο η συζήτηση, αφού
έχετε καταθέσει την τροπολογία επί των ΠΝΠ, να µην λήξει στις
17.00’, οι τρόποι είναι δύο: Αν θέλετε, να την καταθέσετε στο
απογευµατινό όπου θα λήξει το βράδυ η συζήτηση επ’ αυτού επειδή νοµίζω υπάρχει προθεσµία- διότι διαφορετικά µπορεί να
πάµε σε δεύτερη συνεδρίαση και να είναι εκτός της προθεσµίας
µια τροπολογία που διαισθάνοµαι ότι µάλλον θα τύχει ευρύτερης
αποδοχής.
Κατόπιν τούτου, πείτε µου τι θέλετε. Όταν θα έρθετε πίσω να
την αναπτύξετε και να µείνει εδώ µε τον κίνδυνο που σας είπα ή
µήπως προτιµάτε να την καταθέσετε στο απογευµατινό σχέδιο
νόµου που αργά το βράδυ, ό,τι ώρα και να είναι, θα λήξει η συνεδρίαση, για να ελαφρύνουµε ήδη το εύλογο παράπονο του συναδέλφου;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να έχουµε τη δυνατότητα, όµως, να µιλήσουµε το βράδυ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το βράδυ είναι µέχρι
όσο πάει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα ακολουθήσω τη συµβουλή σας και σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή υπάρχει προθεσµία για 15 Φεβρουαρίου,
θα προτιµήσω να κατατεθεί για το βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε ό,τι αφορά την
τροπολογία του κ. Σταθάκη στη συγκεκριµένη συνεδρίαση, δεν
υπάρχει θέµα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Κουτσούκο, την άλλη τροπολογία, θα κάνω συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής και θα
ενηµερωθείτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αναφέροµαι σε
αυτή που αφορά το Μέγαρο Μουσικής.
Εποµένως ας ξεκινήσουµε για να δούµε και πόσοι συνάδελφοι
θα εγγραφούν. Σας λέω ότι δεν θα µιλήσουν από τον κατάλογο
που µου έχει δοθεί δεκαπέντε Υπουργοί. Θα είναι εννέα και όπως
είδατε, τους πετσόκοψα τον χρόνο. Από δεκαοκτώ λεπτά πήγαν
στα οκτώ. Εποµένως ας ξεκινήσουµε και βλέπουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, ορίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα ήθελα να
µιλήσω επί της διαδικασίας και θα ήθελα να κάνω και µια πρόταση προς την Ολοµέλεια.
Σήµερα οι Έλληνες και το Πολεµικό µας Ναυτικό θρηνούµε
τρεις γενναίους αξιωµατικούς που κατέπεσαν µε ένα ελικόπτερο
Agusta Bell, δηλαδή τεχνολογίας εποχής Βιετνάµ. Είχαµε µια
τραγωδία και συγχρόνως έχουµε τις αυξανόµενες τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο και την αµφισβήτηση της εθνικής µας κυριαρχίας. Επιχειρείται, µέσω του ΝΑΤΟ και διάφορες NOTAM, να
αµφισβητηθεί η επιχειρησιακή µας δυνατότητα στον εντοπισµό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

και τη διάσωση του Agusta Bell και όχι µόνο.
Οι τρεις πεσόντες του Πολεµικού µας Ναυτικού -να τους
πούµε επισήµως αγνοουµένους, διότι δεν µπορούν να θεωρηθούν ακόµη πεσόντες, αλλά όλα δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι
έπεσαν στο καθήκον – είναι ο υποπλοίαρχος και κυβερνήτης του
ελικοπτέρου Τουλίτσης Αναστάσιος, ο υποπλοίαρχος και συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου Πανανάς Κωνσταντίνος και ο µηχανικός ανθυπασπιστής Ευαγγέλου Ελευθέριος.
Θα πρέπει, λοιπόν, η ελληνική Βουλή, κύριε Πρόεδρε, αν µε
προσέχετε, παρακαλώ. Κύριε Κακλαµάνη, µε προσέχετε; Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκφέρατε το συµπέρασµά σας, πάντως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Ολοµέλεια της Βουλής, κύριε Πρόεδρε,
εµπράκτως να δείξει τη συµπαράστασή της στις οικογένειες των
αγνοουµένων (πεσόντων) και τη συµπάθεια και συµπαράστασή
της στο Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό.
Συνεπώς προτείνω όσοι, κύριε Πρόεδρε, ταυτίζονται και συµπαθούν τις οικογένειες και νιώθουν συγκλονισµένοι από το σηµερινό γεγονός, το οποίο έχει και άλλα αίτια πίσω του, έχει το
µνηµόνιο, έχει τα ανταλλακτικά κ.λπ.…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά κλείστε. Είπατε ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνω αυτή την πρόταση:
Να συµφωνήσετε, εάν θέλετε και εσείς σε αυτή την πρόταση και
να εγερθούµε, δείχνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συµπαράστασή µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν κατάλαβα ακριβώς την πρόταση, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η πρόταση είναι να εγερθούµε συµβολικά, δείχνοντας τη συµπαράστασή µας στις οικογένειες των
αγνοουµένων ή και πεσόντων, όπως και τη συµπάθειά µας και
συµπαράστασή µας στο Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, που θρηνεί
σήµερα τρεις γενναίους αξιωµατικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, κατ’ αρχάς,
νοµίζω ότι εκφράζω ως Προεδρείο το σύνολο των πτερύγων σε
ό,τι αφορά και τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των πεσόντων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι αγνοούµενοι ακόµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη βιάζεστε! Αυτό θα
ήταν το καταληκτικό.
Την πλήρη συµπαράστασή µας στις Ένοπλες, γενικά, Δυνάµεις της χώρας και µακάρι να βρεθούν επιζώντες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι επισήµως ακόµη αγνοούµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δια τυπικούς λόγους
ας περιµένουµε. Μέχρι το βράδυ θα είµαστε εδώ. Μακάρι να µην
είναι το άγγελµα θλιβερό και για τους τρεις, για να γίνει και ενός
λεπτού σιγή εις µνήµη των πεσόντων.
Εποµένως ξεκινούµε την κουβέντα µε την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Μερόπη Τζούφη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω και
εγώ εισαγωγικά την κατανόησή σας λόγω του όγκου του νοµοσχεδίου. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό πλαίσιο, αλλά
θέλω και την κατανόησή σας.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σήµερα εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μερόπη, άσε τη βοήθεια. Προχωράµε, γιατί, αν πάµε έτσι, κακώς πήραµε την απόφαση.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και σας λέω ότι ο
Πρόεδρος µου είπε ότι η δεύτερη συνεδρίαση θα γίνει αύριο το
απόγευµα. Λάβετε τα µέτρα σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πήραµε καµµία απόφαση.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, βρισκόµαστε σήµερα εδώ, στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας για να κυρώσουµε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου της 24ης και 30ής Δεκέµβρη, που βεβαίως περιλαµβάνουν σηµαντικές και κατεπείγουσες ρυθµίσεις διαφόρων Υπουργείων.
Όπως επεσήµανα και στην εισήγησή µου στην Επιτροπή Οικο-
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νοµικών την προηγούµενη Δευτέρα, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε
να προχωρήσει µε τον συγκεκριµένο τρόπο ακριβώς για να αντιµετωπίσει φλέγοντα ζητήµατα που αφορούν, όπως είπα, στη διαχείριση οξυµένων προβληµάτων, τηρώντας παράλληλα τα στενά
χρονοδιαγράµµατα.
Νοµίζω ότι έχει γίνει πλέον σαφές και κατανοητό πως η µη επίλυση των ζητηµάτων για τα οποία µεριµνούν οι διατάξεις των
ΠΝΠ θα διόγκωνε περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα σε
επίπεδο λειτουργίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και θα οδηγούσε σε κατεδάφιση απαραίτητων δοµών και απώλεια χρήσιµου
προσωπικού.
Αυτό µας αναγκάζει και εµάς µέσω των ΠΝΠ σε παρατάσεις
ηµεροµηνιών που πολλαπλώς εφαρµόστηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις µέχρι την οριστική και µε νοµοθετικό τρόπο
επίλυσή τους. Μάλιστα, ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας τους αντανακλά ακριβώς αυτό το γεγονός, τα πολλά, χρονίζοντα και
εκρηκτικά προβλήµατα που εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µας κληροδοτήσατε, παρασυρµένοι
από τη µνηµονιακή σας ευλάβεια και τις νεοφιλελεύθερες εµµονές σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης -όσοι, βέβαια, βρίσκεστε στην Αίθουσα, γιατί βλέπω ότι από τη Νέα Δηµοκρατία δεν υπάρχει κανείς- πολλή συζήτηση γίνεται σήµερα
για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρά για το περιεχόµενο
των διατάξεων και αυτό γίνεται σκόπιµα. Ακούστε εδώ το παράδοξο. Διάφοροι Βουλευτές, ακόµη και εισηγητές από τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι, παραδέχθηκαν δηµόσια µέσα
και έξω από τη Βουλή, πως περίπου το 80% των ρυθµίσεων είναι
θετικές και θα µπορούσατε να τις ψηφίσετε, αν δεν είχε ακολουθηθεί η συγκεκριµένη δήθεν προβληµατική διαδικασία.
Ας είµαστε ειλικρινείς, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ΠΝΠ που καλούµαστε να ακυρώσουµε δεν θα υπήρχαν, αν µας είχατε επιτρέψει να προχωρήσουµε κανονικά τις διαδικασίες για τη
συζήτηση και ψήφιση του προγράµµατος «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις».
Με τη στάση σας πριν από τις γιορτές, επιλέξατε να δυναµιτίσετε εκείνες τις διαδικασίες, ώστε να µην επιλυθεί κανένα από
τα τρέχοντα προβλήµατα, κατηγορώντας την Κυβέρνηση στη συνέχεια για την ολιγωρία και την υποτιθέµενη ανεπάρκειά της,
αποσπώντας πολιτική υπεραξία και πριµοδοτώντας µε αυτόν τον
τρόπο τη λαϊκή οργή, την ίδια οργή που θρέψατε τόσα χρόνια
που κυβερνήσατε τη χώρα.
Αποτελεί, άραγε, τυχαίο γεγονός πως σε κρίσιµες συνεδριάσεις που συζητιούνται βελτιωτικές ρυθµίσεις για θέµατα κοινωνικής πολιτικής, επιλέγεται η οργανωµένη αποχώρηση; Επίσης,
πού είναι η απαιτούµενη συναίνεση στα αυτονόητα, όπως στην
περίπτωση του ΕΣΡ, που είναι ένα αναγκαίο βήµα για τη νόµιµη
αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, ώστε να σταµατήσει
το καθεστώς παρανοµίας, βαρονίας και διαπλοκής κατά του ελληνικού δηµοσίου διαχρονικά, ή ακόµα και της επιχειρούµενης
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης µε παραγωγικές προτάσεις; Πρόσφατη είναι η µικροπολιτική τοποθέτησή σας για συζήτηση από
µηδενική βάση, ενώ είναι πασίγνωστη η αναγκαιότητα της γρήγορης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.
Έναν χρόνο µετά την εκλογή µας, οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης δυσκολεύονται ακόµα να αντιληφθούν τον νέο τους
ρόλο. Προσπαθούν εναγωνίως, αλλά δίχως αποτέλεσµα και κοινωνική νοµιµοποίηση, να µας ψιθυρίσουν πως το Κοινοβούλιο
τους ανήκει, τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες τούς ανήκουν, τα
ΕΣΠΑ και τα προγράµµατά τους τους ανήκουν, αφού αυτοί µόνο
γνωρίζουν και όχι οι ελθόντες ερασιτέχνες, παρ’ ότι καταφέραµε
να είµαστε πρώτοι στην Ευρώπη στον σχεδιασµό των νέων προγραµµάτων, να εξασφαλίσουµε εµπροσθοβαρή χρηµατοδότηση,
αλλά και να απορροφήσουµε το 100% των πόρων των προηγούµενων ετών, που θα χάνονταν σύµφωνα µε τις Κασσάνδρες.
Προσπαθούν, εν τέλει, µε τη βοήθεια και των αγαπηµένων
τους µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να µας πείσουν ότι και τα συναισθήµατα και οι συνειδήσεις των ανθρώπων τούς ανήκουν και
µόνον εκείνοι τις γνωρίζουν και µπορούν να τις διερµηνεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όσο και αν
προσπαθείτε να µας κλείσετε µέσα στην παρένθεση που φαντά-
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ζεστε εσείς και κάποιοι από τους δανειστές, εµείς συνεχίζουµε
αυτό που ξεκινήσαµε στις 25 Ιανουαρίου, µαθαίνοντας από τα
λάθη και τις ανεπάρκειές µας και προσπαθώντας να εκπληρώσουµε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού, κυβερνώντας στο
συµπεφωνηµένο σκληρό δανειακό πλαίσιο και µε ψήγµατα, αν
θέλετε, αριστερής πολιτικής, αλλά σίγουρα µε κοινωνικό πρόσηµο και στόχευση, παρά τις δυσκολίες και τις παγίδες που µας
βάζουν εντός και εκτός της χώρας.
Τώρα, ας αναφερθούµε επί του περιεχοµένου. Περνώ στην
ουσία του νοµοσχεδίου που, όπως και εσείς παραδέχεστε –οι περισσότεροι σιωπηλά- περιέχει θετικές διατάξεις. Και αναρωτιέµαι: Είναι ή δεν είναι επείγουσα η ρύθµιση που αφορά στην υπαγωγή του ΚΕΕΛΠΝΟ στο σύνολο των δηµοσιονοµικών διατάξεων
που εφαρµόζονται από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης,
γνωστό µνηµείο κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας –υπό δικαστική
διερεύνηση, επισηµαίνω-, ώστε να µπορέσει να αξιοποιηθεί στην
αντιµετώπιση επιδηµιών, στην επείγουσα πρόσληψη προσωπικού
για ΜΕΘ και ΜΕΝ –να θυµίσω ότι εχθές βγήκε αυτή η προκήρυξη
για πεντακόσιους ανθρώπους, τετρακόσιους νοσηλευτές και
εκατό γιατρούς- και στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών ιατροφαρµακευτικής φροντίδας µεταναστών και προσφύγων;
Είναι ή δεν είναι επείγουσα η παράταση δυνατότητας εξόφλησης των δαπανών προµήθειας φαρµάκων, υγειονοµικού και λοιπού υλικού, αλλά και συµβάσεων παροχής υπηρεσίας των στρατιωτικών νοσοκοµείων, των φαρµακείων και του ΝΙΜΤΣ;
Είναι ή δεν είναι επιβεβληµένη η διατήρηση της Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς η προβλεπόµενη
κατάργησή της θα οδηγούσε σε τροµακτικά προβλήµατα στο
πλαίσιο της ψυχικής υγείας, ενώ θα στερούσε τη δυνατότητα
συντονισµού και παρακολούθησης του συγχρηµατοδοτούµενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατος;
Πρέπει ή δεν πρέπει να ρυθµιστεί η παράταση έως τις 30 Ιουνίου των συµβάσεων ιατρών, οδοντοτεχνιτών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων και κλινικών µε τον ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι µη δυνάµενες να καλυφθούν µε άλλον
τρόπο ανάγκες των ασφαλισµένων;
Υπάρχει, άραγε, περιθώριο χρονοτριβής σχετικά µε την παράταση της θητείας του τόσο απαραίτητου επικουρικού προσωπικού σε φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2016;
Επιπρόσθετα, υπάρχει καµµία αµφιβολία για τον επείγοντα χαρακτήρα των διατάξεων που αφορούν στο προσφυγικό-µεταναστευτικό, µε τις οποίες επιδιώκεται ρύθµιση της διαδικασίας
χορήγησης ασύλου µε προσαρµογή της στις προκλήσεις που δηµιουργεί η προσφυγική κρίση, καθώς και τη ρύθµιση της ίδρυσης
και της λειτουργίας κέντρων προσωρινής διαµονής για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους;
Διερωτώµαι, επίσης, αν η Αντιπολίτευση προτείνει να αφήσουµε στη µοίρα τους τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και τα Κέντρα Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων,
αφήνοντας παράλληλα στον αέρα το απασχολούµενο προσωπικό.
Μήπως, επίσης, δεν πρέπει να παρατείνουµε τις συµβάσεις
του επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
κατά εννιά µήνες µέχρι την προκήρυξη µόνιµων προσλήψεων; Ή
µήπως πρέπει να εγκαταλείψουµε το πετυχηµένο πρόγραµµα αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης; Συνεχίζετε, άραγε, να
αρνείστε αυτή την κρίση που εσείς δηµιουργήσατε;
Επιπρόσθετα, πρέπει να αφήσουµε και άλλα εργοστάσια να
κλείσουν –και αναφέροµαι στην «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» και στην «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ»-, επειδή κάποιοι από την Αντιπολίτευση είναι
αλλεργικοί µόνο και µόνο στο άκουσµα της λέξης αυτοδιαχείριση, παρά τη θετική ευρωπαϊκή εµπειρία για τη λειτουργία τέτοιων σχηµάτων ή την τοπική κοινωνική στήριξη, όπως στην
περίπτωση της «ENΚΛΩ»;
Είναι ή δεν είναι αναγκαία η παράταση εφαρµογής των διατάξεων που προβλέπει το άρθρο 22 της πρώτης ΠΝΠ για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις
ελέγχου; Ή µήπως δεν έπρεπε να προβλεφθεί η διευκόλυνση
των δικαιούχων έργων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 που εγκρίθηκαν εντός του 2015;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, θα πρέπει να αγνοήσουµε την επιβάρυνση των ΟΤΑ
λόγω του ειδικού τέλους ταφής, συνεχίζοντας την οικονοµική
τους ασφυξία, αδιαφορώντας παράλληλα για τις ανάγκες καθαριότητάς τους, καθώς και για τις συµβάσεις του προσωπικού;
Είναι ή δεν είναι κατεπείγουσα η παράταση του προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ» κατά δύο έτη; Πρέπει ή δεν πρέπει να µεριµνήσουµε
για το συγχρηµατοδοτούµενο πιλοτικό πρόγραµµα της «Τάξης
Μαθητείας», που προβλέπεται να ξεκινήσει άµεσα από το Υπουργείο Παιδείας;
Επίσης, πόσο θα πρέπει να συντηρούµε συµπτώµατα µνηµονιακής αναλγησίας και να αφήνουµε εκκρεµείς τους διορισµούς
µελών στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, που είναι εκατόν ενενήντα πέντε νέα
µόνιµα µέλη;
Ακόµη, πρέπει να συνεχίσουµε να έχουµε µονάδες της ΔΕΗ
χωρίς άδεια; Πρέπει να στερηθεί η χώρα µας από τους φορείς
διαχείρισης «NATURA» επειδή εσείς ποτέ δεν σπαταλήσατε ούτε
ένα ευρώ από την κρατική χρηµατοδότηση, τώρα που εκπνέουν
τα ευρωπαϊκά προγράµµατα;
Τέλος, είναι ή δεν είναι αναγκαίες και επιτακτικές οι διατάξεις
που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία της εθνικής αµυντικής
βιοµηχανίας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡOΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» και της
«ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας, αλλά και εξασφάλισης θέσεων εργασίας;
Συνεχίζω, λοιπόν, την τοποθέτησή µου αναλύοντας τη δεύτερη
γραµµή άµυνας της Αντιπολίτευσης, που δεν είναι άλλη από το
διαρκές ερώτηµα: «Και πού θα βρείτε τα λεφτά;». Το συγκεκριµένο ερώτηµα έχει τεθεί αµέτρητες φορές σε διάφορες εκδοχές.
Διαρκώς τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης προβάλλουν ζήτηµα κοστολόγησης, στην προσπάθειά τους να διασκεδάσουν τις πολιτικές εντυπώσεις. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και πριν από τις γιορτές, όταν, όπως είχα πει, είχαµε καταθέσει το νοµοσχέδιο για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, το οποίο να πω ότι χθες
υπερψηφίστηκε από τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπενθυµίσω, αν και έχουν περάσει λίγοι µόνο µήνες από την ψήφιση του προϋπολογισµού του
2016 –του πρώτου προϋπολογισµού µε αριστερό αποτύπωµα
στη χώρα-, πως οι κοινωνικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 823
εκατοµµύρια ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός που υπερψηφίσαµε περιέχει αυξήσεις των κονδυλίων για την καταπολέµηση της ανεργίας, της ανθρωπιστικής κρίσης, την επέκταση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος και την ενίσχυση των νοσοκοµείων µε
300 εκατοµµύρια περισσότερα σε σχέση µε το 2015.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιπρόσθετα, σκόπιµα αποκρύπτετε πως µια σηµαντική δέσµη
διατάξεων είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη, ενώ άλλες ρυθµίσεις
υπολογίζεται πως µπορεί να αποφέρουν και δηµοσιονοµικό όφελος, λόγω του εξορθολογιστικού τους χαρακτήρα.
Συµπερασµατικά, τα επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης καταρρέουν ένα προς ένα είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση. Πίσω
από το νέφος του κιτρινισµού και της προπαγάνδας διαφαίνεται
η διαφορετική άποψη, η διαφορετική αφετηρία και τελικά ο διαφορετικός προορισµός που έχουµε για τις κοινωνικές ανάγκες,
για την οικονοµική πολιτική, για το κοινωνικό κράτος, αλλά και
για τη δηµόσια διοίκηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε την τοποθέτησή µου
έκανα σαφές πως εµείς δεν θέλαµε να προωθήσουµε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
υποχρεωθήκαµε όµως, ακριβώς διότι τις είχαµε καταθέσει, τις
περισσότερες από αυτές, για συζήτηση στις επιτροπές και εσείς
αποχωρήσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, περιλαµβάνει απολύτως αναγκαίες διατάξεις, που οι περισσότερες κινούνται στην κατεύθυνση της στήριξης του κοινωνικού κράτους και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, υπό την πίεση, µάλιστα, συγκεκριµένων χρονι-
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κών προθεσµιών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω πως οι λειτουργίες του
κοινωνικού κράτους –η δηµόσια παιδεία, υγεία και ασφάλιση- δεν
είναι δαπάνες µε τη στενή έννοια, αλλά συµβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και λειτουργούν ως επένδυση για
το µέλλον, αντισταθµίζουν τις ανισότητες που παράγονται από
πολιτικές µακράς διάρκειας λιτότητας και ενδυναµώνουν τα πολιτικά και αστικά δικαιώµατα.
Η Κυβέρνησή µας, µαζί µε τον λαό, δεν πρόκειται να επιτρέψει
τον κοινωνικό δαρβινισµό. Συνεχίζουµε να πιστεύουµε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους έναντι της ιδιωτικής φιλανθρωπίας, που αποτελεί ακρογωνιαίο νεοφιλελεύθερο δόγµα, και
παρά τις συνεχείς πιέσεις που δεχόµαστε στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης, µε στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Από τη µεριά µας είµαστε έτοιµοι να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια και να δώσουµε την απαραίτητη µάχη. Και καλούµε και
εσάς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να υπερψηφίσετε
αυτό το τόσο αναγκαίο νοµοσχέδιο µακρά από άσκοπες αντιπαραθέσεις, αφού είναι απολύτως αναγκαίο για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Τζούφη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Σταµάτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την κύρωση δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου µέσα σε ένα συγκεκριµένο πολιτικό κλίµα. Και η Βουλή
είναι ένας ζωντανός οργανισµός, µέσα στον οποίο όλα τα γεγονότα διαδραµατίζονται και ερµηνεύονται.
Πριν από δύο µέρες, στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής
ο κ. Τσακαλώτος µάς είπε δύο πράγµατα. Πρώτον, τα καλά νέα,
ότι οι θεσµοί είναι σύµφωνοι µε την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής πρότασης και, δεύτερον, ότι καήκαµε αν δεν τελειώσει η
διαδικασία της αξιολόγησης το πολύ σε τρεις εβδοµάδες.
Χθες ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος µάς είπε τέσσερα
πράγµατα. Πρώτον, καήκαµε πράγµατι αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση στον χρόνο που είπε και ο κ. Τσακαλώτος. Δεύτερον, όχι
µόνο καήκαµε, αλλά ήδη έχουµε αργήσει. Τρίτον, ότι τα capital
controls δεν είναι βέβαιος πότε θα αρθούν, παρά το γεγονός ότι
η Κυβέρνηση στο παρελθόν είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2016 θα έχουν αρθεί. Και τέταρτον,
διεφάνη ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής πρότασης.
Οι θεσµοί, επίσης, είναι βέβαιο –και αυτό πια δεν µπορεί κανείς
να το αποκρύψει- ότι έχουν έντονες επιφυλάξεις για την αρχιτεκτονική. Επίσης, θέτουν ένα άλλο ζήτηµα για να κλείσουν την
αξιολόγηση, αυτό της ρύθµισης του ΤΑΙΠΕΔ, για την οποία δεν
έχουµε ακούσει τίποτα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και
όλα αυτά µέσα στα τροµακτικά ασφυκτικά πλαίσια που περιέγραψαν και ο αρµόδιος Υπουργός των Οικονοµικών και ο κεντρικός
τραπεζίτης.
Εν τω µεταξύ, η ίδια η αξιολόγηση καρκινοβατεί. Ακούµε πολλά και περίεργα πράγµατα. Χθες ακούσαµε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει, απευθυνόµενος στους δανειστές, να αφήσουν
τις κωλυσιεργίες και τους τακτικισµούς.
Οι αγρότες και οι επαγγελµατίες βρίσκονται στους δρόµους.
Το προσφυγικό βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχηµη τροχιά. Ο κ.
Μουζάλας και ο κ. Δραγασάκης µας είπαν ότι µπορεί να κλείσουν
τα σύνορά µας και ότι µάλιστα πρέπει να πάρουµε µέτρα. Εµάς
ρωτάνε; Οι Υπουργοί δεν είναι για να διαπιστώνουν, αλλά για να
προλαµβάνουν και να παίρνουν µέτρα. Και απορώ γιατί κάνουν
αυτή τη διαπίστωση σήµερα και αγνόησαν την προειδοποίηση
που έκλεινε µέσα της η επιστολή πριν από είκοσι µέρες του κ. Γιούνκερ στον Σλοβένο Πρωθυπουργό, όπου του περιέγραφε ακριβώς αυτήν την κατάσταση. Έπρεπε να κτυπήσουν δέκα καµπανάκια για την Κυβέρνηση και όχι να διαπιστώνει σήµερα αυτό το
πρόβληµα.
Και το κερασάκι στην τούρτα, η εκλογολογία, την οποία δεν
άνοιξε κάποιος από εµάς, κάποιος από την Αντιπολίτευση, αλλά
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ο προνοµιακός εταίρος σας στην Κυβέρνηση ο κ. Καµµένος. Μάλιστα, την επανέφερε δύο φορές, τη µία µε την ευθεία απειλή ότι
αν δεν συµφωνήσουν οι εταίροι στην κυβερνητική πρόταση θα
πρέπει να προσφύγουµε στον λαό και τη δεύτερη µε την πρόταση που έκανε ο εκπρόσωπος του κ. Καµµένου ζητώντας τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας περί άλλων τυρβάζει. Καταγγέλλει την Αντιπολίτευση για λαϊκισµό και για διαπλοκή. Λαϊκισµό γιατί; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας, του είπε να αποσύρει την πρότασή του για
το ασφαλιστικό, µια πρόταση που έχει ξεσηκώσει το σύµπαν.
Αλλά εγώ ρωτώ: Ποια πρόταση έχει κάνει η Κυβέρνηση; Αυτήν
την πρόταση που ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό
Συµβούλιο είπε ότι µπορούµε να την ξανακοιτάξουµε, κλείνοντας
το µάτι µια προς την κατεύθυνση των αγροτών και µια προς την
κατεύθυνση των επαγγελµατιών; Άρα, δεν έχει τίποτα συγκεκριµένο η Κυβέρνηση. Ποια πρόταση; Αυτήν η οποία δεν έχει συζητηθεί ούτε µε τους θεσµούς;
Και όταν λέει για διαπλοκή τι εννοεί; Ποιος µιλάει για διαπλοκή;
Προσέξτε, η Ιστορία γράφεται τώρα, αλλά διαβάζεται λίγο αργότερα. Και δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί η διαπλοκή στην
πραγµατική της διάσταση: Ποιοι και πώς έριξαν την κυβέρνηση
Σαµαρά; Ποιοι και πώς µεθόδευσαν ένα κόµµα, που πριν από
τρία χρόνια είχε 3% και δεκατρείς συνιστώσες, να γίνει µέσα σε
τρία χρόνια 36%;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το µεθόδευσαν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θα τα δούµε αυτά. Μη βιάζεστε. Η
ιστορία γράφεται τώρα, αλλά διαβάζεται αργότερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξέρουµε… (δεν ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το
1993 µην ξεχνάτε ότι … (δεν ακούστηκε).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη για
λαϊκισµό, όταν είναι πρόσφατες, οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη που εκφράζουν τη µέγιστη αυτοσυγκράτηση. Καλεί ο κ.
Μητσοτάκης σε αυτοσυγκράτηση και τους αγρότες και τους πολίτες. Έχει µια συµπεριφορά δηλαδή, που για εσάς είναι εντελώς
άγνωστη. Διότι µέχρι χθες πάνω στα τρακτέρ προκαλούσατε
τους αγρότες να κατεβούν στην Αθήνα. Και τολµάτε να συγκρίνετε τη δική µας συµπεριφορά, τη συµπεριφορά του κ. Μητσοτάκη µε τη συµπεριφορά του κ. Τσίπρα.
Ας έρθουµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Τι είναι αυτό το νοµοσχέδιο; Μέχρι τώρα είχαµε γνωρίσει στην πολιτική µας ζωή τα νοµοσχέδια «σκούπα». Σήµερα εσείς εισάγετε έναν άλλον θεσµό,
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου «σκούπα».
Η παραβίαση του Συντάγµατος είναι ολοφάνερη. Τι λέει το
άρθρο 44 του Συντάγµατος; Λέει ότι υπογράφονται, εκδίδονται
ΠΝΠ για έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικής και απρόβλεπτης
ανάγκης. Τι σηµαίνει «έκτακτες»; Περιορίζει οπωσδήποτε τον
αριθµό, δεν είναι τακτική διαδικασία αυτή, είναι έκτακτη. Είναι
µετρηµένες στα δάκτυλα οι περιπτώσεις που πρέπει να επιλύονται διά της µεθόδου των ΠΝΠ και λέει ότι πρέπει να είναι επείγουσες και απρόβλεπτες.
Απρόβλεπτη ανάγκη δεν είναι η αµέλεια των Υπουργών να επιλύσουν διά της νοµοθετικής διαδικασίας τα προβλήµατα που
έχουν στα Υπουργεία τους, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
ως Υπουργοί. Η αδράνεια των Υπουργών και η αδράνεια των
υποκείµενων σε αυτούς κυβερνητικών παραγόντων δεν στοιχειοθετεί την έννοια ούτε του κατεπείγοντος ούτε την έννοια του
απρόβλεπτου.
Είναι εξόφθαλµα, λοιπόν, αντισυνταγµατική αυτή η διάταξη,
διότι οι όροι που χρησιµοποιεί ο συνταγµατικός νοµοθέτης είναι
πάρα πολύ αυστηροί. Και είναι αυστηροί για έναν και µοναδικό
λόγο κυρίως. Γιατί ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν θέλει την
υποκατάσταση της Βουλής στο νοµοθετικό της έργο από άλλο
πολιτειακό όργανο. Γιατί αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη
δηµοκρατία.
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Το δεύτερο θέµα που έχει να κάνει µε τις υπό συζήτηση διατάξεις, έχει σχέση µε τις κατηγορίες που απευθύνετε εναντίον
µας. Ποιοι; Δεν θα σταθώ στο θέµα της σύγκρουσης του εαυτού
σας, µε αυτά που λέγατε και αυτά που κάνετε, διότι αυτή η αναξιοπιστία είναι πλέον σήµα κατατεθέν της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όταν ακούει ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το µυαλό του πάει στο
αναξιόπιστο, στο ψέµα, στην εξαπάτηση.
Δεν θα σταθώ εκεί. Θα σταθώ, όµως, στο ότι ζητάτε από εµάς
να κάνουµε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε ακόµα κι όταν
συµφωνούσατε. Και έχουµε ΠΝΠ που είχαµε εισαγάγει εµείς,
που συµφωνούσατε, όπως παραδείγµατος χάριν εκείνη για τη
δυνατότητα που δίναµε να πληρωθούν οι εργαζόµενοι στο Σκαραµαγκά. Και δεν την ψηφίσατε την ΠΝΠ. Και την ψήφισαν τα
κόµµατα που συγκυβερνούσαν τότε.
Το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των ΠΝΠ είναι ότι δεν
υπάρχουν στις περισσότερες των διατάξεων εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που να περιγράφουν το ύψος των
προβλεπόµενων δαπανών. Επίσης στην κατά το άρθρο 75 του
Συντάγµατος έκθεση δεν καθορίζεται µε σαφήνεια από πού θα
καλυφθούν αυτά τα έξοδα ή οι απώλειες εσόδων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτό που καθορίζεται για τα περιουσιακά
στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ.
Αυτά τα έχετε προϋπολογίσει, κύριοι Υπουργοί, στον προϋπολογισµό. Αυτά τα έχει εγκρίνει και η τρόικα, όταν κάνατε κουβέντες. Τώρα τα αφαιρείτε. Από το συνολικό ποσό, λοιπόν, παρουσιάζεται ένα κενό. Εξαιρέστε το. Αλλά πείτε µας από πού θα καλυφθεί το κενό που προκύπτει;
Ο κ. Χουλιαράκης εξέφρασε δε και µια πρωτότυπη άποψη.
Όταν ρώτησα γιατί δεν συνοδεύονται αυτά από τις εκθέσεις του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µου είπε: «Αυτά είναι από µια
νοµοθετική ρύθµιση που ετοιµαζόµασταν να βάλουµε στη Βουλή
πριν από τις γιορτές, αλλά επειδή εσείς διαµαρτυρηθήκατε, την
αποσύραµε».
Από τα πενήντα εννέα άρθρα των δύο ΠΝΠ, µόνο είκοσι οκτώ
περιλαµβάνονταν στο παράλληλο πρόγραµµα που είχατε καταθέσει. Τα υπόλοιπα τριάντα ένα είναι εκτός. Πέρασαν δύο µήνες
από τότε. Μέσα σε αυτούς τους δύο µήνες γιατί δεν µπόρεσε το
Γενικό Λογιστήριο να προσδιορίσει τις δαπάνες και οι Υπουργοί
να µας πουν από πού θα προέλθουν τα χρήµατα για την κάλυψη
αυτών των δαπανών; Δύο µήνες πέρασαν.
Ο κ. Χουλιαράκης, όµως, είχε και µια άλλη άποψη πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα για σας, τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε: «Μα, αυτά τα ενέκρινε η τρόικα. Εσείς αµφισβητείτε
την τρόικα;».
Κατ’ αρχάς, χαιρετίζουµε την προσχώρηση του κ. Χουλιαράκη
και κάποιων άλλων Υπουργών στο γήπεδο της λογικής, έστω κι
αν είναι εξαιρέσεις. Όµως, θα ήθελα να του θυµίσω ότι µπορεί
να συµφωνούν µε την τρόικα επί της ουσίας, αλλά η διαδικασία
που προβλέπεται από το Σύνταγµα δεν µπορεί να παραβιαστεί.
Και η συµµόρφωση και η συµφωνία µε την τρόικα πρέπει να είναι
συµβατή µε τις διατάξεις του Συντάγµατος, όσον αφορά τον
προσδιορισµό του περιεχοµένου της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της έκθεσης του άρθρου 75 του Συντάγµατος.
Επί της ουσίας τώρα και σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σταµάτη, πρέπει να ολοκληρώνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μα, τι να κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ό, τι και να κάνετε,
ένα λεπτό έχετε ακόµα, καθ’ υπέρβασιν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, κύριε Σταµάτη,
παρακαλώ πολύ. Ήµουν σαφής εξαρχής. Και ισχύει για όλους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Επί της ουσίας: Εµείς δεν σταθήκαµε αρνητικά στο σύνολο των διατάξεων. Είµαστε αρνητικοί και
πιστεύουµε ότι είναι αντισυνταγµατικός ο τρόπος µε τον οποίο
εκδόθηκαν οι ΠΝΠ. Υπάρχουν διατάξεις που θα µπορούσαµε να
τις αποδεχθούµε ακόµα και ως ΠΝΠ. Όµως, την ώρα που αυτές
συνδέονται µε άλλες διατάξεις που είναι προδήλως παράνοµες
ή αντισυνταγµατικές, λόγω της διαδικασίας, είναι αδύνατο να τις
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ψηφίσουµε. Όπως υπάρχουν και διατάξεις που τις θεωρούµε σωστές και λογικές, αλλά που δεν καλύπτουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγµα. Και θα µπορούσατε να τις
φέρετε µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και να τις ψηφίσουµε.
Υπάρχουν, όµως, και διατάξεις τις οποίες δεν πρόκειται και
δεν µπορούµε να ψηφίσουµε. Σας λέω την πιο χαρακτηριστική
περίπτωση, γιατί δεν µου φθάνει ο χρόνος, την περίπτωση της
«ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON». Πού ακούστηκε µε νοµοθετική ρύθµιση
να καταργείται οριστική και τελεσίδικη δικαστική απόφαση; Πού
ακούστηκε; Ακούσαµε και το εξής επιχείρηµα: Θα κάνουµε –λέειαυτοδιαχείριση. Αυτοδιαχείριση επί πτωχευτικής περιουσίας;
Έχει ξαναγίνει αυτό; Θα καταργήσετε και τον Πτωχευτικό Κώδικα;
Πίσω από αυτά, όµως, κρύβεται, µια άλλη αλήθεια. Η άλλη
αλήθεια είναι ότι εργάτες που έχουν να πληρωθούν από το 2011,
ζητούν να προχωρήσει ο πλειστηριασµός των ακινήτων, για να
πληρωθούν τα µεροκάµατά τους, να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Όµως, δεν µπορεί να προχωρήσει αυτό, διότι είκοσι έξι εργαζόµενοι, φίλα προσκείµενοι στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει κατάληψη
των µέσων παραγωγής, ενός τµήµατος της πτωχευτικής περιουσίας. Και λένε ότι θέλουν να κάνουν αυτοδιαχείριση.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι δεν στέκεστε πουθενά µε αυτά
που έρχεστε να κάνετε. Κατόπιν των ανωτέρω, συνοπτικά λέω
ότι εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ούτε επί της αρχής ούτε
επί των άρθρων και γιατί θεωρούµε τη διαδικασία παράνοµη και
…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πείτε και για την αντισυνταγµατικότητα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Λέγοντας παράνοµη εννοώ ότι είναι
αντισυνταγµατική, εν τη ευρεία έννοια.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να ψηφίσουµε επειδή δεν µπορούµε να
νοµιµοποιήσουµε τα δικά σας πολιτικά παιχνίδια και τις επικοινωνιακές τακτικές σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Θέλουµε να πείτε ότι θέτουµε
θέµα αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέστε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι κατά
δήλωση του εισηγητή τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αν δεν έγινε αντιληπτό, προσθέστε
το ότι θέτουµε θέµα αντισυνταγµατικότητας του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, θα το αναπτύξει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «1974: Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας», που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις συνοδοί καθηγητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου
Δηµητρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε στον ειδικό αγορητή του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρο, ο οποίος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το θέµα για την αντισυνταγµατικότητα νοµίζω ότι προηγείται από τη στιγµή που ετέθη. Πότε
θα συζητηθεί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπορεί αυτό να γίνει
κατά της διάρκεια της κουβέντας, όποτε θέλετε. Αν θέλετε να το
θέσετε αµέσως µετά τη λήξη της εισήγησης του κ. Παναγιώταρου θα δώσω τον λόγο στον κ. Τζαβάρα, που θα είναι ο λέγων,
για να αναπτύξει το θέµα.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάλι καλά που ήρθαν και τα παιδιά για να δουν την αποκατάσταση της δηµοκρατίας! Ας έρθουν και αύριο να δουν τους εκατοντάδες χιλιάδες που θα πανηγυρίζουν για τη δηµοκρατία και
όλα όσα τους έχετε προσφέρει, ειδικότερα τα τελευταία πέντε
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χρόνια, εδώ στο Σύνταγµα και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος!
Πριν αρχίσω θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ολόψυχα συλλυπητήριά µου στις οικογένειες των τριών αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, που δείχνουν ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι
Έλληνες, οι οποίοι εργάζονται και µάχονται για να προασπίσουν
την ελευθερία και την τιµή αυτού του Έθνους.
Στις 2:45 κάπου στο Αιγαίο Πέλαγος, ένα ελικόπτερο του Πολεµικού Ναυτικού πετούσε σε εκπαιδευτική άσκηση ίσαµε τη θάλασσα, προκειµένου να είναι ετοιµοπόλεµοι -παρότι έχουν µεγάλη έλλειψη σε ανταλλακτικά, σε µέσα, στα πάντα- για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν, όταν θα έρθει η ώρα, τον προαιώνιο
εχθρό. Τον προαιώνιο εχθρό, ο οποίος θρασύτατα έβγαλε και µία
ΝΟΤΑΜ ότι για την έρευνα και τη διάσωση θα πρέπει να ενηµερώνονται αυτοί –οι Τούρκοι- και όχι εµείς.
Την ίδια ώρα, βέβαια, εµείς τι κάναµε; Υποκύψαµε στις πιέσεις,
πέσαµε στα τέσσερα ως Κυβέρνηση. Γιατί µόλις χθες ο κ. Καµµένος έλεγε ότι δεν εγκρίνει τις απόψεις της κ. Μέρκελ, σε συνάντηση µε τον κ. Ερντογάν, σχετικά µε περιπολίες του ΝΑΤΟ
στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά χωρικά ύδατα και µόλις σήµερα τα δέχτηκαν όλα, χωρίς καµµία αντίσταση.
Κι αν σήµερα είναι Γερµανός ο διοικητής του ΝΑΤΟ, σε έξι
µήνες ή και σε λιγότερο, αν δεν υπάρξει κάποια παράταση ή κάτι
άλλο, διοικητής θα είναι Τούρκος κι αυτός ο Τούρκος θα κατευθύνει τα πολεµικά πλοία του ΝΑΤΟ και τα τούρκικα, προκειµένου
να σουλατσάρουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και
αλήθεια, τι θα κάνουν τα πλοία του ΝΑΤΟ; Θα αποτρέψουν την
εισβολή των εκατοντάδων χιλιάδων λαθροµεταναστών και των
ελαχίστων προσφύγων; Όχι. Απλώς και αυτοί θα τους φέρνουν
στα hot spots των νησιών του Αιγαίου, αλλά και στα υπόλοιπα
κέντρα που µαζικά έχετε ξεκινήσει να φτιάχνετε –προσπαθείτε,
και θα φτιάξετε κι άλλα, αν δεν αλλάξει κάτι- σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Αλήθεια, ποιοι είναι τώρα οι γερµανοτσολιάδες;
Επίσης, ακούσαµε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας προχθές σε
µια συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας όπου είπε µεταξύ άλλων -και είναι άξιο σχολιασµού- ότι «δεν
διαλέξαµε εµείς τα hot spots ή τα κέντρα κράτησης ή οτιδήποτε
άλλο». Δηλαδή, για τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας δεν έχουν
άποψη; Ο αρµόδιος Υπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας δεν
έχει άποψη; Ό,τι του πασάρουν κάποιοι οι οποίοι ως επί το πλείστον εχθρεύονται το έθνος, δεν γουστάρουν την πατρίδα, δεν
γουστάρουν Στρατό, δεν γουστάρουν τίποτα, θα το δέχεστε
αβίαστα; Ε, όχι!
Αλήθεια, θα ψηφίσετε σήµερα –εκτός των άλλων- και το άρθρο
8 για τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτές τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις που λειτουργούν στην κυριολεξία διαλυτικά και που
όλοι οι φορείς –όχι εµείς- των νησιών στα οποία υπάρχει το ζήτηµα, διαµαρτύρονται ότι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα ούτε οι
νοσοκοµειακοί γιατροί ούτε το Λιµενικό ούτε η Αστυνοµία; Πάνε
και βρίσκουν τον «βράχο» των ΜΚΟ, οι οποίες κάνουν ό,τι θέλουν
στην κυριολεξία. Ή θα ψηφίσετε το άρθρο 18 που αφορά τα κέντρα κράτησης;
Θα ήθελα να κάνω κι ένα µικρό σχόλιο όσον αφορά κάτι που
ακούστηκε σήµερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθµό «STAR».
Βλέπετε, η Χρυσή Αυγή δεν έχει τη δυνατότητα να παρίσταται
σε ζωντανές ή άλλες εκποµπές και να απαντάει στις συκοφαντίες
και στις λάσπες εις βάρος του κινήµατος, της τρίτης πολιτικής
δύναµης. Βγήκε κάποιος κύριος εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ ονόµατι Μπαλάσκας και είπε πως υπάρχουν πληροφορίες ότι τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής αύριο θα παρεισφρήσουν στον
κόσµο, µέσα στη µεγαλειώδη συγκέντρωση –που όλα έτσι δείχνουν ότι θα είναι, µε ή χωρίς τρακτέρ-, για να δηµιουργήσουν
ένταση και να κάνουν το κοµµάτι τους.
Απαντάµε στον κ. Μπαλάσκα και στα αφεντικά του που τον
έβαλαν να τα πει όλα αυτά, πρώτον, ότι τα «φασιστοειδή» είναι
νοµίµως εκλεγµένα από τον ελληνικό λαό, είναι τρίτη πολιτική
δύναµη για τέσσερις συνεχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις.
Δεύτερον, τα «φασιστοειδή» της Χρυσής Αυγής, ο Αρχηγός,
οι Βουλευτές της και οι εκατοντάδες χιλιάδες που µας ψήφισαν
κι, απ’ ό,τι φαίνεται, τα εκατοµµύρια άλλα τα οποία συµφωνούν
µε τις ιδέες µας, έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλους τους υπό-
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λοιπους και µπορούν να πηγαίνουν κι αυτοί σε πορείες ή οπουδήποτε αλλού.
Επίσης, η Χρυσή Αυγή δεν πήγε να κάνει καθόλου σπέκουλα
στο ζήτηµα των αγροτών κι αλλού, παρ’ ότι όλοι µιλάνε για τη
Χρυσή Αυγή, πολύ απλά γιατί σεβόµαστε αυτόν τον αγώνα τους
και µας αρέσει να βλέπουµε την ελληνική σηµαία και µόνο και τίποτε άλλο, ούτε κοµµατικές σηµαίες ούτε οτιδήποτε άλλο.
Μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταµάτης πριν
και αναφέρθηκε σε διάφορα. Κατ’ αρχάς, µίλησε για την παραβίαση του Συντάγµατος. Το να το λέει αυτό ο κ. Σταµάτης που
ήταν ένας από τη στενή οµάδα του Σαµαρά που πρωτοστάτησαν
στον βιασµό της δηµοκρατίας µε τις άθλιες, παράνοµες διώξεις
εις βάρος της τρίτης πολιτικής δύναµης και το να µιλάει για παραβίαση του Συντάγµατος είναι για γέλια. Θα του συστήναµε να
ακούσει λίγο το ηχητικό Σαµαρά ή το βίντεο Μπαλτάκου, για να
καταλάβει τι έκανε αυτό το κόµµα στην ηγετική οµάδα του
οποίου ήταν προ δύο ετών περίπου και τώρα το «φυσάνε και δεν
κρυώνει».
Επίσης, θα ήθελα να θυµίσω στον κ. Σταµάτη, που µας είπε
διάφορα, µιας και µιλάµε για κυρώσεις µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου που αφορούν ΜΚΟ, τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης
προχθές που πήγε στη Λέσβο. Φωτογραφήθηκε σε ένα hot spot
και έλεγε «όλα καλά» και φόντο πίσω του ήταν ένα πανό µιας µη
κυβερνητικής οργάνωσης, της Actionaid, που παρεµπιπτόντως
είναι της αδελφής του της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, αν δεν κάνω
λάθος. Καλή διαφήµιση έκανε. Δωρεάν διαφήµιση. Και θα περιµένατε ποτέ από τον κ. Μητσοτάκη να έχει µια άλλη άποψη στο
συγκεκριµένο ζήτηµα, κόντρα σε όσα πιστεύουν ακόµα και οι ψηφοφόροι του;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Της ανιψιάς του είναι.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Της ανιψιάς του, ό,τι είναι, δεν ξέρω.
Επίσης, βλέπουµε τη σκληρή Αντιπολίτευση που υποσχέθηκε
ο κ. Μητσοτάκης, που βγήκε από την πρώτη στιγµή που έγιναν
τα µπλόκα των αγροτών και είπε «όχι στα µπλόκα, διαφωνούµε
µε αυτήν τη µέθοδο κινητοποιήσεων».
Πάρα πολύ καλά! Το σύστηµα το φτιάχνει και το φέρνει πολύ
καλά.
Αυτά βλέπει ο κόσµος και γι’ αυτό βλέπετε παντού εκατοµµύρια χρυσαυγίτες, σε αυτούς που διαµαρτύρονται για τα hot
spots, σε αυτούς που διαµαρτύρονται στα µπλόκα, σε αυτούς
που διαµαρτύρονται παντού. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, αυτοί που
συµφωνούν µε τις ιδέες της Χρυσής Αυγής είναι πολλοί περισσότεροι από τους ψηφοφόρους.
Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Φαντάζει αστείο να βλέπουµε τους
Βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να διαπληκτίζονται µε τη
Νέα Δηµοκρατία, λέγοντας «όχι εσείς φέρατε πολλές, εσείς φέρατε περισσότερες» και ο καθένας επί της ουσίας να γλείφει εκεί
που έφτυνε και να κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους ανθρώπους
που τους ψήφισαν, µε διάφορες αστείες δικαιολογίες.
Ακούσαµε την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ που µιλούσε για ένα
άρθρο του σηµερινού νοµοσχεδίου, που αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Μια ανθρωπιστική κρίση, την οποία την βρήκατε,
αλλά που τη συνεχίζετε ακάθεκτοι και δεν κάνετε τίποτα επί της
ουσίας για να τη διορθώσετε, µε µεγαλύτερη πράξη σας το τρίτο
µνηµόνιο, το οποίο είναι το επαχθέστερο όλων.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την επίσκεψη του κ. Στουρνάρα χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών, όπου µας έκανε ενηµέρωση. Για να καταλάβετε τι γίνεται, το πρώτο πράγµα πριν ξεκινήσει η χθεσινή επιτροπή ήταν ο προεδρεύων του ΣΥΡΙΖΑ, να πει
ότι «µπορεί να διαφωνούµε µε τον κ. Στουρνάρα, µπορεί να έχουµε άλλες απόψεις, αλλά είναι ένας έγκριτος, καλός…». Μα καλά,
µέχρι τις 5 Ιουλίου λέγατε τα εντελώς διαφορετικά. Όταν σας
έφτυνε στα µούτρα ο Στουρνάρας και δεν ερχόταν στη Βουλή
όταν τον καλούσε, τότε ήταν κακός. Τώρα, επειδή τα έχετε βρει
και πλέον δουλεύετε για το ίδιο αφεντικό, είναι ένας πολύ καλός
και έγκριτος τραπεζίτης! Δεν είναι έτσι.
Μας είπε ο κ. Στουρνάρας, σχεδόν κουνούσε το δάχτυλο, ότι
πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση -και για να θυµηθείτε όλοι, για
να τελειώσει η αξιολόγηση θα πρέπει να τελειώσει το ασφαλιστικό και το φορολογικό- προκειµένου να αρχίσουν οι συζητήσεις
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–προσέξτε!- για την ελάφρυνση του χρέους. Και µας είπε για τη
µόνη ελάφρυνση που έγινε το 2012. Να υπενθυµίσουµε ξανά
στον απλό κοσµάκη τι εννοούσε: Το PSI, το κούρεµα, το τσάκισµα των µικροοµολογιούχων, των οµολόγων που είχαν δηµόσιοι
φορείς, ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία τα κούρεψαν και τα εξαφάνισαν, αλλά δεν έκαναν τα ίδια και για τα διάφορα κοράκια,
τους διάφορους γύπες, οι οποίοι δεν δέχθηκαν κούρεµα και τώρα πηγαίνουν στο ταµείο και εισπράττουν στο 100% της αξίας
των οµολόγων. Άρα, αυτό το κούρεµα είχε µόνο όφελος για τα
κοράκιακαι κανένα όφελος για τον ελληνικό λαό, ο οποίος το
πλήρωσε πολύ ακριβά.
Να σχολιάσουµε κιόλας µέσα σε όλα, την αύξηση του µισθού
του νέου επικεφαλής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στις 175.000 ευρώ τον χρόνο. Ξέρετε, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας είναι αυτό το ταµείο που παίρνει τα
χρήµατα, τα οποία δανείζεται ο ελληνικός λαός, τα δίνει στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κι αυτό µε τη σειρά του
ανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες. Ανακεφαλαιοποιήσατε επιτυχώς
τις τράπεζες πριν από λίγες εβδοµάδες. Και τι έγινε µέσα σε
τρεις µέρες; Το 30% αυτής της ανακεφαλαιοποίησης, µε την
πτώση του χρηµατιστηρίου, πήγε στα σκουπίδια. Και δεν ήταν
µόνο κάποιοι ιδιώτες τους οποίους κοροϊδέψατε και έβαλαν τα
λεφτά τους. Υποχρεώσατε και δηµόσιους οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία και άλλους να συµβάλουν κι αυτοί σε αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση. Μια από τα ίδια, και δεν έχετε αλλάξει τίποτα.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά άρθρα και δεν µπορούµε να µιλήσουµε για όλα. Δεν γίνεται µέσα σε δώδεκα λεπτά,
εξάλλου δεν έχει καµµία αξία. Κατ’ αρχάς, λέµε «όχι» επί της
αρχής και αυτό είναι δεδοµένο, διότι εµείς δεν κοροϊδεύουµε
ούτε τους εαυτούς µας ούτε αυτούς που µας ψηφίζουν. Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως λέει και το Σύνταγµα, αφορούν µόνο έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης. Η τελευταία για το 2015 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία εκδόθηκε, περιλαµβάνει σωρεία ρυθµίσεων για ζητήµατα που δεν
απαντούν ούτε στο έκτακτο ούτε στο αναγκαστικό της κατεπείγουσας διαδικασίας, αλλά εκδίδονται στην ουσία προγραµµατισµένα, απολύτως προγραµµατισµένα.
Έχουµε δει στο παρελθόν το κυβερνητικό κόµµα να χαρακτηρίζει ορισµένες πράξεις βίας ως καλές και άλλες ως κακές, αναλόγως τού ποιοι είναι οι δράστες. Τώρα, το ίδιο φαινόµενο
παρατηρούµε και µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για
τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ διερρήγνυε τα ιµάτιά του όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ενώ τώρα που τις εκδίδει τις χαρακτηρίζει «αναγκαστικές πράξεις», γιατί έτσι µας τα έφεραν τάχα µου οι άλλοι. Στην
ουσία πρόκειται για µια παραδοχή ήττας, αφού και το πολυδιαφηµισµένο παράλληλο πρόγραµµα, που µερικώς κοροϊδέψατε
τον ελληνικό λαό στις προηγούµενες εκλογές, δεν προχωράει.
Δεν γίνεται τίποτε απολύτως, ούτε για τα µάτια του κόσµου. Και
κάποια ψήγµατα που πήγατε να κάνετε, ήρθαν τα αφεντικά σας
-του Κουαρτέτου- και σας έριξαν την κατραπακιά και σας είπαν
«nein!» και εσείς είπατε «ja»!
Επί της ουσίας, επικαλούµενη σαν εξαιρετικούς και σπουδαίους λόγους τον κίνδυνο κατάρρευσης των δοµών υγείας ή τις
ανάγκες αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσεως η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να περάσει χαριστικές διατάξεις προς όφελος
λίγων και εκλεκτών, προκαλώντας πλήθος ερωτηµάτων για τις
σκοπιµότητες που µπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές τις ενέργειες.
Θα µείνουµε σε πέντε άρθρα τα οποία αξίζουν σχολιασµού,
όπως είναι το άρθρο 8 που αφορά τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, για το οποίο όλοι διαµαρτύρονται: η ΕΛΑΣ, οι φορείς, ακόµα
και οι δικοί σας άνθρωποι που προσπαθούν εκεί να κάνουν αυτό
που η ιδεολογία τους τους προτάσσει, αλλά βρίσκουν τον
«βράχο» των ΜΚΟ.
Βλέπουµε τα άρθρα 10 και 11 που αφορούν τη ναύλωση πλωτών µέσων. Με µία άνεση βγάλατε κονδύλια προκειµένου να
έχουν πλοία και όλοι οι λαθροµετανάστες να έρχονται από τα
νησιά εδώ και να είναι όλα καλά, ζάχαρη, την ίδια ώρα που υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο µας ή άγονες γραµµές, που επειδή εκεί
δεν έχει λαθροµετανάστες και επειδή εκεί είναι µη επιδοτούµενες
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οι γραµµές ή υπάρχουν διάφορες άλλες ιστορίες, δεν έχουν επί
της ουσίας καθόλου δροµολόγια οι Έλληνες πολίτες.
Ένα άλλο ωραίο είναι το άρθρο 12, το οποίο αναφέρεται στην
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Και µε τι
ασχολείται αυτή η επιτροπή; Εδώ βλέπουµε την αναγνώριση ταυτότητας φύλου για τα διεµφυλικά άτοµα. Το εν λόγω άρθρο λέει
ότι καθένας µπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, άντρας, γυναίκα ή κάτι
άλλο, χωρίς καν να έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση.
Εδώ ο κόσµος χάνεται, βαρκούλες αρµενίζουν!
Βλέπουµε στο άρθρο 18 να γίνεται αναφορά στα κέντρα προσωρινής διαµονής των αιτούντων άσυλο. Οι Ευρωπαίοι µάς κλείνουν τα σύνορα, και µάλιστα ούτε καν οι εταίροι µας. Οι
γυφτοσκοπιανοί µάς έβαλαν έναν φράχτη, τώρα φτιάχνουν και
έναν δεύτερο και µας δουλεύουν ψιλό γαζί. Και εµείς εδώ τι κάνουµε; Θα ετοιµάσουµε χώρους! Και αφού γίνουν τα πέντε hot
spots –αν γίνουν- θα γίνουν και κάποια κέντρα στην Αττική και
µετά από λίγες εβδοµάδες επειδή θα είναι πάρα πολύς ο κόσµος
θα πρέπει να κάνουµε και άλλα και άλλα και θα κάνετε όλη την
Ελλάδα µια αποθήκη ψυχών, χωρίς να έχετε καµµία πρόβλεψη.
Μετά θα πηγαίνετε στα συµβούλια της Ευρώπης και θα λέτε,
όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εµείς δεν θέλουµε λεφτά, είναι
το καθήκον µας και την ίδια ώρα η Τουρκία θα σας εµπαίζει, θα
µας εµπαίζει όλους και θα κάνει αυτό το οποίο θέλει και λογαριασµό δεν θα δίνει σε κανέναν.
Συµβαίνουν απίστευτα πράγµατα. Έχετε δώσει γη και ύδωρ
σε όλους και το µόνο το οποίο ζητάτε από τους Έλληνες πολίτες
είναι συνεχώς να πληρώνουν.
Γιατί και από τα τελευταία στοιχεία που είπε και ο συµπαθέστατος Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.
Μουζάλας -και βγήκανε και άλλα-…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Παρεµπιπτόντως, είναι γυναικολόγος και δεν ξέρω την άποψή
του για τις εκτρώσεις και αν οι εκτρώσεις είναι φόνος, γιατί δεν
απαντάει στις ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής, λέγοντας ότι το
σύνθηµα «αίµα, τιµή, Χρυσή Αυγή» τον ενοχλεί. Όµως όταν κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα αγέννητα παιδάκια είναι καλά!
Μας είπε, λοιπόν, ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει
πληρώσει πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το ζήτηµα του
λαθροµεταναστευτικού και η Ευρώπη µάς έχει υποσχεθεί 450
εκατοµµύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας από τα οποία έχουµε
πάρει µόνο 33 εκατοµµύρια ευρώ.
Καταστρέφεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία για να περιθάλπουµε, να στεγάζουµε, να ταΐζουµε, να ποτίζουµε κάποιους οι
οποίοι αύριο θα είναι η αιτία διάλυσης της πατρίδος µας, του
έθνους µας.
Όµως όσο θα υπάρχει η Χρυσή Αυγή, ασχέτως τού πόσες άρσεις ασυλίας θα µας φέρνετε κάθε µέρα, θα είµαστε εδώ και παντού, προκειµένου να υπερασπιστούµε την τιµή και την πατρίδα
µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας, προβάλατε αντιρρήσεις συνταγµατικότητας και ζητάτε να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής.
Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, ο οποίος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, ο αντιλέγων ο οποίος είναι ο συνάδελφος
κ. Λάππας, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που δεν
µιλούν, ως είθισται, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και ένας
Υπουργός εκ µέρους της Κυβέρνησης. Όλοι αυτοί έχουν δικαίωµα λόγου για πέντε λεπτά.
Ξεκινάµε από τον λέγοντα, τον κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εισάγεται προς κύρωση στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και κατά της διαδικασίας, η οποία στηρίζεται στις διατάξεις
του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, προβάλλουµε
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αντιρρήσεις συνταγµατικότητας. Δηλαδή, δηλώνουµε ότι πρόκειται για εξόχως αντισυνταγµατική διαδικασία, στην οποία καταχρηστικά η Κυβέρνηση προσέφυγε στη διάταξη του άρθρου
44 παράγραφος 1, άλλως προσχηµατικά. Δηλαδή, εισάγεται
προς κύρωση ένα πολυνοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο-«φρουτιέρα», όπως θα έλεγε –και αν ήταν εδώ, θα το είχε επαναλάβειο σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και εξ αυτού του λόγου
προβάλλουµε τους εξής ισχυρισµούς που θεµελιώνουν την αντισυνταγµατικότητα.
Πρώτον, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 παράγραφος 1,
το Σύνταγµα υιοθετεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, δηλαδή η νοµοθετική εξουσία έχει αποκλειστικά ανατεθεί στη
Βουλή. Αυτή η νοµοθετική εξουσία δεν είναι δυνατό να είναι αντικείµενο εκχώρησης από µέρους της Βουλής σε άλλα πολιτειακά όργανα, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 43, όπου µε
νοµοθετική εξουσιοδότηση µπορεί να δίνεται το δικαίωµα κανονιστικής δράσης σε όργανα της διοίκησης και η περίπτωση της
λεγόµενης συνταγµατικής εξουσιοδότησης, που είναι η περίπτωση, ακριβώς, του άρθρου 44 παράγραφος 1, µε βάση την
οποία ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να εκδίδει πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις εξαιρετικής και απρόβλεπτης ανάγκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται προσφυγή υπό το κράτος του δικαίου της
ανάγκης, όπως λέγεται, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να µη διακόπτεται η λειτουργία της πολιτείας, εάν για λόγους αντικειµενικούς δεν είναι δυνατόν να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις
η Βουλή.
Γι’ αυτήν, ακριβώς, την περίπτωση έχει προβλεφθεί ως εξαιρετική διαδικασία, απόκλιση δηλαδή από την κανονική νοµοθετική διαδικασία, η περίπτωση του άρθρου 44 παράγραφος 1. Κι
επειδή είναι εξαιρετική θα πρέπει να εφαρµόζεται µετά φειδούς
και µετά από σχολαστικό έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων που ανέφερα.
Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθεί ότι η νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας δέχεται ότι δεν υπάγεται σε δικαστικό έλεγχο η συνδροµή ή η µη συνδροµή των προϋποθέσεων
της εξαιρετικής περιπτώσεως της απρόβλεπτης και της εξαιρετικής ανάγκης, γιατί ακριβώς µια τέτοια δικαστική έρευνα θα
προσέκρουε στην πολιτική ευθύνη των πολιτειακών οργάνων που
έχουν τη δραστηριότητα αυτή.
Γι’ αυτόν τον λόγο -το επισηµαίνω αυτό στους συναδέλφους
της Πλειοψηφίας- θα πρέπει η έρευνα που θα κάνουµε εδώ, για
το αν συντρέχουν ή δεν συντρέχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις
του άρθρου 44 παράγραφος 1, να είναι σχολαστική και βέβαια
υπό την καθοδήγηση των ρήσεων του Πρωθυπουργού, ο οποίος
από του Βήµατος της Βουλής έλεγε προς όλους µας ότι «είστε
κάθε µία λέξη από το Σύνταγµα. Σε αυτό ορκιστήκατε και αυτό
υπηρετείτε».
Εποµένως, λοιπόν, καµµία από αυτές τις διατάξεις που αποτελούν ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στις δύο συγκεκριµένες
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου –το προτιµώ από το ΠΝΠ,
γιατί µε το ΠΝΠ κρύπτεται η αντίφαση που υπάρχει και είναι έκδηλη όταν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας προβαίνει σε νοµοθετική διαδικασία- δεν έχει εκδοθεί κάτω από έκτακτες συνθήκες.
Γιατί αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Και οι έκτακτες συνθήκες
είναι όταν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι, αντικειµενικές περιστάσεις εξαιτίας των οποίων εµποδίζεται να συνεδριάσει η Βουλή.
Δεύτερον, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά επείγουσες αυτές οι
ρυθµίσεις κι όχι απλώς να είναι κατεπείγουσες, όπως λέει ο τίτλος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Το να είναι κατεπείγουσες, λοιπόν, δεν αρκεί. Χρειάζεται να
είναι εξαιρετικά επείγουσες. Δηλαδή, χρειάζεται να είναι τόσο
επείγουσες ώστε να είναι ακαταµάχητες.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, καµµία από τις διατάξεις αυτές
δεν είναι εξαιρετικά επείγουσα.
Δεύτερον, θα πρέπει να είναι απρόβλεπτες όλες οι διατάξεις,
τουλάχιστον όσες αναφέρονται στην παράταση της λήξης της
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ισχύος είτε προθεσµιών είτε της θητείας συλλογικών οργάνων.
Είναι προφανές ότι ήσαν προβλέψιµες στις 24 Δεκεµβρίου 2015,
που εξεδόθη η συγκεκριµένη και πρώτη και δεύτερη ΠΝΠ, όπως
λέτε, πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί ήταν γνωστό τοις
πάσι ότι υπήρχε ένα καταληκτικό όριο στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων είτε στις προθεσµίες που αναφέρονται, το
οποίο πολύ νωρίς θα µπορούσε να έχει αντιµετωπιστεί µε την κανονική νοµοθετική διαδικασία.
Τέλος, αυτό που έχει πολύ µεγάλη αξία και πρέπει όλοι να το
έχουµε βίωµα είναι ότι η εφαρµογή των διατάξεων του Συντάγµατος είναι αυτοσκοπός για τους αντιπροσώπους του ελληνικού
λαού. Η επίκληση οποιασδήποτε άλλης αξίας, είτε πρόκειται για
αντιµετώπιση ζητηµάτων της ανθρωπιστικής κρίσης είτε πρόκειται για άλλα ζητήµατα τρεχούσης φύσεως, δεν µπορεί να οδηγήσει στην κάµψη της αρχής του άρθρου 26, της διάκρισης,
δηλαδή, των εξουσιών, που αποτελεί θεµελιώδη διάταξη του Συντάγµατος.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι µε αυτόν τον τρόπο
οδηγούµεθα σε ένα προηγούµενο, το οποίο δεν µπορεί να συνδυαστεί ούτε και να συσχετιστεί µε καµµία προηγούµενη συµπεριφορά της Βουλής, αφού µέσα από αυτήν τη διαδικασία
προβάλλει πελώρια και απειλητικά ο κίνδυνος αλλοίωσης του πολιτεύµατος, δηλαδή ο κίνδυνος του να προσφεύγουµε κανονικά
και κατά τρόπο συνήθη στην εξαιρετική διαδικασία της έκδοσης
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που, όπως είχε πει η πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, αποτελούν έναν αποφασιστικό λόγο για
να µην λειτουργεί επαρκώς η δηµοκρατία στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λάππα, έχετε
τον λόγο, ως αντιλέγων, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τζαβάρα, πρώτον, «µηδέν άγαν».
Δεύτερον, όλη η επιχειρηµατολογία σας ουσιαστικά ήταν µια
σοφιστεία. Δεν το λέω προσβλητικά. Όπως οι σοφιστές επέλεγαν
την υπερβολή ως µέσο πειθούς, αυτό κάνετε σε όλη τη ρητορική
σας και την επιχειρηµατολογία σας.
Ας µιλήσουµε σαν δικηγόροι και σαν νοµικοί κυρίως και µετά
θα δούµε την πολιτική διάσταση του προβλήµατος. Για την ταυτότητα του νοµικού και συνταγµατικού λόγου η ένσταση που
υποβάλατε, πρόκειται για ένσταση που πλήττει το corpus, την τυπική συνταγµατικότητα που αναφέρεται στη διαδικασία και όχι
στην ουσία, το animus. Σε αυτό συµφωνούµε. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, αναγκαστικά, όµως, επιχειρηµατολογήσατε για την
ουσία, για το animus. Ενώ η ένσταση σας έχει διάσταση τυπικής
αντισυνταγµατικότητας, κάνετε επιχειρηµατολογία νοµική για το
corpus. Ας το παραβλέψουµε προς το παρόν. Αν και είναι απρεπές και δεν είναι επιτρεπτό νοµικά, το κάνετε. Εγώ το αποδέχοµαι και πάµε στην ουσία, αφού το θέλετε.
Σας έχω πει ότι οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που υποβάλλονται στη Βουλή θα έπρεπε να γίνονται µε τον τρόπο, µε τη
φιλοσοφία και µε την επιστήµη που διέπει το Σύνταγµα, λιτό, συνεκτικό, αυστηρό. Έχετε καταντήσει να προβάλλετε πολιτική επιχειρηµατολογία προτείνοντας ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας
στις οποίες περιλαµβάνετε και συµπυκνώνετε ουσιαστικά αποκλειστικά πολιτικά επιχειρήµατα.
Πάµε, λοιπόν, παραπέρα. Σας έχω πει, κύριε Τζαβάρα, επανειληµµένως ότι στην επιστήµη του Συνταγµατικού Δικαίου, για να
προβληθεί ακόµα και από τυπική άποψη η ένσταση συνταγµατικότητας, πρέπει να πληρούνται τρεις αυστηρές προϋποθέσεις
που πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά. Σας τις αναφέρω.
Πρώτον, το γεγονός ότι ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγµατος, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών -άρθρο 26 του Συντάγµατος- και το γεγονός της αναγωγής του Συντάγµατος ως
θεµελιώδους νόµου, αυτά πρέπει να εξειδικεύονται στην ένστασή
σας και να προσβάλλονται σωρευτικώς. Το παραβλέπω.
Επικαλείστε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Συντάγµατος και
λέτε ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν στοιχειοθετείται, δεν πληρούται ο χαρακτήρας του απρόβλεπτου, όπως ορίζει το άρθρο
44. Σας αναφέρω κάτι από το πόρισµα της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
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Κατ’ αρχάς, συµφωνούµε ότι η εκτίµηση των προϋποθέσεων
της ΠΝΠ επαφίεται από τον νοµοθέτη και από το Σύνταγµα αποκλειστικά στη Βουλή. Δεν υπόκειται σε δικαστικό έργο, όπως
εσείς το αποδέχεστε και το είπατε. Άρα, το Σώµα που πρέπει να
ακούσει αν υπάρχουν ή όχι οι προϋποθέσεις είναι το Σώµα της
Βουλής και σε αυτό θα αναφερθούµε.
Κατά πάγια δε νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 είναι σταθερή,
είναι πάγια. Γι’ αυτό δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Για να δούµε τώρα, κύριοι συνάδελφοι, οι δικές σας ΠΝΠ, µερικές εκ των οποίων δεν κυρώθηκαν ποτέ από το Κοινοβούλιο,
ήταν ΠΝΠ τύπου σωρευτικής κατακρήµνισης συντάξεων και µισθών, κλείσιµο της ΕΡΤ. Εκεί είχατε απρόβλεπτες και ασύµµετρες συνθήκες. Το παραβλέπω.
Για να δούµε, λοιπόν, τι λέει η ΠΝΠ. Είναι ή δεν είναι απρόβλεπτη συνθήκη, κατά την έννοια του άρθρου 44, η υπαγωγή του
ΚΕΕΛΠΝΟ στο σύνολο των δηµοσιονοµικών διατάξεων για τη
διαχείριση, στο πλαίσιο των σηµερινών, φετινών συµβάντων στον
χώρο της υγείας; Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι απρόβλεπτο; Είναι
προβλέψιµο ό,τι συµβαίνει γύρω από το θέµα της υγείας; Με τροµοκρατία, µε φόβο, µε τρόµο και αγωνία ανοίγει κάθε µέρα ο Έλληνας πολίτης τα φύλλα της εφηµερίδας για ό,τι σχετίζεται µε
το θέµα της γρίπης και µε άλλα θέµατα υγείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η συστέγαση των οινοποιείων
είναι απρόβλεπτη; Τα δεκαεννέα άρθρα είναι απρόβλεπτα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Το θέµα των καταληκτικών ηµεροµηνιών που έληγαν 31 Δεκεµβρίου και κινδύνευε να καταρρεύσει
σειρά δοµών του κράτους δεν είναι απρόβλεπτη συνθήκη; Θα
αποδεχόσασταν κατάρρευση κρατικών δοµών, κύριε Τζαβάρα;
Το επιτρέπει αυτό η φιλοσοφία και η έννοια του κράτους δικαίου;
Να καταρρεύσουν κρατικές δοµές από το γεγονός ότι δεν µπορούµε να µεταθέσουµε µια ηµεροµηνία;
Πάµε παρακάτω. Η προµήθεια φαρµάκων θεωρείτε ότι δεν συνιστά απρόβλεπτο γεγονός; Μπορείτε να στερήσετε από φάρµακα την ελληνική κοινωνία;
Πάµε παρακάτω. Έχουµε κι άλλο θέµα µε το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας κι αυτό µπορεί
να αφεθεί στο µέλλον;
Πάµε και σε µία τακτική νοµοθετική πρωτοβουλία. Τι άλλο να
σας πω; Να σας πω για τον ΕΟΠΠΥΥ; Να σας πω για το προσφυγικό και το µεταναστευτικό; Για τη ρύθµιση και ίδρυση λειτουργίας κέντρων προσωρινής διαµονής; Για τα κέντρα ηµερήσιας
φροντίδας ηλικιωµένων, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας που πρέπει να παραταθούν κατά εννιά µήνες, για να είµαστε εντάξει;
Εγώ, υπό γενική διατύπωση, σας λέω: «Πάψτε να χρησιµοποιείτε τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, για να προβάλλετε πολιτική επιχειρηµατολογία!». Δεν κάνετε κακό µόνο στο Σύνταγµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Είπατε «πάψτε»;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Βεβαίως, πάψτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: «Πάψτε»; Αυτό είναι φίµωση.
Εσείς ένας έγκριτος νοµικός απευθύνεστε και λέτε «πάψτε»;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Συγγνώµη, ήθελα να πω «σταµατήστε». Το διορθώνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αντί να λέτε «πείτε όσες ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας έχετε, να τις συζητήσουµε», λέτε
«πάψτε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Διόρθωσε, κύριε Τζαβάρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Σταµατήστε, κύριε Τζαβάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, αυθορµήτως διόρθωσε ο συνάδελφος και είπε «σταµατήστε».
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κατακερµατίζετε την ουσία για µια
φορά ακόµα, κύριε Τζαβάρα, και λυπάµαι γι’ αυτό.
Εγώ έχω κάτι να σας πω. Οι ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας
–επαναλαµβάνω- πρέπει να τηρούν ένα καθεστώς αυστηρότητας, συνεκτικότητας και περισυλλογής, διότι έτσι επιβάλλει το
Σύνταγµα. Δεν µπορεί για κάθε διαφωνία πολιτικού χαρακτήρα,
που έχετε να έρχεστε και να λέτε για ενστάσεις συνταγµατικότητας. Πόσες ενστάσεις κάνατε τον τελευταίο µήνα µόνο; Και
πάλι τι προβάλλετε; Πολιτικά επιχειρήµατα και µάλιστα -θα λέγαµε- για θέµατα, για τα οποία θα έπρεπε να έχετε µεγάλη συ-
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στολή. Διότι οι δικές σας ΠΝΠ κατέστρεψαν δοµές, κατέστρεψαν
τους εργαζόµενους και µια σειρά άλλων υπηρεσιών του κράτους,
τα οποία εµείς σήµερα µε ΠΝΠ δικές µας προσπαθούµε να διορθώσουµε. Αυτή είναι η προσπάθειά µας κι εκεί κατατείνει, κύριε
Τζαβάρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, να
ολοκληρώσουµε. Μην τα αρχίσουµε αυτά. Ανακάλεσε ο συνάδελφος, λέγοντας ότι έκανε λάθος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Άλλο θέλω να πω. Απευθυνόµενος σε εµένα είπε «µηδέν άγαν». Εγώ ανταπαντώ «έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, ελύθη το θέµα
µεταξύ των δικηγόρων. Είστε πιο παρορµητικοί από τους γιατρούς, για να ελαφρύνω λίγο το κλίµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να πω
µία φράση µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λάππα πείτε τη
φράση και τελειώνουµε. Σαν µικρά παιδιά κάνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Κακλαµάνη, µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Τζαβάρα, «το της πόλεως όλης
ήθος οµοιούται τοις άρχουσιν».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να τα εκλαϊκεύετε
λίγο, γιατί δεν τα γνωρίζουµε όλοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ηρεµία!
Κατ’ αρχάς, να υπενθυµίσω, επειδή και προηγουµένως συνάδελφοι είπαν «τα τάδε άρθρα θα το ψηφίζαµε», ότι το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, για
µένα, είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ψηφιστούν άρθρα.
Ψηφίζονται en bloc. Δεν είναι θέµα αν θέλουµε ή δεν θέλουµε.
Αυτό είναι το µεγάλο µειονέκτηµα. Κι ενώ πράγµατι θα µπορούσαν να υπάρχουν τα µισά άρθρα, που να έπαιρναν διακόσιες πενήντα ψήφους, έτσι όπως έρχονται χάνεται αυτή η δυνατότητα.
Αυτό είναι το µεγάλο µείον των ΠΝΠ και όλα τα άλλα που οι ειδικοί είπατε.
Επειδή µίλησαν ήδη δύο συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ, αν συµφωνεί ο κ. Δένδιας και ο κ. Μαντάς, να ξεκινήσω από τον κ. Λοβέρδο και να κλείσετε οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Δένδιας και εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ό,τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δένδια το δέχεστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Μετά θα µιλήσει εκ µέρους της Κυβέρνησης όποιος Υπουργός θέλει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Οι υπόλοιποι εισηγητές δεν θα µιλήσουν;
Δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία των εισηγητών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά. Βεβαίως, θα
συνεχιστεί. Δεν τελειώσαµε. Στον κ. Παναγιώταρο είµαστε. Αµέσως µετά είναι να µιλήσει ο κ. Κουτσούκος.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, για να µιλήσετε για την αντισυνταγµατικότητα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γίνονται πολύ συχνά αναφορές σε έλλειψη σεβασµού της κυβερνητικής Πλειοψηφίας και της Κυβέρνησης στο σύνολο. Συµφωνώ µε αυτή τη έλλειψη σεβασµού.
Κι αν περάσουµε στα πρακτικά της αποτελέσµατα, συµβαίνει
στην πράξη αυτό που ζήσαµε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονοµικών, που επεξεργαζόταν αυτή την πράξη νοµοθετικού περιερχοµένου -και που την επεξεργάστηκε, κύριε Πρόεδρε, επί
επτά ώρες- και είχε ως αρνητικότατο αποτέλεσµα αυτό που είπατε: Ενώ από όλα τα κόµµατα άκουγες διάθεση στήριξης επιµέρους διατάξεων, στην πράξη, αφού έπρεπε να ψηφίσουµε δύο
τελικά άρθρα, µε τόσες διατάξεις το καθένα, για τις δύο αυτές
χωριστές πράξεις νοµοθετικού περιερχοµένου, δεν µπορούσαµε
παρά να πούµε, βάσει των απόψεών µας, «ΟΧΙ» ή «ΠΑΡΩΝ», ανάλογα µε το ποιο κόµµα µιλούσε.
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Ο κ. Τζαβάρας έχει δίκιο στο επιχείρηµά του, που καταστρώνεται βάσει της ερµηνείας τους άρθρου 44, παράγραφος 1, του
Συντάγµατος. Το να κάνεις ρυθµίσεις, όπως αυτή που εµπεριέχεται σε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιερχοµένου και αφορά, λόγου χάριν, το Υπουργείο Υποδοµών, είναι µία διαχειριστική
κίνηση, η οποία κάλλιστα θα µπορούσε να γίνει σε ένα οποιοδήποτε άλλο κανονικό νοµοθέτηµα που έρχεται µε τις κανονικές
διαδικασίες.
Αυτό σε προβληµατίζει. Γιατί το κάνεις αυτό; Δεν υφαρπάζεις
αρµοδιότητες από τον νοµοθέτη στην τακτική του λειτουργία;
Υφαρπάζεις. Υπάρχει καµµία εξαιρετικώς επείγουσα περίσταση;
Ακόµα κι αν υπάρχει, που δεν µπορώ να το ξέρω, η ανάγκη να πάει
για µία τροπολογία κάπως γρήγορα το νοµοθετικό έργο, έρχεται
µε τροπολογία, πριν από τις γιορτές ή αµέσως µετά, την 7η Ιανουαρίου. Γιατί πρέπει να γίνει πράξη νοµοθετικού περιερχοµένου;
Κι όπως έχω πει σε ειδική µελέτη, που έχω κάνει και την έχω
αναφέρει στο Κοινοβούλιο και την έχω εξηγήσει, εδώ τα παιδιά
της Πλειοψηφίας, τα οποία καλωσορίσαµε, όταν έφεραν την
πρώτη του πράξη νοµοθετικού περιερχοµένου, µε τη φράση του
Αλέκου Αλαβάνου «καλώς τα τα παιδιά!», αποδεικνύονται πρωτοπόροι στην υφαρπαγή αρµοδιοτήτων από το Κοινοβούλιο.
Αποδεικνύονται πρωτοπόροι πραγµατικοί!
Τόσο πολύ έχουν συνηθίσει, που τους φαίνεται αυτονόητο
κάθε νοµοθετική ανάγκη να την κάνουν ΠΝΠ. Και γεµίσανε στο
κοινωνικό πεδίο και διεκδικητές. Πολλές φορές έχω βρεθεί σε
συζητήσεις που µου λένε «γιατί να µην το κάνουν αυτό και µε
ΠΝΠ;». Απέκτησε κανονικότητα το νοµοθετικό έργο µιας αυταρχικής Πλειοψηφίας, µέσω των ΠΝΠ.
Ωστόσο, υπάρχει η ανάγκη να κυρωθούν αυτές οι δύο πράξεις
νοµοθετικού περιερχοµένου. Κύριε Τζαβάρα, τι θα κάνουµε; Δεν
θα τις κυρώσουµε; Υπάρχει, δηλαδή, η οικονοµία των εργασιών
του Κοινοβουλίου. Και σε τούτη την περίπτωση, δεν θεωρώ ότι
τίθενται ζητήµατα ύψιστης πολιτικής αντιπαράθεσης που να φτάνει στο σηµείο και της ρήξης, ούτως ώστε να δεχθούµε αβασάνιστα επιχειρήµατα αντισυνταγµατικότητας.
Ούτε από την άλλη, όµως, θέλουµε να κατοχυρώσουµε αυτή
τη φαύλη λογική «ό,τι έχω το φέρνω µε ΠΝΠ και το τελειώνω
αύριο το πρωί και µετά κυρώνω, αφού οι Βουλευτές µου, ως
προς αυτό, δεν θα φέρουν κι αντίρρηση».
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόβληµα. Έχουµε τροπολογίες σωρηδόν, µε τεράστια θέµατα. Έχουµε τροπολογίες που έρχονται
σε διαδικασίες κύρωσης συµβάσεων. Θα τα πούµε το απόγευµα
γι’ αυτό. Το έχουν παρακάνει. Και πρέπει η αντιπολίτευση να µην
νοµιµοποιήσει αυτή την αντιδεοντολογική και εν τινι µέτρω αντισυνταγµατική πρακτική.
Ωστόσο, επειδή περνούν οι µέρες και οι πράξεις πρέπει να κυρωθούν, για να υπάρχει µια κανονικότητα στον νοµικό βίο του
τόπου, εµείς δεν θα εκφράσουµε άποψη. Καταγράψαµε, νοµίζω,
και επιστηµονικά και πολιτικά τις απόψεις µας, αλλά δεν θα ψηφίσουµε «ΥΠΕΡ». Θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για να µη σηκώνουν
οι Κοινοβουλευτικοί το χέρι, θα πάω µε τη σειρά. Και όπως είναι
αυτονόητο, επειδή ο κ. Παππάς δεν είναι στην Αίθουσα –αν έρθει
κατά τη διάρκεια της κουβέντας, θα έχει το δικαίωµα να µιλήσειτον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάσης Παφίλης.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τη µονοµαχία µε τα αρχαία ελληνικά του κ. Τζαβάρα και
του κ. Λάππα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι τραγωδία αυτή
η συζήτηση, αλλά καλύτερα να την προσγειώσουµε στα σηµερινά δεδοµένα. Είναι πραγµατική κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό.
Είναι κυριολεκτικά κοροϊδία για δύο λόγους: Πρώτον, έχουν
αντιστραφεί οι όροι. Σε κάθε νοµοσχέδιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
Αντιπολίτευση, έβαζε θέµα αντισυνταγµατικότητας. Τώρα έρχεστε εσείς και κάνετε ακριβώς το ίδιο. Βάζετε θέµα αντισυνταγµατικότητας σχεδόν –είµαι σχεδόν σίγουρος- σε κάθε νοµοσχέδιο. Αυτό αποτελεί κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν πιστεύετε στο Σύνταγµα,
λοιπόν, εσείς;

5707

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο µαθητής ξεπερνάει τον δάσκαλο
και ο δάσκαλος επανέρχεται, για να ξαναξεπεράσει τον µαθητή.
Αυτό ζούµε. Είναι κυριολεκτικά κοροϊδία απέναντι στον κόσµο!
Και ο δεύτερος λόγος, που είναι ακόµα µεγαλύτερη κοροϊδία,
είναι αυτό που λέγατε «επαναστατική γυµναστική». Δηλαδή,
ποιος έχει πλειοψηφία; Υπάρχει περίπτωση να περάσει η αντισυνταγµατικότητα, και όταν γινόταν η ένσταση αντισυνταγµατικότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από τη Νέα Δηµοκρατία; Τι
νόηµα έχει, δηλαδή;
Αυτά γίνονται για το ότι στρατηγικά υπάρχει συµφωνία. Ο καυγάς γίνεται στα επιµέρους. Προσπαθούν να δηµιουργηθούν διάφορες εντυπώσεις. Θυµίζει τις παλιές µονοµαχίες. Δεν θέλω να
τις περιγράψω τώρα. Εµείς από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται
να µπούµε σε αυτή τη συζήτηση. Το θεωρούµε κυριολεκτικά κοροϊδία. Και δεν µπορούµε να κοροϊδεύουµε και τον ελληνικό λαό
και τον εαυτό µας.
Πραγµατικά εγώ αναρωτιέµαι, δεν ντρέπεστε και οι δυο; Και
αυτό το ερώτηµα είναι πολιτικό στην πραγµατικότητα. Δεν είναι
προσωπικό. Αυτό δεν κάνετε;
Όταν ήσασταν κυβέρνηση –και η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ- φέρνατε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και σοβαρότατες, όχι απλώς σοβαρές. Τις περνάγατε; Τις περνάγατε. Τι
έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε; «Πραξικόπηµα!» Κάθε µέρα είχαµε και ένα
πραξικόπηµα.
Τώρα αλλάζει. Αλλάζουν αυτοί οι ρόλοι. Και αντί να υπάρχει
ουσιαστική αντιπαράθεση επί της ουσίας, πετάτε την µπάλα στην
εξέδρα, για να εισπράξετε οι µεν τη δυσαρέσκεια του ελληνικού
λαού και οι άλλοι να πείτε το αντίθετο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι την ώρα
της ψηφοφορίας θα καταγραφεί και η θέση σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, επί
προσωπικού. Έχω προσωπικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, θα
µου επιτρέψετε. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και πριν από την
ψηφοφορία θα σας δώσω το λόγο για το προσωπικό ζήτηµα.
Όµως, σας παρακαλώ να καταλήξουµε κάπου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι ο λόγος πρέπει να δίνεται
αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν για ό,τι ακούγεται µπαίνει θέµα προσωπικού…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα απευθύνεται σε συναδέλφους και λέει ότι θα πρέπει να ντρέπονται. Να ντρέποµαι, κύριε
Πρόεδρε, για…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα δεν απευθύνθηκε
σε εσάς ο κ. Παφίλης!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ντρέποµαι γι’ αυτό το
πράγµα και δεν θα ντραπώ ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία καταγράφεται.
Δεν απευθύνθηκε σε εσάς. Δεν αναφέρθηκε σε εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
Πολιτικά µίλησα, όχι προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παφίλη, είστε
και οι δύο παλιοί. Μην τα κάνουµε αυτά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς τη δηµοκρατία, Θανάση,
δεν τη βαριόµαστε. Εάν εσείς την έχετε βαρεθεί και θέλετε κάποια άλλη, πηγαίνετε στη Βόρειο Κορέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζαβάρα, παρακαλώ πάρα πολύ!
Αυτά στις οµιλίες σας. Τότε κάντε τις ιδεολογικές τοποθετήσεις. Δεν πρόκειται να ξαναεπιτρέψω διακοπή!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παππά, επειδή είχα προαναγγείλει τον κ. Αµυρά, θα σας
δώσω µετά τον λόγο.
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Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο ερώτηµα εάν τίθεται ή όχι ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας,
νοµίζω πως πρέπει να στραφούµε στα λόγια κάποιου που γνωρίζει καλά και από µέσα τι εστί πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ο σηµερινός Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νίκος Βούτσης, το είχε
πει ξεκάθαρα: «Χουντικής έµπνευσης οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου». Το είπε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
στις 11 Δεκεµβρίου 2012.
Και εάν δεν ήξερε τι έλεγε ο κ. Βούτσης, ας προστρέξουµε στο
τι έλεγε ο κ. Τσίπρας στις 19 Νοεµβρίου 2012: «Προχωρούν µε
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, λες και η χώρα βρίσκεται σε
κατάσταση πολέµου και σε κατάσταση πολιορκίας», κύριοι συνάδελφοι, ιδιαιτέρως του ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτώ, λοιπόν: Σε ποια κατάσταση πολιορκίας βρισκόµαστε;
Απευθύνω και ένα ειδικότερο ερώτηµα στον αγαπητό Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώντας τον το εξής: Ποια
είναι η κατεπείγουσα ανάγκη, αγαπητοί συνάδελφοι, που οδηγεί
την Κυβέρνησή σας να µας φέρει µε το άρθρο 14 του παρόντος
σχεδίου νόµου την τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4320;
Με απλά λόγια, µε αυτή την τροποποίηση µειώνετε, κόβετε το
δωρεάν ρεύµα για τα φτωχά νοικοκυριά και από τις τρεις χιλιάδες εξακόσιες κιλοβατώρες το έτος πλέον τους δίνετε δωρεάν
δύο χιλιάδες τριακόσιες κιλοβατώρες. Αυτή είναι η κατεπείγουσα
ανάγκη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς περιµένουµε τις απαντήσεις των εκπροσώπων της Κυβέρνησης επ’ αυτών των ζητηµάτων
και επιφυλασσόµεθα για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας ή
µη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συντοµία του χρόνου.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο εκ µέρους της Χρυσής Αυγής ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα προηγουµένως από το κλειστό κύκλωµα της τηλεόρασης και προς άρση
οποιασδήποτε παρεξηγήσεως κατέβηκα από το γραφείο, για να
τοποθετηθώ, διότι είναι γνωστή η τακτική της ανυπάρκτου, θα
έλεγα, Νέας Δηµοκρατίας –το εισπράττει και ο κόσµος και οι ψηφοφόροι της- ως Αντιπολίτευσης να καταγγέλλει τη Χρυσή Αυγή
ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και να ξυπνούν τα αντιαριστερά -ας το
πούµε έτσι- αντανακλαστικά των ψηφοφόρων της, ξεχνώντας ότι
είναι το ίδιο κόµµα που τον περασµένο Αύγουστο ψήφισε µαζί
µε τον ΣΥΡΙΖΑ το µνηµόνιο, το κακώς λεγόµενο «αριστερό µνηµόνιο». Διότι δεν είναι αριστερό. Είναι ένα µνηµόνιο όµοιο µε τα
άλλα δύο µνηµόνια, τα δεξιά, που ψήφισαν η Νέα Δηµοκρατία
και οι προηγούµενες συγκυβερνήσεις.
Είναι και αυτό, λοιπόν, µνηµόνιο και της Δεξιάς και της Αριστεράς. Είστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, συνυπεύθυνοι!
Υπήρχε κάποτε εδώ ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παλαιός,
συγχωρεµένος, που έλεγε «δεν έχετε δικαίωµα να οµιλείτε». Θα
επαναλάβω τα λόγια του: Δεν έχετε δικαίωµα να οµιλείτε, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, και συντόµως, επειδή είστε ένα κόµµα
το οποίο καταρρέει, θα καταλάβετε ότι η τακτική που ακολουθείτε, δηλαδή να γίνεστε εσείς ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, θα σας θέσει µια για πάντα στο περιθώριο. Είναι το κόµµα αυτό, όπως και το ΠΑΣΟΚ το οποίο συρρικνώθηκε µετά την οικονοµική κρίση και το µνηµόνιο, που µέλλει
να συρρικνωθεί και αυτό. Αυτό, για να κλείσουµε οποιαδήποτε
παρεξήγηση.
Εµείς στη στηµένη, θα έλεγα, αντιπαράθεση µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και Νέας Δηµοκρατίας και της προτάσεως περί αντισυνταγµατικότητος τοποθετούµεθα και λέµε ότι, ναι µεν, είναι πράξεις οι
οποίες κακώς έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς,
όµως, το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγµή παίζει έναν ρόλο
διακοσµητικό. Υποτίθεται ότι είναι η νοµοθετική εξουσία και υποτίθεται ότι εµείς νοµοθετούµε και ο Βουλευτής ψηφίζει κατά βούληση, πράγµα το οποίο δεν γίνεται. Ούτε κατά βούληση ψηφίζει
ο Βουλευτής. Ο Βουλευτής ψηφίζει ως πρόβατο στο µαντρί, ό,τι
πει η κοµµατική ηγεσία και εφόσον υπάρχει αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον µέχρι στιγµής- κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκ µέ-
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ρους της Κυβερνήσεως, των δύο κοµµάτων, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,
ό,τι και να φέρνετε θα το περνάτε.
Εµείς είµαστε εδώ, για να καταγγέλλουµε αυτές τις ανοµίες.
Αυτός είναι και ο ρόλος του εθνικιστικού κινήµατος. Θέλω να πω,
κύριε Πρόεδρε, ότι σ’ αυτήν τη στηµένη αντιπαράθεση εµείς θα
ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν συµµετέχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ, µε
τη µόνη παρατήρηση ότι µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα και οι τριακόσιοι έχουν δικαίωµα να οµιλούν και κανείς δεν µπορεί να τους
το στερήσει.
Προχωρούµε στον κ. Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο, εκ µέρους
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ρητορικό ήταν, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεκτό, κύριε Παππά.
Εντάξει, επειδή επικαλεστήκατε αείµνηστο, ο οποίος δεν το
έλεγε έτσι, όπως το είπατε.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι ο καθένας θα ήθελε να εκλείψουν οριστικά και
αµετάκλητα οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Η οµαλή λειτουργία της Βουλής πιστεύω ότι δεν θα τις έχει ανάγκη. Όµως,
θέλω –παρ’ ότι αποφεύγω να πάω στο παρελθόν- να θυµίσω ποια
ακριβώς κατάσταση βρήκε αυτή η Κυβέρνηση, όταν ήρθε στην
εξουσία πριν ένα χρόνο.
Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω µε νούµερα το εξής: Ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες κάτω από το όριο τη φτώχιας. Τρία εκατοµµύρια
ανασφάλιστοι Έλληνες. Τριακόσιες χιλιάδες, νέα κυρίως παιδιά,
είχαν ήδη φύγει στο εξωτερικό. Η ανεργία τυπικά και µετρηµένα
ήταν στο ενάµισι εκατοµµύριο, στην ουσία ήταν πάνω από δυόµισι εκατοµµύρια.
Θα µπορούσα να πω και άλλα πολλά, όπως πως ένα εκατοµµύριο πολίτες -για παράδειγµα- πήγαιναν και παρέδιδαν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, γιατί δεν είχαν λεφτά να τα κυκλοφορήσουν.
Και επειδή συµβαίνει να έχω σχέση πιο πολύ µε τον άνθρωπο
–γιατί είναι και η δουλειά µου- σας λέω ορθά κοφτά ότι η φράση
«ανθρωπιστική κρίση» για όσους δεν θέλουν να τη βλέπουν ήταν
και είναι επί θύραις. Υπάρχουν άστεγοι. Ρωτήστε τους δήµους
σε ποιους δίνουν κάθε µέρα µερίδες στα συσσίτια, την Εκκλησία,
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και πολλούς πολίτες. Αν αυτό δεν
συνθέτει µια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση -που πιστεύω ότι είναι
πρωτόγνωρη και για πρώτη φορά συµβαίνει στη χώρα µετά τον
Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο- µια απίστευτη πραγµατικότητα
στην οποία προστίθεται το µεταναστευτικό, καθώς η χώρα µας
έχει γίνει πύλη εισόδου για το 90% των ανθρώπων είτε είναι οικονοµικοί µετανάστες είτε είναι πρόσφυγες, αν αυτά δεν συνθέτουν τη λέξη «επείγον», ποια τη συνθέτουν;
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είµαι ένα χρόνο σε αυτή τη
Βουλή και γίνεται κατάχρηση σε βαθµό που πια να µην υπολογίζει κανένας τη λέξη αντισυνταγµατικότητα. Κάποιοι σε ένα παραλήρηµα εντυπωσιολαγνείας –και δεν αναφέροµαι για σήµερααναφέρουν τον όρο αντισυνταγµατικό. Ακούγεται συνέχεια. Κάτι
που το θεωρούσα πολύ σοβαρό, όπως το να βάζεις θέµα αντισυνταγµατικότητας -είναι µια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και τη
βλέπω µε δέος, έτσι θέλω να τη βλέπω- έχει φθαρεί στα µάτια
µου.
Θέλω, λοιπόν, να πιστεύω ότι η κριτική που γίνεται για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν έχει νόηµα. Σας µιλά ένας
άνθρωπος που σε αυτό το νοµοσχέδιο που ήρθε –το παράλληλο
εννοώ- το έχει µελετήσει µε µεγάλη προσοχή. Και πιστεύω ότι
µερικά από αυτά τα θέµατα δεν µπορούσαν να καθυστερήσουν
ούτε ένα δευτερόλεπτο. Λυπάµαι, αλλά νοµίζω ότι το θέµα που
εγείρεται δεν έχει καµµία, µα καµµία βάση, έστω και αν εγώ δεν
είµαι νοµικός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνουµε µε τον
κ. Δηµήτριο Καρρά εκ µέρους της Ένωσης Κεντρώων για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
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εδρε.
Δεν θα αναφερθώ σε πολιτικά ζητήµατα. Αλλά είµαι υποχρεωµένος διανύοντας την πέµπτη δεκαετία υπηρετήσεως της νοµικής επιστήµης να τοποθετηθώ.
Το Σύνταγµα της Ελλάδος είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο πρέπει
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα να κρατάµε. Γιατί το λέω αυτό; Η βασική διάκριση στο Σύνταγµα, η οποία επιτρέπει µια αλλοίωση της
συνταγµατικής τάξεως στο ζήτηµα της νοµοθέτησης που είναι η
ύψιστη δηµοκρατική λειτουργία, είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι µια εξαίρεση στον απόλυτο κανόνα της δηµοκρατικής τάξεως.
Ποιες, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Πράγµατι, είναι η απόλυτος ανάγκη, η απρόβλεπτος
ανάγκη και θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Τζαβάρα. Εξίσου
θα συµφωνήσω και µε τον κ. Λάππα ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει αφαιρέσει την δυνατότητα του ελέγχου των interna
corporis της Βουλής, ούτως ώστε δεν υπάρχει έλεγχος συνταγµατικότητος των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Όµως,
αυτή η δικαιακή έλλειψη δεν σηµαίνει, κύριε Πρόεδρε και κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι αφαιρείται η εξουσία του ελέγχου της
τηρήσεως των προϋποθέσεων της υπάρξεως ή µη για την έκδοση πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου από την ίδια τη Βουλή.
Εποµένως, ο κριτής ο οποίος έρχεται, είναι η ίδια η Βουλή σήµερα. Συνεπώς, ορθώς τίθεται να συζητηθεί µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα το ζήτηµα, αν ο τρόπος που έρχονται οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου καλύπτουν ή όχι τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες να έρχονται. Και πρέπει η ίδια η Βουλή να αποφασίσει σήµερα, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό.
Έχουµε λοιπόν, δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι
οποίες αποτελούν ένα συνονθύλευµα –και επιτρέψτε µου την έκφραση- διατάξεων. Ορισµένες από αυτές, πράγµατι, θα πρέπει
να πω ότι ενδεχόµενα καλύπτουν οριακά τη συνταγµατική ανάγκη της απρόβλεπτης ανάγκης, ούτως ώστε να είναι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και να έρθουν µετά να κυρωθούν από
τη Βουλή. Άλλες όµως, φανερώνουν µία αδιαφορία κυβερνητική,
µία αµέλεια της κρατικής διοίκησης. Θα δώσω ορισµένα παραδείγµατα.
Μέσα στις πράξεις, η πρώτη από αυτές, την οποία εισηγείται
σήµερα η Κυβέρνηση να ψηφίσουµε, περιλαµβάνει το άρθρο 9,
το οποίο µας λέει ότι παρατείνονται οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Διάβασα, λοιπόν, να δω,
ποια είναι η απόλυτη ανάγκη να ψηφίσουµε µέσω πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου την παράταση λειτουργίας των σταθµών
της ΔΕΗ.
Μα, από το 2001, κύριε Πρόεδρε –διαβάστε, παρακαλώ- οι περισσότερες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ λειτουργούν µε προσωρινές
άδειες. Δηλαδή, εδώ και µία δεκαεξαετία, έρχεται σήµερα να µας
πει ότι προέκυψε αδήριτη ανάγκη;
Δεύτερο παράδειγµα, οι επεµβάσεις στον Τελωνιακό Κώδικα
για τον τρόπο καταβολής προστίµου, το άρθρο 2 της δεύτερης
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Μα, για το όνοµα του θεού,
έχουµε έναν Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων κι ένα τεράστιο οπλοστάσιο για την είσπραξη των εσόδων είτε κυρωτικών
είτε φορολογικών και των τελωνειακών του κράτους και λέµε ότι
θα το ρυθµίσουµε µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Το τρίτο το οποίο είναι και αφελές -θα µου επιτρέψετε να πωτο άρθρο 13 της δεύτερης πράξης, τι µας λέει; Μας λέει ότι, όταν
δηµοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο εκ παραδροµής δεύτερη
φορά η ίδια πράξη, θα ισχύει η πρώτη.
Συγχωρέστε µε. Μην πω τη λέξη που µου έρχεται. Αυτό είναι
αφελές τουλάχιστον, διότι το έχει λύσει η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, πότε αφετηριάζονται οι προθεσµίες
προσφυγής και αιτήσεως ακυρώσεως. Τα θέµατα αυτά τα έχουν
λύσει οι νοµολογίες, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να απασχολείται η
Βουλή, για να µας πει ο νοµοθέτης, πότε ξεκινάει η ισχύς µίας
πράξεως, ούτως ώστε να ξεκινάει η προθεσµία της προσφυγής
ή της αιτήσεως ακυρώσεως; Για όνοµα του θεού! Και δικονοµίες
έχουµε και πλούσια δικαστήρια από πλευράς παραγωγής νοµολογιακής έχουµε και νου έχουµε, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις θέλω να καταλήξω στο εξής:
Υποβάλλω έκκληση να αποσυρθούν οι δύο πράξεις. Γιατί το λέω
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αυτό, κύριε Πρόεδρε; Δεν θα θιγεί κανείς. Αν αποσυρθούν αυτές
οι δύο πράξεις σήµερα, υπάρχει η προθεσµία του τριµήνου µέχρι
να κυρωθούν, γιατί έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα, εντός των σαράντα ηµερών. Ας έρθει πραγµατική νοµοθετική διαδικασία κατά
την τακτική νοµοθετική διαδικασία. Τουλάχιστον, εµείς από την
πλευρά µας, δηλώνουµε ότι θα ψηφίσουµε τις θετικές διατάξεις
που αναφέρονται στην ανθρωπιστική κρίση, σε πραγµατικές ρυθµίσεις. Και να µην είναι, όµως, επείγουσες ανάγκες, θα τις θέσουµε υπό τη βάσανο της Βουλής, για να δούµε αν υπάρχει
αναγκαιότητα ρυθµίσεως.
Κατόπιν αυτού, από πλευράς νοµικής διαστροφής πλέον -και
µοναδικά το τοποθετούµε, κύριε Πρόεδρε- είµαι υποχρεωµένος
να πω ότι είναι αντισυνταγµατικός ο τρόπος που εισάγονται.
Κατά τα λοιπά, υποβάλλω την έκκληση και πάλι να επανέλθουν
µε την τακτική νοµοθετική διαδικασία. Υπάρχει προθεσµία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι σαφής η θέση
σας. Απλά, η έκκληση δεν έχει νόηµα υπό την έννοια, κύριε Καρρά, ότι ετέθη το θέµα αυτό κι από εµένα στη Διάσκεψη των Προέδρων και απερρίφθη.
Ερχόµαστε τώρα στους δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον κ. Δένδια και τον κ. Μαντά, για να κλείσουν οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης, ενηµερώθηκα ότι θα απαντήσει ο
Υπουργός κ. Παρασκευόπουλος.
Κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνοµολογούσα σχεδόν κατά το σύνολό της µε την τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Καρρά, µε µόνη διαφοροποίηση
ως προς το θέµα της εκκλήσεως. Εξηγούµαι.
Κατ’ αρχάς, η διάκριση των εξουσιών είναι κατοχυρωµένη, στο
επίπεδο του δυτικού πολιτισµού τουλάχιστον, µετά την έκδοση
του Πνεύµατος των Νόµων του Μοντεσκιέ, συνιστά βασική αρχή
λειτουργίας του δικαιοπολιτικού µας συστήµατος και στο υπάρχον Σύνταγµά µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκει την κατοχύρωσή της στο άρθρο 26.
Επί της αρχής αυτής υφίσταται εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή
είναι, όπως ορθά ανέλυσε ο επιµελής εισηγητής µας ο κ. Τζαβάρας, στο άρθρο 44 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το οποίο απαιτεί σωρευτικά να ισχύουν τα
εξής: έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, σωρευτικά και όχι διαζευκτικά. Επίσης, όπως ο κ.
Τζαβάρας θα σας έλεγε, αν είχε το χρόνο, αυτά όλα πρέπει να
προκύπτουν εκ των εξωτερικών συνθηκών και όχι εκ της ιδίας
της πράξεως.
Εµείς, λοιπόν, οι οποίοι έχουµε την υποχρέωση, ως εκ του
όρκου ή του λόγου της τιµής που εδώσαµε σε αυτή την Αίθουσα
της τηρήσεως του Συντάγµατος της Ελληνικής Δηµοκρατίας
κατά τρόπον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσµευτικό και όχι
ανάλογα µε την κοµµατική τοποθέτηση ενός εκάστου, να δούµε
από τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου αν υφίστανται
τα στοιχεία που απαιτεί ο συνταγµατικός νοµοθέτης στο άρθρο
44 παρ. 1.
Επικαλούµαι, λοιπόν, την τιµή και υπόληψή σας ή το θρησκευτικό σας όρκο και σας ερωτώ: Η παράταση της προσωρινής
αδείας των µονάδων της ΔΕΗ, η συστέγαση των οινοποιείων, η
τροποποίηση του τελωνειακού κώδικα ή πέραν αυτών, η τροποποίηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες ή τα θέµατα του
Εθνικού Τυπογραφείου, αποτελούν αυτά τα οποία ο συνταγµατικός νοµοθέτης απαιτεί, έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης; Και συνιστά θεσµική απάντηση
της Αριστεράς σε αυτή την Αίθουσα ότι και κάποιος άλλος πριν
από ένα χρόνο αυτά έκανε; Αυτή είναι η θεσµική απάντηση της
Αριστεράς στο ερώτηµα του άρθρου 120, πρώην 1-1-4, περί τηρήσεως του Συντάγµατος επαφιεµένου στον πατριωτισµό των
Ελλήνων; Αυτή είναι η απάντησή σας;
Και χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, που θα αντιλέξει ο πανεπιστηµιακός δάσκαλος ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Γιατί ειλικρινώς, κύριε Υπουργέ, µε πολύ ενδιαφέρον αναµένω να ακούσω
πώς θα µπορέσετε να στηρίξετε τη συνταγµατικότητα αυτού του
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κειµένου, ανεξαρτήτως της σκοπιµότητας η οποία επέβαλε το να
έρθει εδώ.
Και θα µου επιτρέψετε µε την ευκαιρία -γιατί δεν ήµουν στη
Βουλή εκείνη τη µέρα- να σας πω και κάτι άλλο. Η Κυβέρνηση
της Αριστεράς, αργά και σταδιακά ρέπει προς την αυθαιρεσία
και δεν περίµενα ποτέ από το δικό σας Υπουργείο, επί της δικής
σας υπουργίας, να ψηφιστεί η διάταξη για τα µη πληρούντα τους
όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, ξέρετε, η αυθαιρεσία δεν είναι ένας αέρας που µπαίνει ξαφνικά στην πόρτα
και καλεί το σύµπαν. Είναι µια αργή κάθοδος µέσα από µύριες
δικαιολογίες, πολλές φορές και καλών προθέσεων, οι οποίες συναντώνται πάρα πολύ συχνά στις κοινωνίες σε ώρες κρίσεως.
Εµείς, όµως, εδώ, όχι ο καθένας ξεχωριστά σύµφωνα µε το
κόµµα στο οποίο ανήκει, αλλά όλοι µαζί ως εθνικό κοινοβούλιο,
σύµφωνα µε την τιµή και τον όρκο µας, έχουµε υποχρέωση να
αντισταθούµε, έστω κι αν ξεβολεύουµε µια κυβέρνηση ή δυσαρεστούµε κάποιο φίλο µας Υπουργό. Αυτό είναι το εθνικό µας
καθήκον. Και το εθνικό µας καθήκον δεν κρίνεται µόνο στα µεγάλα, κρίνεται σε αυτά που σε πρώτη όψη φαίνονται µικρά, αλλά
που είναι η αρχή του µεγάλου κατήφορου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, έχετε
το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, άκουσα µε προσοχή την ένσταση αντισυνταγµατικότητας και την επιχειρηµατολογία πάνω σ’ αυτή,
όπως επίσης και τις αποστάσεις που τήρησαν τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης, το καθένα µε το δικό του τρόπο, από
το να σταθεί θετικά σ’ αυτή την ένσταση.
Επίσης, ακούω πάντα µε πολύ µεγάλη προσοχή και τον κ. Τζαβάρα και τον κ. Δένδια και τον καλωσορίζω στον αγώνα που πρέπει να δώσει η Ελληνική Βουλή σε κάθε είδους αυθαιρεσία και
αυταρχισµό.
Νοµίζω, όµως, ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα πρέπει να µην
ξεχνάµε πράγµατα επιλεκτικά. Αυτό που νοµίζω ότι είναι το κενό
στην επιχειρηµατολογία -εγώ οποιαδήποτε άλλη διάσταση πράγµατι να τη συζητήσω- της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι το
εξής απλό: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δυστυχώς για εσάς συνέβαινε πριν από τις γιορτές
να έχουµε σε εξέλιξη µια νοµοθετική πρωτοβουλία. Kαι πολλά
σηµαντικά άρθρα –δεν λέω όλα- και κρίσιµα άρθρα ήταν µέσα σε
αυτό το νοµοθέτηµα. Ίσως, είναι δουλειά για τον ιστορικό του
µέλλοντος να δούµε τι ακριβώς συνέβη και διακόπηκε αυτή η διαδικασία, αλλά πάντως διακόπηκε.
Δεν θέλω αυτήν τη στιγµή να πω πολλά πράγµατα. Θέλω,
όµως, να πω ότι αντικειµενικά, είτε το θέλατε είτε όχι και εσείς,
µε τη δική σας στάση συµβάλατε σε αυτήν τη διακοπή και πράγµατι βρεθήκαµε για πολλά ζητήµατα να έχουµε εκκρεµότητες,
που αν δεν επιλύονταν θα είχαµε πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι µε
τον ένα ή µε τον άλλον τρόπο λένε ότι ένα µεγάλο µέρος –εγώ
µέτρησα σχεδόν το 80%, από την απαρίθµηση που έκανε ο κ.
Σταµάτης στην επιτροπή την αντίστοιχη- θα το ψήφιζαν.
Συνεπώς, να τα λέµε όλα. Εγώ αυτό έχω να επισηµάνω, όπως
και να κάνουµε τα αδύνατα δυνατά -και αυτό απευθύνεται σε
όλες τις πλευρές και στην Κυβέρνηση αν θέλετε- έτσι ώστε να
ελαχιστοποιήσουµε αυτήν τη διαδικασία.
Και τελευταίο, δεν πρέπει να ξεχνάµε, εκτός εάν το βλέπουµε
αλλιώς, και πάντως νοµίζω ότι είναι πολύ κρίσιµο να δούµε ότι
ζούµε σε συνθήκες οι οποίες πραγµατικά είναι πρωτόγνωρες και
για την ελληνική δηµοκρατία και για τη λειτουργία της Βουλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έτσι δεν ήταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι πάντα έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν το λέγατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Μπούρα, µην µε διακόπτετε.
Είναι έτσι το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Και είναι έτσι πολύ
περισσότερο, γιατί από πάρα πολλές πλευρές όχι µόνο εγχώριες,
αλλά και εξωχώριες, γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να σταµατήσει
αυτή η προσπάθεια, αυτό το εγχείρηµα της Αριστεράς στη χώρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µας, που φαίνεται να απλώνεται και αυτό ενοχλεί σφόδρα κάποιους, οι οποίοι προσπαθούν, µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο, να
περιορίσουν τη δυνατότητά µας να λειτουργούµε, όπως θα θέλαµε να λειτουργούµε και δυστυχώς βρίσκουν συµπαραστάτες
και εντός της χώρας µας αυτές οι προσπάθειες.
Συνεπώς –και τελειώνω µε αυτό- νοµίζω ότι πρέπει να λέµε όλα
τα γεγονότα. Το γεγονός ήταν ότι υπήρχε σε εξέλιξη µια νοµοθετική διαδικασία, η οποία, διακόπηκε και όλοι µπορούν να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους από αυτό. Kαι πρέπει να κάνουµε
κάθε προσπάθεια –και νοµίζω ότι σε αυτό είµαστε σύµφωνοι
όλοι, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής- ώστε να ελαχιστοποιήσουµε και να είµαστε πολύ αυστηροί σε αυτό, αυτήν τη διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και ολοκληρώνουµε
τη συζήτηση για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας µε την τοποθέτηση εκ µέρους της Κυβέρνησης, του Υπουργού κ. Παρασκευόπουλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέµα της συνταγµατικότητας ή µη της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου το οποίο συζητείται σήµερα.
Κατ’ αρχάς, θα έλεγα ότι διαδικαστικά ίσως συζητείται αλυσιτελώς ενόψει της κύρωσης το θέµα της ουσιαστικής συνδροµής
των εξαιρετικών περιστάσεων, διότι σήµερα η διαδικασία είναι
κυρωτική.
Νοµίζω ότι ο καταλληλότερος χρόνος για συζήτηση αυτών των
θεµάτων θα ήταν ο χρόνος του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενόψει του γεγονότος ότι ούτως ή άλλως ίσχυσε κατά νόµον η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µέχρι σήµερα. Ωστόσο, θα
ήθελα να εκφέρω ορισµένα επιχειρήµατα, τα οποία είναι καθαρά
ουσιαστικά.
Συµφωνώ ότι τα λάθη του παρελθόντος µε κανένα τρόπο δεν
νοµιµοποιούν λάθη του παρόντος ή του µέλλοντος. Χρειάζεται,
όµως, να µην αγνοήσουµε το εξής, ότι ευρισκόµενοι ενώπιον περιστάσεων επιτάχυνσης και της κοινωνικής και της πολιτικής
ζωής, αλλά και των πραγµατικών αναγκών της χώρας και της οικονοµίας, η ανάγκη πολλές φορές για νοµοθέτηση µε ταχύτητα
είναι αδήριτη.
Έτσι, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και η παρούσα Κυβέρνηση και οι προηγούµενες προσφεύγουν µε αυξανόµενο
ρυθµό στην τακτική της νοµοθέτησης µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου πάντως συνιστά µια πρακτική εφαρµογής του Συντάγµατος, η οποία όντως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Βέβαια, το βασικό επιχείρηµα είναι ότι µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου υποσκάπτεται ή παραγνωρίζεται η θεµελιωµένη στο άρθρο 26 του Συντάγµατος αρχή της διάκρισης των
εξουσιών. Η αλήθεια είναι ότι όντως ο κανόνας κατά το Σύνταγµά
µας είναι ότι οι τρεις εξουσίες διακρίνονται. Το ίδιο το Σύνταγµά
µας όµως, είτε σε εξαιρετικές περιστάσεις είτε σε πάγιες, προβλέπει τη διασταύρωση των εξουσιών ως εξαίρεση, θα έλεγα σε
ορισµένες περιπτώσεις και ως εξαίρεση συχνή.
Θυµίζω το γεγονός ότι η κρίση των ανώτατων δικαστών υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, όπως επίσης το γεγονός των πειθαρχικών διώξεων των δικαστών που δεν ανήκει στη δικαστική,
αλλά στην εκτελεστική εξουσία και βέβαια όχι το άρθρο 44 που
αφορά τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου απλώς, αλλά το
άρθρο 43, το αµέσως προηγούµενο άρθρο, που αναθέτει κανονιστική, δηλαδή νοµοθετική αρµοδιότητα στην Κυβέρνηση.
Εποµένως, ορθολογικά για συγκεκριµένους λόγους –οι οποίοι
σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι καν εξαιρετικοί- έχουµε περιπτώσεις διασταύρωσης των εξουσιών. Γιατί αυτό; Διότι το Σύνταγµα κατοχυρώνει πολλές αρχές είτε οργανωτικές είτε ατοµικά
δικαιώµατα είτε άλλες αρχές του πολιτεύµατος, που δεν είναι δυνατόν πάντοτε να είναι αρµονικές. Σε ορισµένες περιπτώσεις έρχονται κατ’ ανάγκη σε σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση λύεται µε
την αναγνώριση εξαιρέσεων µέσα από το ίδιο το Σύνταγµα και
µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις µε µορφή γενικών ρητρών.
Σωστά θύµισε ο κ. Δένδιας το θέµα της χρήσης παρανόµως
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αποκτηµένων αποδεικτικών µέσων και το παραλλήλισε µε το
θέµα αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Δένδια, διότι είναι άλλη µια περίπτωση όπου έχουµε συνταγµατικές αρχές, διατάξεις και σκοπιµότητες που είναι συγκρουόµενες. Ποιος αµφισβητεί το
Σύνταγµα; Δεν µπορούµε να το αµφισβητήσουµε. Το Σύνταγµα
το λέει ρητά, ότι δεν θέλει να χρησιµοποιούνται τα παρανόµως
κτηθέντα αποδεικτικά µέσα.
Όµως, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν θέλει το Σύνταγµά µας,
εκτός από την κατάχρηση δικαιώµατος: το να µην µπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Κατοχυρώνει το δικαίωµα της προσφυγής των πολιτών στα δικαστήρια. Αν το µοναδικό αποδεικτικό
µέσο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αυτό σηµαίνει ότι η δικαιοσύνη καταργείται. Η δικαιοσύνη δεν µπορεί να απονεµηθεί, ο πολίτης δεν µπορεί να πάει στη δικαιοσύνη να βρει το δίκιο του. Το
θέλει αυτό το Σύνταγµα; Όχι. Το Σύνταγµα θέλει και το ένα και
το άλλο, αλλά και τα δύο µαζί δεν µπορούν να συνυπάρξουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είναι το ίδιο πράγµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και εκεί τι µπορούµε να κάνουµε; Στάθµιση, όπως κάνει πάντοτε η δικαιοσύνη
κρατώντας τη ζυγαριά στο σύµβολό της.
Η προηγούµενη ρύθµιση, η αντιστάθµιση αυτή εισήγαγε κριτήρια που είναι συνταγµατικής περιωπής και πάλι, δηλαδή να
είναι µοναδικό το αποδεικτικό µέσο, να υπάρχει η αναλογικότητα
και επίσης ο τρόπος κτήσης να µην προσβάλλει την αξιοπρέπεια
του ανθρώπου. Εδώ έχουµε άλλο ένα θέµα όπου µια συνταγµατική αρχή έχει συνταγµατικές εξαιρέσεις και για αυτό η διάταξη
είναι πλήρως συνταγµατική.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα συνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας δεν συγκέντρωσε
τον απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών και απορρίπτεται.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση µε τον κ. Ιωάννη Κουτσούκο, ειδικό
αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να µπούµε
τώρα στην ουσία, µιας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που µίλησε,
έβαλε τα πράγµατα σε τάξη, καθώς υπήρχε µία άποψη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο,
µε συγχωρείτε.
Παρακαλώ, κύριοι Βουλευτές ή θα καθίσετε ή θα αποχωρήσετε.
Συνεχίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να µπούµε στην ουσία των ρυθµίσεων των δύο
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες σαφέστατα είναι
µια αφαίρεση νοµοθετικής εξουσίας από τη Βουλή των Ελλήνων
και µεταφοράς της στην εκτελεστική εξουσία.
Και ναι µεν έγκριτοι νοµικοί µπορούν να επιχειρηµατολογούν
τη µια ή την άλλη φορά ανάλογα και να αποδεικνύουν ή να µην
αποδεικνύουν τη συνταγµατικότητα, εντούτοις το πραγµατικό γεγονός, αυτό το οποίο κανένας δεν αµφισβητεί είναι ότι µε τις
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου η Βουλή, σε ό,τι αφορά τη
λαϊκή εντολή και τις επιταγές του Συντάγµατος να νοµοθετεί, τίθεται υπό περιορισµό.
Και αν αυτό συνέβαινε σε λίγες, σπάνιες, εξαιρετικές περιπτώσεις όπως λέει το άρθρο 44 του Συντάγµατος, πολύ δε περισσότερο σε επείγουσες ανάγκες, κανένας δεν θα είχε αντίρρηση.
Εξάλλου, ο κ. Παρασκευόπουλος µε την τοποθέτησή του ουσιαστικά αποδόµησε όλη την επιχειρηµατολογία της Πλειοψηφίας
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όταν ήταν αντιπολίτευση, που µιλούσε για τα πραξικοπήµατα των
προηγούµενων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό αυτές οι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Έγιναν, δηλαδή, «στη χάση και τη φέξη», που λέει ο λαός µας ή είναι
µια συνήθεια της Κυβέρνησης, η οποία, ουσιαστικά µε αυτό τον
τρόπο, έχει αφαιρέσει από τη Βουλή τις νοµοθετικές της δυνατότητες και τη δυνατότητα στους Βουλευτές να διαµορφώνουν
τις διατάξεις των νοµοσχεδίων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση εδώ ακούσαµε
τα πλέον αντιφατικά. Μας είπαν, δηλαδή, ορισµένοι Υπουργοί
της Κυβέρνησης ότι πρόκειται περί ώριµων αιτηµάτων. «Πρόκειται περί αιτηµάτων τα οποία είχαµε βάλει στο παράλληλο πρόγραµµα.» Και εµείς εµποδίσαµε να τα ψηφίσετε και γι’ αυτό,
σύµφωνα µε τις ανάγκες του λαού, δεν τα φέρατε στη Βουλή ενώ λειτουργούσε η Βουλή µέχρι τις 23 Δεκέµβρη- και αυτές τις
διατάξεις τις περάσατε µε δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τη µία την παραµονή των Χριστουγέννων και την άλλη την
παραµονή της Πρωτοχρονιάς.
Θεωρητικοποιείτε, δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή τη διαδικασία και θα σας γίνει στο τέλος συνήθεια, που δεν
θα έχει τέλος.
Και, βεβαίως, εµείς δεν µιλήσαµε στην επιτροπή µε τον γνωστό
τρόπο που µιλούσατε όλα αυτά τα χρόνια, για τα πραξικοπήµατα
και τις χούντες. Όµως, µας το θύµισε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο
κ. Δρίτσας, που µας είπε να έρχονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, για να θυµόµαστε τα πραξικοπήµατα.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου του Μάρτη του 2015 που έβαλε στις εκατό δόσεις
τους οφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου, χαρίζοντάς τους
πρόστιµα και προσαυξήσεις -πράξεις φοροδιαφυγής- τι ήταν;
Η πράξη µε την οποία έκλεισαν οι τράπεζες και µπήκαν τα capital controls -οι επανειληµµένες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου- τι ήταν; Οι πράξεις µε τις οποίες αφαιρέθηκαν τα αποθεµατικά των φορέων του δηµοσίου και των ΟΤΑ, τι ήταν, αν δεν ήταν
πραξικοπήµατα;
Άρα, έχουµε µία συνήθεια, η οποία ουσιαστικά έρχεται να υλοποιήσει ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφαιρεί από το Κοινοβούλιο
εξουσίες, όπως έγινε µε την αφαίρεση εξουσιών από τις ανεξάρτητες αρχές, από το ΕΣΡ, αλλά πολύ περισσότερο από τις επιτροπές της Βουλής, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της
Βουλής και το Σύνταγµα, έχουν την ευθύνη της επεξεργασίας
των νοµοσχεδίων.
Είναι δε χαρακτηριστικό το παράδειγµα ότι σε αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως και στις κυρώσεις των
συµβάσεων, η Κυβέρνηση καταθέτει πάρα πολύ σηµαντικές τροπολογίες, τις οποίες όχι απλώς δεν προλαβαίνουµε να συζητήσουµε, όχι απλώς δεν µπορούµε να καλέσουµε τους φορείς να
µας πουν άποψη, αλλά ούτε καν οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας
προλαβαίνουν να αντιληφθούν και αναγκάζονται, λόγω κοµµατικού καθήκοντος, να ψηφίσουν. Αυτό είναι το ένα µεγάλο ζήτηµα,
δηλαδή η διολίσθηση σε αυταρχικές µεθόδους διακυβέρνησης,
το οποίο δεν θα το έλεγες και Αριστερά!
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το γεγονός ότι σε αυτά τα πενήντα επτά άρθρα που
συµπεριλαµβάνονται στις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αποτυπώνεται η αδυναµία της Κυβέρνησης να διαχειριστεί
επείγοντα ζητήµατα και να οργανώσει το κυβερνητικό έργο. Διότι
είναι γνωστό σε όλους, ότι πολλά από αυτά τα ζητήµατα είχαν
ηµεροµηνία λήξης, άλλα στις 31 Δεκεµβρίου κ.λπ.. Οι Υπουργοί
είναι εκεί ένα χρόνο και πλέον και η Βουλή, όπως είπα νωρίτερα,
λειτουργούσε µέχρι τις 23 Δεκέµβρη. Επέλεξαν, λοιπόν, αυτά να
τα βάλουν σε ένα νοµοσχέδιο εκατόν είκοσι –σας παρακαλώ!άρθρων για να τα εµφανίσουν ως παράλληλο πρόγραµµα, υλοποιώντας, δηλαδή, µια προεκλογική δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία καµµία σχέση δεν έχει µε το παράλληλο πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης. Και όταν αυτό το νοµοσχέδιο το πήραν πίσω -όχι
επειδή βάλαµε εµείς ζητήµατα διαδικασίας, αλλά επειδή οι ίδιοι
είχαν δηµιουργήσει τις συνθήκες της αυτοπαγίδευσής τους- τα
έβαλαν στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Άρα, το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα είναι πώς κυβερνάται ο τόπος
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και µε ποιον τρόπο λειτουργούν και νοµοθετούν οι Υπουργοί. Και
παρακάτω θα αναφέρω πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτά τα πενήντα επτά άρθρα, τα
είκοσι επτά είναι παρατάσεις συµβάσεων και προθεσµιών, τα
επτά είναι κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις, στα οποία εµφιλοχωρούν και
υπόνοιες αδιαφάνειας και τα υπόλοιπα είναι άλλες ρυθµίσεις.
Πλίνθοι τε κέραµοι ατάκτως ερριµµένοι!
Αν, δηλαδή, αυτό το νοµοσχέδιο θα έπρεπε να έχει έναν τίτλο
επί της αρχής, ο τίτλος αυτός θα ήταν: «Παρατάσεις, αναστολές
και εξαιρέσεις».
Και τώρα, από τη µια πλευρά έχουµε την πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης να αφαιρεί εξουσίες από το Κοινοβούλιο και να τις
µεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία και από την άλλη, τη διαχειριστική ανικανότητα, την ανικανότητα οργάνωσης του κυβερνητικού έργου. Και συνδυάζονται αυτά µε ένα πλαίσιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, διαχείρισης των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων της χώρας, που έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο αδιέξοδο
και δηµιουργεί µια τυφλή σύγκρουση της Κυβέρνησης µε τις κοινωνικές οµάδες.
Στην Επιτροπή Οικονοµικών ο κ. Τσακαλώτος, που ρωτήθηκε
από τα µέλη της επιτροπής, µας είπε ότι βρισκόµαστε στην
πρώτη φάση της τελικής φάσης της πρώτης αξιολόγησης. Μας
είπε ότι οι θεσµοί έχουν αποδεχθεί τη δοµή του ασφαλιστικού
και του φορολογικού, αλλά υπάρχει µια διαφορά, καθώς ακόµα
δεν υπάρχει συµφωνία ούτε στο δηµοσιονοµικό κενό ούτε στην
απόδοση των µέτρων. Παράλληλα, µας τόνισε -το είπε και ο κ.
Στουρνάρας εχθές στην Επιτροπή Οικονοµικών- ότι «Άµα καλοκαιριάσουµε, καήκαµε!».
Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο αυτού του αδιεξόδου µετά από την
αντίδραση όλης της κοινωνίας απέναντι στα φοροεισπρακτικά
µέτρα, η Κυβέρνηση εµφανίζεται εγκλωβισµένη. Άρα, έχουµε ένα
τρίπτυχο: Αυταρχικών αντιλήψεων και ρυθµίσεων, κακής νοµοθετικής πρακτικής και αδυναµία της Κυβέρνησης να οργανώσει
το κυβερνητικό έργο και αυτοεγκλωβισµού της Κυβέρνησης στα
αδιέξοδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Κυβέρνηση προφανώς, αφού
είδε ότι δεν µπόρεσε να ρυθµίσει όλα αυτά τα ζητήµατα που
είχαν προθεσµίες, τα έβαλε στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είπα προχθές στην επιτροπή στον κ. Ξανθό ότι καλά είναι τα
µπαλώµατα, αλλά µε τα µπαλώµατα δεν στέκεται στα πόδια του
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Κανένας δεν θα είχε αντίρρηση να έρθουν εδώ διατάξεις και
να ψηφίσουµε για την παράταση των επικουρικών ή την παράταση των συµβάσεων στα νοσοκοµεία. Τι να κάνουµε; Να αφήσουµε τα νοσοκοµεία χωρίς φάρµακα; Όµως, οι υποχρεώσεις
του κ. Ξανθού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι εξής:
Πρώτον, να δοµήσει το ΠΕΔΥ. Το ΠΕΔΥ είναι το Πρωτοβάθµιο
Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας, που ο νόµος λέει ότι πρέπει να δοµηθεί ανά δήµο και να προσληφθούν γιατροί. Δεν µπορούµε να δίνουµε συνέχεια παράταση στους συµβασιούχους.
Η υποχρέωση του κ. Ξανθού είναι να φτιάξει το καινούριο σύστηµα προµήθειων στο δηµόσιο και όχι να µας λέει ότι το υπάρχον σύστηµα εµποδίζει τις προµήθειες, δηλαδή σαν τον πατροκτόνο που στο δικαστήριο ζητάει επιείκεια επειδή είναι ορφανός.
Είναι αρµοδιότητά του να το κάνει. Τι κάνει εκεί έναν χρόνο;
Είπαµε, επίσης, στον κ. Δρίτσα ότι ναι, να δώσουµε παράταση
στις συµβάσεις που έκανε το καλοκαίρι, γιατί δεν µπορούµε να
αφήσουµε τους ανθρώπους να πνίγονται στα νησιά. Πρέπει να
τους µεταφέρουµε. Όµως, ποιος είναι ο λόγος να παρακάµπτει
τον ν. 4281 που αναφέρεται στις δηµόσιες συµβάσεις, µε διαφάνεια, µε διαδικασίες και να φτιάχνει ένα δικό του νοµοθετικό πλαίσιο για να κάνει τις προκηρύξεις των συµβάσεων για τις ναυλώσεις των πλοίων;
Είπαµε, αλλά δεν µας άκουσε κανένας -και δεν βλέπω εδώ κάποιον από ο Υπουργείο της Μετανάστευσης- κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι το άρθρο 8 στη µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και το άρθρο 18 στην άλλη, που αφορούν τις υπηρεσίες
ασύλου και τα κέντρα κράτησης θα έπρεπε να συζητηθούν, για
να δούµε τις αδυναµίες που έρχονται να επιλύσουν µε πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, την ώρα που η Κυβέρνηση έχει ανε-
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βάσει στη «Διαβούλευση» ένα άλλο νοµοσχέδιο για όλες αυτές
τις διαδικασίες, το οποίο θα το φέρει κάποια στιγµή στη Βουλή.
Ένα σοβαρότατο ζήτηµα που είναι το µεταναστευτικό, το
οποίο ταλανίζει τη χώρα και υπάρχει ανάγκη καλύτερου συντονισµού, οργάνωσης και παρουσίας όλων των µηχανισµών και
υπηρεσιών του κράτους, δεν µπορεί να λύνεται µε αποσπασµατικές διατάξεις σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είπαµε, επίσης, και στην κ. Θεανώ Φωτίου: Εντάξει, φέρατε
ένα πρόγραµµα για την ανθρωπιστική κρίση ύψους 200 εκατοµµυρίων -κατώτερο των περιστάσεων, πολύ κατώτερο από εκείνα
τα οποία τάζατε- και δεν µπορέσατε να το υλοποιήσετε. Δεν µπορέσατε να δώσετε το ρεύµα, τις κάρτες σίτισης, να δώσετε τη
στέγαση, κ.ο.κ.. Κάνατε παράταση από το 2015 στο 2016. Ωραία.
Τι να κάνουµε; Να χαθούν τα χρήµατα; Να µείνουν οι άνθρωποι
στους δρόµους; Όχι. Αλλά, µην µας λέτε, κυρία Φωτίου, όταν
σας κάνουµε κριτική, ότι δεν µπορείτε να οργανώσετε τη δουλειά
σας, ότι παραλάβατε τα βιβλιάρια της Φρειδερίκης. Είναι προσβολή! Είναι προσβολή, γιατί έχει µεσολαβήσει η δηµοκρατία
µας, έχει µεσολαβήσει η παράταξή µας που διοργάνωσε ένα σύστηµα παροχών, που διοργάνωσε ένα κράτος πρόνοιας, το
οποίο, ακόµα και στην κρίση άντεξε: τα κέντρα περίθαλψης των
ηλικιωµένων, τα ΚΗΦΗ, η «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΤΕΒΑ, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το πιλοτικό πρόγραµµα του κ. Κεγκέρογλου. Δεν είναι τα βιβλιάρια της Φρειδερίκης, κυρία Θεανώ
Φωτίου, αυτά. Θα έλεγα ότι η δική σας πολιτική είναι παλινόρθωση όταν παίρνετε την αξιολόγηση των ΜΚΟ από τις περιφέρειες και από τα περιφερειακά συµβούλια και τις µεταφέρετε στο
Υπουργείο σας. Αυτή είναι παλινόρθωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε πάρα πολλά να
πούµε. Να µη σχολιάσουµε, δηλαδή, το γεγονός ότι παρατείνετε
την απαλλαγή του ΤΑΙΠΕΔ από τον ΕΝΦΙΑ, εσείς που µας καταγγείλατε εδώ, σε αυτή την Αίθουσα γιατί δώσαµε απαλλαγή στα
ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ και λέγατε ότι θα τα καταργήσετε;
Να µην κάνουµε κριτική στον κ. Σπίρτζη, που µε τη ρύθµισή
του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουµε ειδικούς λογαριασµούς
για να δώσουµε προκαταβολές σε αυτούς που αποκαλούσε η παράταξη την οποία υπηρετεί τώρα εδώ στη Βουλή, «εθνικούς εργολάβους», «διαπλεκόµενους»; Φανταστείτε εάν τα είχαµε κάνει
εµείς αυτά, το τι θα ακούγαµε!
Τέτοιος είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χαρακτήρας των ρυθµίσεων. Και εάν έρχονταν εδώ µε την κανονική
διαδικασία, θα µπορούσαµε άλλες να τις ψηφίσουµε, θα συνέβαλε η πλειοψηφία να διορθωθούν -είµαι βέβαιος γι’ αυτό- πάρα
πολλές από αυτές και άλλες, για λόγους αρχής, θα τις καταψηφίζαµε.
Κατά συνέπεια, επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορεί
να ψηφιστεί.
Και εκείνο που έχει σηµασία -και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε,
µε τούτο- είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα περιβάλλον
όπου η Κυβέρνηση παρουσιάζει αυτές τις ρυθµίσεις και τις άλλες
του λεγόµενου «παράλληλου προγράµµατος» ως µία πολιτική
που απαντά στα αιτήµατα του λαού, ενώ ο λαός βρίσκεται στον
δρόµο ξεσηκωµένος χάριν της πολιτικής ακριβώς που οργάνωσε
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και η Κυβέρνηση -ο κ. Τσίπρας, η κ. Γεροβασίλη και τα κυβερνητικά στελέχη- βλέπουν απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις είτε
υποκινητές είτε το σύστηµα της διαπλοκής, που θέλει να πάει
πίσω τις µεγάλες αλλαγές. Δεν αντιλαµβάνονται ότι δεν έχουν
ένα σχέδιο διεξόδου, ότι δεν µπορούν να διασφαλίσουν κοινωνική συναίνεση και πολιτική συνεννόηση και ότι προσπαθούν να
φορτώσουν τη δική τους πολιτική σε άλλους και να τους καταστήσουν συνενόχους. Λοιπόν, σε αυτήν την πολιτική της µετάθεσης των ευθυνών, εµείς δεν πρόκειται να συναινέσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, έχετε την ευθύνη να λύσετε τα προβλήµατα του λαού. Και αν δεν µπορείτε
να µας το πείτε, για να δούµε κι εµείς τι θα κάνουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Για να µην δηµιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις και
στο Κοινοβούλιο και στον κόσµο, είπε ο κ. Κουτσούκος για προκαταβολές. Πού τις είδατε τις προκαταβολές; Να µας πείτε.
Εδώ είναι µία διαδικασία πολύ συγκεκριµένη, που βοηθάει δύο
πράγµατα. Είχαµε το κολληµένο έργο του ΜΟΡΕΑ, που το κληρονοµήσαµε από τις δικές σας κυβερνήσεις. Έγινε µία διαπραγµάτευση που ήρθε στο Κοινοβούλιο και ψηφίστηκε, για να µπορέσουµε να έχουµε µια άλλη διαδικασία, γιατί το ζητούσαν και
οι τράπεζες που έχουν χρηµατοδοτήσει τα έργα. Πέρασε αυτή
η διάταξη. Είναι διασφαλισµένα πλέον τα χρήµατα και η χρηµατοδότηση, για να πληρώνονται οι αυτοκινητόδροµοι, προκειµένου να µπορέσουµε να πετύχουµε τον στόχο της ολοκλήρωσής
του τον Μάρτιο του 2017.
Πήρε κανένας χρήµατα στα χέρια του ή στον λογαριασµό του;
Ή θα έπρεπε να το αφήσουµε και να έχουµε πάλι τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις δικές σας κυβερνήσεις ή
θα έπρεπε να βρούµε µια διαδικασία που θα διασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των έργων. Δεν υπάρχει κάποια προκαταβολή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είµαστε στην ίδια Αίθουσα και διαβάζουµε το ίδιο νοµοσχέδιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Το ίδιο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Διότι έχω την εντύπωση ότι είµαστε
αλλού, ο κ. Σπίρτζης τουλάχιστον. Αναφέροµαι στο άρθρο 31…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Το άρθρο 31.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …όπου συγκροτεί κατ’ εξαίρεση
των διατάξεων για το δηµόσιο λογιστικό και τον προϋπολογισµό,
ειδικούς λογαριασµούς για να δίνει τις προκαταβολές. Αυτό είπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ποιες προκαταβολές;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τώρα, εάν ο κ. Σπίρτζης δεν µπορεί,
µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις, να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις
του δηµοσίου, να µας το πει. Κι αν δεν ισχύουν αυτά που είπα,
ας τις αποσύρει.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, εγώ, στη συγκεκριµένη
µου τοποθέτηση, δεν έκανα κριτική στο παρελθόν των ρυθµίσεων του ΣΥΡΙΖΑ και στα 300 εκατοµµύρια πρόσθετη αµοιβή
στον ΜΟΡΕΑ. Την έκανα την τοποθέτηση αυτή σε άλλη συζήτηση. Όµως, φαίνεται ότι ο κ. Σπίρτζης «έχει τη µύγα και µυγιάστηκε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε, κύριε Κουτσούκο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να µη γίνει διαλογική συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πρέπει να διευκρινιστούν, όµως, αυτά
κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν θα γίνει διαλογική συζήτηση. Όµως, αυτά που
ακούγονται και αυτά που έχουν γίνει στη χώρα για τα δηµόσια
έργα, είναι για να τρελαινόµαστε.
Τα 300 εκατοµµύρια για τον ΜΟΡΕΑ, κύριε Κουτσούκο, είχατε
διαπραγµατευτεί εσείς και οι κυβερνήσεις σας. Σήµερα πήραµε
105 εκατοµµύρια από τα 300 εκατοµµύρια που είχατε συµφωνήσει.
Δεύτερον, δεν υπάρχει καµµία προκαταβολή. Διαβάζω από
µέσα, µήπως και συνεννοηθούµε, αν έχετε διάθεση να συνεννοηθούµε και να καταλάβετε τι έγινε.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αυτή είναι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Διαβάζω: «Ορίζεται η διαδικασία χρηµατοδότησης
µέσω ειδικών λογαριασµών…» -πού είναι η προκαταβολή;- «…για
τους αυτοκινητόδροµους…» -αναφέρει και ποιους, ΛεύκτροΣπάρτη και όλους τους υπόλοιπους- «… εξασφαλίζοντας τα διαθέσιµα ποσά από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων των
ετών 2015…» -εξ ου και η κατεπείγουσα περίπτωση, που εδώ το
θέµα είναι ποια ήταν η κατεπείγουσα, αφού ήταν 24 Γενάρη- «…
και 2016 και διασφαλίζεται η ταχύτατη διαδικασία πληρωµής
αυτών, προκειµένου οι τελευταίοι να µεγιστοποιήσουν τον ρυθµό
υλοποίησης των έργων και να τα ολοκληρώσουν το αργότερο
µέχρι τον Μάρτιο του 2017.».
Αν δεν το κάνουµε αυτό για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και
να πειστούν και οι τράπεζες που χρηµατοδοτούν αυτά τα έργα,
θα έχουµε ένα πολύ απλό πρόβληµα, µετά από τον τροµερό
τρόπο που δέκα χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα: Θα γυρίσουµε πίσω χρήµατα από το ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα µας πείτε τι θέλετε επιτέλους; Θέλετε να ολοκληρωθούν
τα έργα; Θέλετε να τα τινάξετε; Θέλετε να τα ολοκληρώσετε, µε
τον τρόπο που τα ολοκληρώνατε τόσα χρόνια; Τι θέλετε; Πείτε
µας τι θέλετε να το καταλάβουµε!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα λέει αυτά ο διπλανός Υπουργός, ναι. Αλλά να τα λέτε εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, όµως, και προκαταβολές! Όχι και προκαταβολές!
Αλλού ήταν οι προκαταβολές. Μην την ανοίξουµε αυτήν την κουβέντα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λαµόγιο! Είσαι λαµόγιο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι είναι αυτό τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να σταµατήσουµε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν ντρέπεσαι λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Λαµόγιο! Είσαι λαµόγιο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να τον βγάλετε από την Αίθουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν ντρέπεσαι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν απευθύνοµαι σε εσένα!
Όταν µου ζητήσει τον λόγο, θα του το εξηγήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ πολύ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Βεβαίως, σου ζητώ τον λόγο!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είναι δυνατόν; Να ανακαλέσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
Τον λόγο έχει ο κ. Λαµπρούλης, Ζ’ Αντιπρόεδρος και ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Να ανακαλέσει!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Να ανακαλέσει! Αν είναι
δυνατόν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, να γραφούν αυτά στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτά όλα δεν γράφονται στα Πρακτικά.
Παρακαλώ! Παρακαλώ να µη γραφτούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνείτε να µη
γραφτούν στα Πρακτικά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνεί. Να µη
γραφτούν στα Πρακτικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Να ανακαλέσει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να ανακαλέσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η ανάκληση εµµέσως σηµαίνει αυτό.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι. Κάνετε λάθος! Τι είναι αυτά που
λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
βοηθήστε λίγο τη συζήτηση και τη διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δεν θέλω να βοηθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είναι σωστό
αυτό.
Προχωρούµε. Κύριε Λαµπούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να γραφούν στα Πρακτικά
αυτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω µε την τοποθέτηση για τις πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, επιτρέψτε µας ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
να εκφράσουµε από αυτό εδώ το Βήµα τη θλίψη µας για τον θάνατο των Ελλήνων Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, που µε
τραγικό τρόπο έφυγαν σήµερα από τη ζωή στα πλαίσια άσκησης
του Πολεµικού Ναυτικού. Θεωρούµε ότι πρέπει να διερευνηθούν
άµεσα όλα τα αίτια για το θανατηφόρο δυστύχηµα και συγχρόνως, να εκφράσουµε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων.
Στο προκείµενο: Η Κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι µέσω των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, που περιέχουν µεγάλο
αριθµό άρθρων από το παράλληλο πρόγραµµα του Δεκεµβρίου,
έρχεται να παρέµβει σε µια σειρά από ζητήµατα, επιδιώκοντας όπως λέει- στην ανακούφιση του λαού από τα βάρβαρα µέτρα
που προωθούνται. Δεν µπορεί, όµως, να κρυφθεί ο προφανής
στόχος, δηλαδή η προσπάθεια αποπροσανατολισµού, προκειµένου να κρύψει το αντιλαϊκό περιεχόµενο της συνολικής της πολιτικής, που ξεδιπλώνεται µε την οµοβροντία αντεργατικών µέτρων, που αναιρούν περαιτέρω δικαιώµατα και κατακτήσεις του
λαού µας -όσα απέµειναν δηλαδή- µέσα από την υλοποίηση όλων
των προηγούµενων µέτρων και µνηµονίων και πολύ, δε, περισσότερο τα µέτρα «φωτιά» που ψήφισε µε το τρίτο µνηµόνιο, µαζί
µε Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι, ΑΝΕΛ.
Θέλει να χρυσώσει το χάπι της βάρβαρης πολιτικής που προωθεί, προσπαθώντας να χειραγωγήσει τον λαό, να ενσωµατώσει
αντιδράσεις, να παρουσιάσει ένα δήθεν φιλολαϊκό περιτύλιγµα
της βαθύτατα ταξικής πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου, ειδικά
αυτήν την περίοδο, που προωθούνται τα σχέδια για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα εργασιακά και άλλα µέτρα, τα οποία
τσακίζουν τον λαό µας.
Έτσι, ακόµα και µέσω της ψευδεπίγραφης λογικής περί ανθρωπιστικής κρίσης, που εµπεριέχεται στα άρθρα στην πρώτη
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης του ταξικού χαρακτήρα της κρίσης και των επιπτώσεων της
για τους εργαζόµενους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούµενους, την πλειοψηφία του λαού µας.
Όµως, γίνεται και ένας νέος διαχωρισµός, ανάµεσα στην απόλυτη φτώχεια, την εξαθλίωση και τους υπόλοιπους φτωχούς. Και
µέσα από αυτήν την λογική τι κάνει η Κυβέρνηση; Αναδιανοµή
της φτώχειας σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα, καλώντας τους λιγότερο φτωχούς να πληρώσουν για τους περισσότερο φτωχούς.
Ταυτόχρονα, θέλετε να συγκαλύψετε ότι θα συνεχίσουν -και
συµβάλετε προς αυτήν τη κατεύθυνση µε τα µέτρα που παίρνετενα φτωχοποιούνται περαιτέρω τα λαϊκά στρώµατα, αφού το αντιλαϊκό πλαίσιο των µνηµονίων και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν Ευαγγέλιο, τόσο της Κυβέρνησης όσο
και όλων των άλλων κοµµάτων, που στηρίζουν την πολιτική εντός
των τειχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είπαµε και στην επιτροπή, θα κλείσει το πρόγραµµα σε
δύο, τρεις µήνες, είναι παράταση στην ουσία του νόµου του
Μαρτίου που ψήφισαν και ξεκίνησε να εφαρµόζεται από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015. Δεν προβλέπεται ούτε καν επέκταση του
χρόνου ή του είδους των παροχών, αλλά ουσιαστικά εφαρµόζεται αυτός ο προηγούµενος νόµος. Αυτή η πολιτική στο κοµµάτι
της ανθρωπιστικής κρίσης αφορά ορισµένες ελάχιστες και περιορισµένες παροχές φτωχοκοµείου -στην κυριολεξία- που κατευθύνονται στοχευµένα σε συγκεκριµένες κατηγορίες και
αριθµό ανθρώπων, που ζουν σε συνθήκες ανέχειας, αδυνατών-
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τας να καλύψουν τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες ακόµα και διαβίωσης.
Ταυτόχρονα, παραµένουν και µεγαλώνουν οι διαστάσεις της
σχετικής φτώχειας, που βιώνει το σύνολο το σύνολο των εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων. Αναπαράγονται δηλαδή στο σύνολό τους οι όροι και οι αιτίες που γεννούν, τόσο την απόλυτη,
όσο και τη σχετική φτώχεια. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση η
Κυβέρνηση θεωρεί αυτές τις ρυθµίσεις –τις παροχές δηλαδή
φτωχοκοµείου- ως εξαιρετικώς επιτυχείς και τις επιπτώσεις από
την εφαρµογή του νόµου ευεργετικές.
Δείτε τώρα το ρεύµα. Η ποσότητα του ρεύµατος που θα παρέχεται σε όσα νοικοκυριά υπάχθηκαν σε αυτήν τη ρύθµιση δεν
καλύπτει καν την εξασφάλιση των βασικών αναγκών µιας οικογένειας. Και τα στοιχεία είναι αδιάσειστα. Τα είπαµε και στην επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά το επίδοµα ενοικίου, το συγκεκριµένο µέτρο, όχι
µόνο δεν καλύπτει τον αριθµό των νοικοκυριών που αδυνατούν
να ικανοποιήσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες σήµερα, αλλά
είναι ακόµα πίσω και από την αντίστοιχη παροχή που υπήρχε σε
συνθήκες πριν το ξέσπασµα της καπιταλιστικής κρίσης.
Και δώσαµε παράδειγµα στην επιτροπή ότι το 2008 «ευεργετούµενοι» από το επίδοµα ενοικίου ήταν εκατόν έντεκα και κάτι
χιλιάδες κόσµος. Τι προέβλεπε αυτός ο νόµος, τον οποίο παρατείνουµε τώρα; Έκανε λόγο για τριάντα χιλιάδες νοικοκυριά. Το
ίδιο και για το επίδοµα σίτισης. Δηλαδή, τι υπόσχεται και τι υλοποιεί η Κυβέρνηση; Στην κυριολεξία, ένα πιάτο φαΐ σε οικογένειες που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα.
Σήµερα, όχι µόνο δεν επεκτείνετε καν αυτές τις ελάχιστες παροχές, αλλά αντίστοιχα έχει ψηφίσει και συνεχίζει να ψηφίζει σωρεία αντιλαϊκών µέτρων που φτωχοποιούν παραπέρα το σύνολο
του λαού, που αυξάνουν και άλλο αυτούς που ζουν κάτω από τα
όρια της φτώχειας ή τα προσεγγίζουν. Την ίδια στιγµή επιχειρεί
να αξιοποιήσει τα ψίχουλα που δίνει ως άλλοθι της ίδιας της αντιλαϊκής και παράλληλα απάνθρωπης πολιτικής.
Εµείς, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα και τότε στο νόµο τον Μάρτιο
αλλά και σε άλλα νοµοσχέδια στην επόµενη περίοδο, καταθέσαµε µια σειρά από τροπολογίες. Καταθέσαµε εκπρόθεσµα –και
το λέµε και καλούµε την Κυβέρνηση να πάρει θέση- τρεις τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τις επανασυνδέσεις στο σύνολο της
κάλυψης των αναγκών των λαϊκών οικογενειών που στενάζουν
για το ρεύµα. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τους µαθητές της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τους οποίους θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν γεύµα ηµερησίως στο σχολείο µε δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού. Η τρίτη τροπολογία είναι η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Ας µας απαντήσει η Κυβέρνηση. Δεν πήραµε ποτέ
απάντηση, όχι µόνο για αυτές, αλλά και για άλλες αντίστοιχες
τροπολογίες το προηγούµενο διάστηµα -επαναλαµβάνω από τον
Μάρτιο και µετά.
Είναι φιλολαϊκό, για παράδειγµα, το µέτρο που προβλέπεται
στο άρθρο 7, όπου δίνετε µια παράταση ενός έτους στην επιβολή
του περιβόητου τέλους ταφής στα απορρίµµατα; Εµείς λέµε:
Από µόνο του το χαράτσι ταφής θα αφαιµάξει -ήδη όταν θα
εφαρµοστεί, µετά από έναν χρόνο που του δίνετε εσείς παράταση- περαιτέρω το λεηλατηµένο εισόδηµα µέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας του λαού. Εµείς λέµε να το
καταργήσετε. Γιατί του δίνετε παράταση; Καταργήστε το. Είναι
φιλολαϊκό; Ναι. Καταργήστε το! Γιατί του δίνετε παράταση; Το
είπαµε και στην επιτροπή, απάντηση δεν πήραµε.
Δείτε τώρα πώς περνούν µέτρα –να το πω έτσι- τα οποία στηρίζουν αυτό που λέµε εµείς νέο κεφάλαιο, µε το άρθρο 2 της
πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου: Επέκταση εγγύησης ελληνικού δηµοσίου για τον ELA. Στήριξη, δηλαδή, του τραπεζικού κεφαλαίου. Κερδίζουν οι τράπεζες και οι όµιλοι που θα
δανειοδοτηθούν. Οδηγεί αυτό το άρθρο, το µέτρο, σε πραγµατική προστασία των λαϊκών καταθέσεων; Το πλαφόν ανάληψης,
εξάλλου, παραµένει και οι λαϊκές καταθέσεις παραµένουν συνεχώς, υπό την αίρεση ενός κουρέµατος.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 της πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, τις άδειες δηλαδή της ΔΕΗ, προσπαθεί
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εδώ η Κυβέρνηση να τις παρουσιάσει ως άδειες τεχνικής φύσεως, αλλά οι συγκεκριµένες είναι άδειες οι οποίες είναι δεµένες, συνδέονται, µε τον στρατηγικό στόχο της απελευθέρωσης
του τοµέα της ενέργειας. Και σε αυτήν την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση στρατηγικά έχει κάνει την επιλογή της. Και βεβαίως, η
προσπάθεια τακτοποίησης µέσω αυτών των αδειών τακτοποίησης της ΔΕΗ, γίνεται προκειµένου να υλοποιηθεί άνετα και
απρόσκοπτα η επικείµενη προώθηση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.
Δείτε τώρα: Είναι, δηλαδή, φιλολαϊκό αυτό; Έχουν εξεγερθεί
οι πάντες κι εσείς το φέρνετε και κοµπάζετε, ενδεχοµένως, ότι
και αυτό είναι µέσα στα πλαίσια του παράλληλου -που είναι, έτσι
λέτε- προγράµµατος κι έχει και φιλολαϊκό πρόσηµο. Αυτό που γίνεται µε το κρασί στο άρθρο 19 της πρώτης πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου, µε τη συστέγαση δηλαδή οινοποιείων κ.λπ..
Στη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η τροποποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, ποιον
ευνοεί; Τους µικρούς; Στρώνετε το πλαίσιο, κοµµάτι µάλλον του
πλαισίου που αφορά βεβαίως το χωροταξικό, για να έρθουν οι
µεγάλοι να επενδύσουν στις υδατοκαλλιέργειες. Εξάλλου και τα
κονδύλια του ΕΣΠΑ λένε ρητά πού θα πάνε, σε ό, τι αφορά τις
υδατοκαλλιέργειες, οι επενδύσεις αυτού του τύπου.
Άρθρο 31 της δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για
τις πληρωµές συµβάσεων παραχώρησης. Πρόκειται για πληρωµές συµβάσεων. Εµείς τις είχαµε καταψηφίσει ήδη από την αρχή,
έχοντας διατυπώσει και τις θέσεις µας για τα δηµόσια έργα -τα
µεγάλα αλλά και για µικρότερα- ότι θα πρέπει να είναι κάτω από
την αιγίδα ενός ενιαίου κρατικού φορέα κ.λπ.. Πολλές, όµως, από
αυτές τις συµβάσεις αναθεωρήθηκαν στην πορεία, µε το κράτος
να απεµπολεί συµβατικά του δικαιώµατα προς όφελος των οµίλων και η πληρωµή επισφραγίζει και τις αναθεωρήσεις.
Σε ό,τι αφορά κάποια άρθρα που αφορούν την εκπαίδευση:
Στο άρθρο 3 της δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εδώ τι κάνετε; Γενικεύετε τη µαθητεία στα πλαίσια εφαρµογής
του ν. 4186/2013 της Νέας Δηµοκρατίας. Τότε τον είχατε καταψηφίσει, τώρα τον αξιοποιείτε για να υλοποιήσετε αυτό που θέλετε.
Το άρθρο 5 που ρυθµίζει, για παράδειγµα, τα ζητήµατα του
Εποπτικού Συµβουλίου των Πρότυπων. Ή δείτε τώρα, µέσα στο
άρθρο 6, που θα µπορούσαν κάποιες διατάξεις ή παράγραφοι
να ψηφιστούν -και να συναινέσουµε κι εµείς- βάζετε την παράγραφο, για παράδειγµα, για το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, το υπερπανεπιστήµιο δηλαδή, το οποίο θα έχει δίδακτρα και θα µπορεί
να ιδρύει και να επιβλέπει προγράµµατα κατάρτισης µε δίδακτρα
και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 της πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, διατυπώσαµε στην επιτροπή, για την οικονοµία του
χρόνου, µια σειρά από προβληµατικές παραγράφους, διατάξεις,
αν θέλετε, του ιδίου άρθρου.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 10 και 11 που αφορούν το Υπουργείο
Ναυτιλίας, εµείς αυτό που βάλαµε στην επιτροπή είναι ότι δεν είδαµε πουθενά καµµία ρύθµιση που να αναφέρεται ρητώς στα
πληρώµατα που θα κληθούν να εκτελέσουν το έργο των συγκεκριµένων ρυθµίσεων που έρχεστε να ρυθµίσετε µε τα άρθρα 10
και 11.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 18 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, εµείς λέµε ότι στην προτεινόµενη ρύθµιση αφαιρείται η
πρόβλεψη που υπήρχε στην τροποποιούµενη διάταξη, σύµφωνα
µε την οποία τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την ευθύνη λειτουργίας
των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων –όπως του Λαυρίου και
άλλων- θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Κι εδώ δεν φτάνει που έχουν δώσει τη δυνατότητα λειτουργίας
και ιδιωτικών Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων, που έχουν καταστήσει τις ΜΚΟ κράτος εν κράτει, τώρα τα καθιστούν εντελώς
ανεξέλεγκτα, αφού αφαιρείται ακόµα αυτή η τυπική εποπτεία
από το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ να µου δώσετε ένα µε δύο λεπτά ακόµα.
Θα αναφερθώ τώρα στο ζήτηµα της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ». Ανεξάρτητα
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από το τι είπε o Υπουργός ή τι ειπώθηκε και εισηγητικά από την
εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς λέµε ότι θα πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης της πτωχευµένης εταιρείας,
ώστε επιτέλους να αποπληρωθούν τα δεδουλευµένα και οι αποζηµιώσεις των εργαζοµένων.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα για το ηλεκτρονικό αρχείο στην
ΗΔΙΚΑ, πέρα από το ότι θέλουν να παρουσιαστεί ως ένα τεχνικής
φύσεως ζήτηµα καθαρά, εµείς λέµε ότι είναι ένα εργαλείο που
θα χρησιµοποιηθεί, όπως έγινε και σε παρόµοιες περιπτώσεις,
στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, και σε άλλες χώρες, παραδείγµατος χάρη στη Φιλανδία, για την περικοπή επιδοµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Λέµε και κάποια πράγµατα που δεν
προλάβαµε να αναφέρουµε στην επιτροπή, αν και εκεί υπήρχε
περιθώριο χρόνου.
Θα αναφερθώ τώρα στα άρθρα 32 και 33 της δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Με το άρθρο 32 της δεύτερης
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου τι κάνουµε; Τι προτείνει η Κυβέρνηση; Παράταση αναβολής της φορολογικής δήλωσης µέχρι
τον Μάρτη για την ΕΡΤ. Ωραία. Τι θα γίνει, λέµε εµείς -και θέλουµε µια απάντηση σε αυτό από τον αρµόδιο Υπουργό- µε όλους αυτούς τους εργαζόµενους της ΕΡΤ των οποίων διακόπηκε
η σύµβαση, απολύθηκαν µε το κλείσιµο της ΕΡΤ και οι οποίοι δεν
επέστρεψαν στη δουλειά τους µε την επαναλειτουργία της, ούτε
καν για τον χρόνο που υπολειπόταν στη σύµβασή τους, και τους
οφείλονται δεδουλευµένα; Θα πληρωθούν ή όχι; Και πότε;
Εδώ η Κυβέρνηση θεωρούµε ότι µπορεί να λύσει το ζήτηµα,
ακόµα και µε νοµοθετική ρύθµιση αν χρειαστεί, µε δεδοµένο ότι
πρόκειται για ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους παραµένουν µέχρι και σήµερα άνεργοι ή είναι υποαπασχολούµενοι.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στο άρθρο 33 της
δεύτερης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι µια πολλοστή
παράταση για εφαρµογή απευθείας τιµολόγησης των διαφηµίσεων, µε έκδοση τιµολογίου δηλαδή από το ραδιοτηλεοπτικό
µέσο, όπως προβλέπεται, σε βάρος βέβαια των διαφηµιζοµένων.
Μέσα από αυτό περνάει το αγγελιόσηµο. Η τελευταία παράταση,
λοιπόν, ήταν µέχρι τις 2-1-2016, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δίνεται
επιπλέον παράταση. Και ρωτάµε: Γιατί γίνεται αυτό; Ας µας
απαντήσει ένας Υπουργός και για τα δύο αυτά θέµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην ερώτηση στην επιτροπή ο συνάδελφός σας µου είπε ότι
µάλλον παράκουσα όταν κατάλαβα και εγώ ότι εννοούσε να καταργηθεί το τέλος ταφής και τώρα µας λέτε γιατί δεν καταργούµε το τέλος ταφής.
Αντιλαµβάνεστε αν είναι φιλολαϊκή πολιτική να καταργηθεί το
τέλος ταφής, που σηµαίνει τζάµπα, εµείς οι υπόλοιποι θα θάβουµε τα απορρίµµατα µας κάπου και αυτοί οι άτυχοι εκεί πέρα,
που ίσως θεωρείτε ότι αυτοί δεν ανήκουν στον λαό, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα υφίστανται τζάµπα αυτό το κόστος. Να µην πληρώνουν, λοιπόν, οι υπόλοιποι δήµοι. Ο λόγος που αναβάλαµε την
επιβολή του τέλους ταφής δεν είναι ότι το τέλος ταφής δεν είναι
δίκαιο. Δικαιότατο είναι, απλώς το αναβάλαµε γιατί θέλουµε µε
το καινούργιο ΕΣΔΑ να πάψει να υπάρχει ταφή, όχι να νοµιµοποιήσουµε την ταφή και µάλιστα τζάµπα.
Όσον αφορά τώρα το άλλο ζήτηµα για τις ιχθυοκαλλιέργειες,
δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί το νοικοκύρεµα είναι υπέρ των ισχυρών
και όχι υπέρ των αδυνάτων. Εγώ αντίθετα, έχω πάρα πολλούς
φτωχούς µυδοκαλλιεργητές που έρχονται και µου λένε ότι η ανεξέλεγκτη µαφία είναι εκείνη η οποία έχει βγάλει τα πάρα πολλά
λεφτά, τα µαύρα και τους εξαφανίζει. Το νοικοκύρεµα δεν είναι
αντιλαϊκό, αν κατάλαβα.
Αν θέλετε και έχετε κάποια πρόταση, καλόδεχτη θα είναι στο
γραφείο µου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): 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 τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλώς ήρθατε παιδιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρρέετε. Κάποιος πρέπει να
σας το πει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Το Ποτάµι;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αν δεν το βλέπετε, ανοίξτε
τα µάτια σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να αναλάβεις Υπουργός Οικονοµικών;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν µας σώζει αυτό. Σας
διαβεβαιώ. Χρειάζονται πολύ περισσότερα.
Δεν θα µε ενδιέφερε να καταρρέετε. Είναι ώρα να φύγετε. Τέλειωσε και ο χρόνος σας. Είπαµε «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον
πρώτο χρόνο χαίρονται». Καιρός να φύγετε, όµως. Παίρνετε και
τη χώρα µαζί σας. Καταρρέει και η χώρα µαζί. Είστε σε Συµπληγάδες. Οι Συµπληγάδες είναι τα ψέµατά σας, πριν τις εκλογές
που σας έφεραν εδώ.
Η Κερατέα µεταφέρθηκε στην Κω. Και δεν µπορεί κανείς να
είναι ευχαριστηµένος µε αυτά που συµβαίνουν στη Κω. Κανένας
δεν θα έπρεπε να είναι ευχαριστηµένος µε αυτά που συµβαίνουν
στην Κερατέα, όχι να τα υποδαυλίζει. Και τώρα όλα εδώ πληρώνονται. Το Πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης φυσικά πέθανε στην
«πρώτη φορά αριστερά» και τώρα πεθαίνουν και τα ψέµατα του
Σεπτεµβρίου στη «δεύτερη φορά αριστερά».
«Δεν θα κόψω συντάξεις», έλεγε ο Πρωθυπουργός µας. «Έχω
παράλληλο πρόγραµµα. Θα υλοποιήσω καλύτερα. Θα επαναδιαπραγµατευθώ και θα βελτιώσω». Κοιτάξτε, λοιπόν, στα µάτια τον
αγρότη και πείτε του: «βελτίωσα». Κοιτάξτε στα µάτια τον δικηγόρο, τον µηχανικό, τον γιατρό, τον φαρµακοποιό και πείτε και
σ’ αυτόν: «διαπραγµατεύτηκα και τα βελτίωσα. Είναι καλύτερα
τα πράγµατα». Κοιτάξτε στα µάτια το µισθωτό και το γενικό φορολογούµενο και πείτε του: «50% συν 8% από το πρώτο ευρώ,
δηλαδή πάνω από 60% σύνολο». Το 8% είναι από το πρώτο ευρώ,
όχι 50% από ένα σηµείο και πάνω. Πάνω από 60% σύνολο είναι
βελτίωση. Τα κατάφερα!»
Μας είπε ο κ. Τσακαλώτος στην επιτροπή γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, ότι δεν µπορούµε να φέρουµε µόνο το ασφαλιστικό, γιατί το
ασφαλιστικό και το φορολογικό συνδέονται και µπορεί να κερδίζεις από το ένα και να χάνεις από το άλλο. Εδώ, όµως, χάνεις και
από τα δύο. Τι πάει να πει κερδίζω από το ένα και χάνω από το
άλλο, όταν χάνω και από τα δύο;
Πείτε έστω πώς θα είναι αυτά και τίποτα άλλο, ότι δεν θα διαπραγµατευτείτε µε την τρόικα -που παρακαλάτε να έρθει ή την
«κουαντρίκα», όπως τη λέει ο κ. Κατρούγκαλος- και όταν έρθει
θα περάσουν αυτά που έχετε πει ως τώρα στον ελληνικό λαό.
Ούτε αυτό µπορείτε να το πείτε. Θα έρθουν χειρότερα απ’ αυτά
που τώρα λέτε ως σχέδια και θεωρητικά διαπραγµατεύεστε µε
την κοινωνία.
Τέλος, πείτε πως ακόµα κι αυτά, τα χειρότερα, όχι αυτό το σχέδιο που λέτε, αυτό το χειρότερο που θα διαπραγµατευτείτε και
θα φέρετε, θα είναι το τελευταίο που θα κάνετε και δεν θα έρθει
τίποτα άλλο. Θα έρθει ένα ασφαλιστικό και δεν θα έχουµε καθόλου ασφαλιστικό ξανά για δέκα, για είκοσι χρόνια. Πείτε το αυτό.
Υποσχεθείτε το. Μπορείτε; Σηκωθείτε εδώ σ’ αυτό το Βήµα και
υποσχεθείτε το. Δεν µπορείτε.
Στο προσφυγικό έχουµε τις χειρότερες των συνεπειών. Καθυστερήσεις, ανικανότητα στη διαχείρισή του και το αποτέλεσµα
είναι και ψυχές να µένουν εδώ και να µην έχουν τα στοιχειώδη
και οι Έλληνες πολίτες φυσικά να ταλαιπωρούνται µε το πρό-
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βληµα. Από εκεί που πηγαίναµε να κλείσουµε την Αµυγδαλέζα ή
την κλείσαµε, δηµιουργούµε σαράντα Αµυγδαλέζες στη θέση
της. Οι αποφάσεις παίρνονται ερήµην της Ελλάδας, µεταξύ Γερµανίας και Τουρκίας. Δηµιουργούνται νέα κίνητρα για την Τουρκία να συνεχίζει αυτήν τη ροή για να µην αλλάξει το status quo
στο Αιγαίο και δεν µας εξηγεί ο Υπουργός Άµυνας τι σηµαίνει
αυτό το παράδειγµα για το SAR, για τη Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα του Αιγαίου. Πώς τη επηρεάζει; Την κάνει
χειρότερη;
Για να µην χάσουµε εθνική κυριαρχία, πρέπει να τους καλέσουµε εµείς εδώ να µας βοηθήσουν. Πρέπει να πούµε ότι χρειαζόµαστε βοήθεια και ότι δεν µπορούµε να φέρουµε αποτέλεσµα
µε ένα προσφυγικό, το οποίο το έχουµε υποτιµήσει όλοι µας.
Είναι πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα και οι πρόσφυγες αρχίζουν
και είναι µειοψηφία πια. Θα είναι οι µετανάστες η πλειοψηφία των
ανθρώπων και δεν θα µπορούµε ούτε µετεγκαταστάσεις να κάνουµε ούτε τίποτα.
Κι όταν έρθει να επανεργοποιηθεί η Συνθήκη Δουβλίνο σε
λίγες εβδοµάδες ή µερικούς µήνες, τότε θα έχουµε και τους ανθρώπους να γυρίζουν από τις βόρειες χώρες στη χώρα µας.
Με τα έσοδα τον Ιανουάριο να πηγαίνουν πάλι χειρότερα από
τους στόχους, πράγµα που θα οδηγήσει σε ασφυξία το δηµόσιο.
Από τον Μάρτιο θα αρχίσετε να µην πληρώνετε τους προµηθευτές πάλι. Τώρα τους πληρώνετε «ίσα βάρκα ίσα νερά», λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τώρα θα αρχίσει αυτή η ασφυξία και αν δεν έχουµε δώσει λύση µέχρι τον Μάιο-Ιούνιο –έβγαλε κραυγή αγωνίας ο
Υπουργός Οικονοµικών- τότε «καήκαµε», όπως µας είπε εδώ
στην επιτροπή.
Με το Χρηµατιστήριο να καταρρέει, τους επενδυτές να χάνουν
πάνω από το 70% των χρηµάτων που έβαλαν µόλις λίγες εβδοµάδες πριν. Τη χώρα να χάνει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτούς να µην θέλουν να έρθουν στη χώρα µας πια ούτε για διακοπές.
Με το σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής που αναγκάσατε να
επενδυθούν χρήµατα των Ταµείων. Αναγκάσατε τον επενδυτή,
τον κ. Πόλσον, που έχει µειοψηφικό πακέτο στην ΕΥΔΑΠ, να στείλει επιστολή στον κ. Τσίπρα και επιστολή στην κ. Νουί στον SSM,
να ελεγχθεί η περίπτωση της Τράπεζας Αττικής και γιατί αναγκάστηκε η ΕΥΔΑΠ να χάσει τα χρήµατά της, έβαλε 20 εκατοµµύρια και τώρα αποτιµώνται σε 6 εκατοµµύρια, το ΤΣΜΕΔΕ έχασε
πάνω από 200 εκατοµµύρια, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, η ΕΥΔΑΠ, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ποιος ξέρεις πόσοι άλλοι φορείς.
Ανοίγετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνοι σας θέµα εκλογών από το πουθενά. Μας τα λέει ο Υπουργός Αµύνης, ο κ. Καµµένος, παγώνετε όλη την αγορά, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα και
κοιτάζει σαν τον λαγό τα φώτα και αναγκάζεται ο Πρωθυπουργός
να το διαψεύσει από το Ιράν. Η διάψευση, όµως, δεν είναι αρκετή.
Οι δυσκολίες είναι φανερές. Είστε σε Συµπληγάδες, το ξαναείπα. Δεν µπορείτε ούτε δεξιά να πάτε ούτε αριστερά, δυστυχώς,
όµως, ούτε µπρος. Η αγορά είναι σύξυλη. Τις τελευταίες δεκαπέντε µέρες όλοι λένε ότι έχει καταρρεύσει η αγορά, η οικονοµία.
Το λένε όλοι. Μιλήστε µε επιχειρήσεις, µιλήστε µε όποιον ξέρει.
Μιλήστε µε τις λαϊκές. Άδειασαν και οι λαϊκές. Καταλαβαίνετε ότι
είµαστε πια σε ένα σηµείο καµπής αυτή τη στιγµή;
Στο µυθιστόρηµα του Χέµινγουεϊ «Ο Ήλιος ανατέλλει ξανά», ο
Μπιλ ρωτάει κάποιον που χρεοκόπησε, τον Μάικ: «Πώς χρεοκόπησες;». Απαντά: «Με δύο τρόπους. Σταδιακά και µετά ξαφνικά».
Το σταδιακά το περάσαµε. Είµαστε στο ξαφνικά. Προσέξτε το
πάρα πολύ. Η χώρα δεν θα αντέξει.
Τι βλέπουµε εδώ σήµερα; Έχουµε δύο πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, συνολικά πενήντα εννιά άρθρα να κυρώσουµε, µε
υπογραφές την παραµονή Χριστουγέννων και παραµονή Πρωτοχρονιάς. Δούλεψαν οι υπηρεσίες, κουράστηκαν, για το καλό του
ελληνικού λαού. Νοµοθετείτε τριάντα άρθρα από τα πενήντα
εννιά, τα οποία αφορούν παρατάσεις, αλλαγές προθεσµιών. Τίποτα δηλαδή. Είναι πλήρης οµολογία της ανικανότητας της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τον χρόνο. Είναι θέµα ότι είµαστε
ανατολίτες και έχουµε πρόβληµα µε τον χρόνο; Γιατί δεν µπορούµε να τηρήσουµε µία προθεσµία, επιτέλους, σε αυτή τη δηµόσια διοίκηση; Για ποιον λόγο γίνεται;
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Ας απαριθµήσω µερικά άρθρα, για να καταλάβει ο ελληνικός
λαός. Είπα πολλά στην επιτροπή, ας τα πω και τώρα ενώπιών του
ελληνικού λαού:
Με το άρθρο 4 φέρνετε δαπάνες έκτακτων ταξιδιών στο εξωτερικό. Είναι έκτακτα ταξίδια που θα καλυφθούν από τα κονδύλια
του 2016 αναδροµικά. Κανένας προγραµµατισµός. Δεν µπορούµε ούτε τα ταξίδια να προγραµµατίσουµε.
Με το άρθρο 5 παρατείνετε τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΗΦΗ
και των Κέντρων Ροµά ως τον Ιούνιο, γιατί δεν µπορεί να τρέξει
γρήγορα το νέο ΕΣΠΑ. Πρέπει να παραταθεί.
Στο άρθρο 7 αναστέλλετε το ειδικό τέλος ταφής, γιατί δεν µπορεί να οργανωθεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική διαχείρισης
απορριµµάτων, αλλά και φυσικά γιατί τα οικονοµικά των δήµων
είναι ανεξέλεγκτα. Και φυσικά, αυτή η αναστολή σηµαίνει παράταση στα πρόστιµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στα άρθρα 8, 10, 11 και 18 έχουµε διατάξεις για την αντιµετώπιση του προσφυγικού. Είναι ασύνδετες, πυροσβεστικές κι ούτε
καν το ελάχιστο, να είναι οι διατάξεις µαζί, συνεχόµενα άρθρα.
Στο άρθρο 9 είναι η παράταση στην προσωρινή ενιαία άδεια
λειτουργίας στις µονάδες της ΔΕΗ έως 31-12-2017. Πότε χορηγήθηκε αυτή για πρώτη φορά; Το 2001, κύριοι! Έχουµε µια παράταση δεκαέξι ετών, γιατί δεν έχουν ακόµη συγκεντρωθεί τα
δικαιολογητικά. Τι είναι αυτά τα δικαιολογητικά; Έµπλεξε η ΔΕΗ
µε το δηµόσιο και δεν µπορεί να µαζέψει δικαιολογητικά εδώ και
δεκαέξι χρόνια; Τι θα κάνει ο απλός πολίτης; Θα φέρετε και γι’
αυτούς παρατάσεις ή µόνο για τη ΔΕΗ;
Επίσης, παράταση θητείας προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, χωρίς λόγο, απλά µια γενική επίκληση για την
απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων. Παράταση ακόµα για σύνταξη ειδικών εκθέσεων ελέγχου, γιατί δεν µπορεί να προσαρµοστεί η νοµοθεσία. Παράταση ισχύος του πίνακα κατάταξης των
επιτυχόντων για τις θέσεις των δοκίµων δικαστικών πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Αυτό τι είναι; Τακτοποίηση; Τι είναι αυτό το πράγµα;
Στη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την πρωτοχρονιάτικη, µε το άρθρο 1 αλλάζετε τον δικό σας νόµο, τον ν.
4337, ώστε να τον βάλετε να ισχύει αναδροµικά. Ούτε αυτό είχε
προβλεφθεί όταν τον φέρατε; Στο άρθρο 2 έχουµε παράταση παραγραφής χρηµατικών αξιώσεων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από το Δηµόσιο. Στο άρθρο 4 έχουµε παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης
εσωτερικών κανονισµών ερευνητικών φορέων λόγω αδυναµίας
ανταπόκρισης της προθεσµίας.
Αυτό εν τω µεταξύ το λέγατε παράλληλο πρόγραµµα. Αυτό εννοούσατε πριν από τις εκλογές, όταν λέγατε στον ελληνικό λαό
για παράλληλο πρόγραµµα; Παρατάσεις; Έχουµε παρατάσεις
θητείας µελών επιστηµονικών εποπτικών συµβουλίων, πειραµατικών και προτύπων σχολείων. Στο άρθρο 14 παρατάσεις συµβάσεων για εργαζοµένους σε φορείς που καταργούνται, αλλά
διατηρούνται προσωρινά για την απρόσκοπτη λειτουργία των
προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Καταργώ τον φορέα, αλλά τον κρατάω προσωρινά, παρατείνω και
τις συµβάσεις των εργαζοµένων µε νόµο! Είναι ο απόλυτος παραλογισµός.
Τα άρθρα 6, 8, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32 και 34 είναι
όλα για παρατάσεις ή είναι άρθρα πρώην παράλληλου προγράµµατος. Νοµίζω ότι µόνο η απαρίθµηση αυτή δείχνει πόσο ανίκανη
είναι η διοίκηση αυτήν τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μίλησα το πρωί για τη ΦΙΛΚΕΡΑΜ, για τη διάταξη αυτή η οποία
επιτρέπει σε οκτώ εργαζόµενους να καταπατούν την περιουσία
αυτή, η οποία πρέπει να εκποιηθεί, για να πληρωθούν µεταξύ
άλλων και οι διακόσιοι είκοσι πέντε εργαζόµενοι –τους οφείλονται χρήµατα-, για να µπορέσει να εκκαθαριστεί η επιχείρηση, να
πάρει κάποιος επενδυτής το ακίνητο, να το θέσει σε λειτουργία,
να βάλει µηχανήµατα, να φέρει ζωή στον τόπο, στην περιοχή εκεί
και να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη, να βρεθούν άνθρωποι να
δουλέψουν.
Και αντί γι’ αυτό, έχουµε οκτώ εργαζοµένους από τους σαράντα –οι άλλοι έχουν παραιτηθεί-, οι οποίοι έχουν πέντε µίξερ
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και βάζουν κάτι υγρά και κάνουν κρεµοσάπουνο και δεν πληρώνουν ούτε ΔΕΗ ούτε τίποτα και προστατεύονται από υψηλόβαθµους διευθυντές ή ό,τι άλλο είναι –το καταγγέλλω- της ΔΕΗ,
καθότι όποτε έρχεται ο υπεργολάβος να τους κόψει το ρεύµα,
παίρνουν ένα τηλέφωνο στη ΔΕΗ και σταµατάνε τον υπεργολάβο. Και έτσι µπορούν και συνεχίζουν τη λειτουργία τους, κλέβοντας.
Βεβαίως, η αυτοδιαχείριση είναι και αυτή σωστή. Είναι ένα
µοντέλο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί. Είναι, όµως, ένα
µοντέλο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί όταν φέρνει κέρδη
και όταν µπορεί να λειτουργήσει, όχι κλέβοντας, όχι καταπατώντας τις περιουσίες των άλλων.
Επιτέλους καταλάβετε ότι η ισχύς του νόµου είναι πιο σηµαντική από τις συγκεκριµένες πολιτικές επιδιώξεις κάθε φορά.
Διότι, όταν ο νόµος δεν ισχύει, την πληρώνει πάντοτε, µα πάντοτε
ο αδύναµος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε µετά τον
κ. Σαρίδη ή πριν; Γιατί τώρα ήρθε. Εάν ζητάτε τον λόγο, τον
έχετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μετά, κύριε Πρόεδρε. Να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Σαρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, τέσσερις µήνες είναι η Ένωση Κεντρώων στη
Βουλή. Τέσσερις µήνες είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη
νέα της θητεία και έντεκα µήνες σύνολο µε πλήθος νοµοσχεδίων
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, µε πλήθος τροπολογιών στα
νοµοσχέδια και ξαφνικά µέσα στις γιορτές είχαµε δύο πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Υπόσχεται η Κυβέρνηση προεκλογικά το παράλληλο πρόγραµµα. Το φέρνει παραµονές εορτών για να ικανοποιήσει τις
εσωκοµµατικές τριβές, το παίρνει πίσω και ξέρουµε όλοι εδώ
µέσα πώς το πήρε πίσω και ξαφνικά συλλέγει τριάντα άρθρα από
το παράλληλο πρόγραµµα, βάζει άλλα τριάντα άρθρα που ήταν
εκτός από το παράλληλο πρόγραµµα, παίρνει την έγκριση και
φτιάχνει τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ασκώντας εξουσίες που το Σύνταγµα επιτρέπει σε εξαιρετικά
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η ελληνική κυβέρνηση στις 24 Δεκεµβρίου και στις 30 Δεκεµβρίου αντικατέστησε το Κοινοβούλιο
και χωρίς δηµόσια διαβούλευση, χωρίς τη δυνατότητα να ακουστεί κανείς, πέραν των Υπουργών, νοµοθετεί.
Εµείς σήµερα δεν µπορούµε να αλλάξουµε ούτε ένα κόµµα
απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η ορθή εφαρµογή του πολιτεύµατος; Έχουµε απώλεια δηµοκρατίας, έχουµε φτώχεια στα
επιχειρήµατα, έχουµε φτώχεια στα λόγια. Έχει χαθεί η ψυχραιµία, δεν υπάρχει καµία λογική.
Έχετε βγάλει τον κόσµο έξω στους δρόµους. Τους έχετε βγάλει έξω από τα ρούχα τους. Δεν µπορούν να κοιµηθούν το βράδυ.
Τους έχετε καταστρέψει την ψυχολογία, τους έχετε καταστρέψει
το ηθικό. Οι αποδοχές όσων έχουν εργασία δεν φτάνουν για να
βγάλουν το µήνα τους.
Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, σε αυτή την πραγµατικότητα, η
Ένωση Κεντρώων, διά του Προέδρου της Βασίλη Λεβέντη, επέλεξε την υπεύθυνη στάση και µακριά από λαϊκισµούς κάλεσε
τους αγρότες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η Ένωση Κεντρώων
µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον καλεί σε αυτοσυγκράτηση απ’
όλες τις πλευρές και εφιστά την προσοχή στους εκφέροντες δηµόσιο λόγο να µην ωθούν στη βία και να πάψουν εκείνοι που
αδιαφορούν για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Καταφέρατε µε την πολιτική ανωµαλία που φέρατε, µε την
ανώριµη και αναποτελεσµατική διακυβέρνησή σας να διαλύσετε
όλες τις κοινωνικές και συλλογικές επιδιώξεις για ένα καλύτερο
αύριο. Η αποκάλυψη του ψέµατός σας, η κατάρριψη του µύθου
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σας, η αποδόµηση του αφηγήµατος της «πρώτης φοράς αριστερά» κατάφερε τέτοια απογοήτευση στους Έλληνες, που έπαψαν να ενδιαφέρονται και άρχισαν να οργίζονται.
Αυτό είναι το πρώτο βήµα για να διαλύσει κανείς την κοινωνία,
να πλήξει την οικογένεια ως θεµέλιο του πολιτισµού µας. Γιατί
αυτό συµβαίνει, αυτό ζούµε, αυτό κορυφώνεται σε όλα τα επίπεδα αυτές τις ηµέρες: η ολοκληρωτική επίθεση στην ελληνική
οικογένεια.
Ξέρετε τι αναστάτωση προκαλούν στις οικογένειες αυτά που
κάνετε, αυτά που ψηφίσατε; Οι άνθρωποι που βρίσκονται στους
δρόµους δεν έχουν οικογένειες; Οι άνθρωποι που βρίσκονται
στους δρόµους δεν έχουν παιδιά; Λέτε να µην επηρεάζεται η ζωή
των οικογενειών όλων αυτών, όταν παίρνουν την απόφαση να
βγουν στους δρόµους;
Είναι απρόβλεπτα και µη µετρήσιµα τα αποτελέσµατα στην ψυχολογία των πολιτών απ’ αυτά που εσείς µας φέρνετε εδώ στη
Βουλή να κυρώσουµε µε την ψήφο µας. Όπως τα µισά απ’ αυτά
τα κακογραµµένα και πρόχειρα που µας έχετε φέρει σήµερα εδώ
δεν έχουν ελεγχθεί για την επιβάρυνση που θα φέρουν στον κρατικό προϋπολογισµό, έτσι και το σύνολο των νόµων της «πρώτης
φοράς αριστερά» δεν έχει ελεγχθεί για την επιβάρυνση που φέρνει στον θεσµό της ελληνικής οικογένειας.
Είχα την ευκαιρία να ακούσω τον Υφυπουργό των Εξωτερικών
της Γερµανίας πριν από δύο µήνες, όταν είχε παρευρεθεί στην
Ελλάδα. Είπε στο ακροατήριό του ότι έψαξαν στην Γερµανία να
καταλάβουν τι ήταν αυτό που κατάφερε να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα, τη στιγµή που εφαρµόστηκαν πάνω
της τόσα βάρβαρα δηµοσιονοµικά µέτρα. Βρήκαν, λέει, πως
αυτό το κάτι ήταν ο θεσµός της ελληνικής οικογένειας. Αυτόν
τον θεσµό χτυπάτε αλύπητα, κύριοι της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αδυναµία της Κυβέρνησης να
διαχειριστεί µε υπεύθυνο και αποτελεσµατικό τρόπο τις ανάγκες
της χώρας εξυπηρετεί την αδιαφάνεια, εκτρέφει τον παραβατισµό, ευνοεί τη διαφθορά, διογκώνει το θράσος όσων λυµαίνονται
το δηµόσιο και λεηλατούν τους πολίτες, εκµεταλλευόµενοι το
κρατικό κενό, την πολιτική ανυπαρξία, την εγκληµατική ανεπάρκεια της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η Ελλάδα ξεψυχά στα νοσοκοµεία, πνίγεται στο Αιγαίο, πεθαίνει στους δρόµους. Κάνατε καλά και αναλαµβάνετε τις ευθύνες
σας απέναντι στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Νοµίζετε, όµως, πως είναι επαρκής
η διατύπωση που έχετε επιλέξει; Τα λύσατε τα προβλήµατα; Η
πράξη θα δείξει. Με ηµίµετρα συνήθως δεν λύνονται τα προβλήµατα. Προβληµατική ή προς τη σωστή κατεύθυνση η µέριµνά
σας για τη λειτουργία των ΚΗΦΗ και ασαφές το ενδιαφέρον σας
για τους Ροµά και τις ευπαθείς οµάδες.
Είναι γεµάτες παρατάσεις, αναβολές και αναστολές οι δύο
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Με αναβολές, αναστολές και
παρατάσεις δεν λύνονται τα προβλήµατα της χώρας. Υπήρχαν
πρακτικές που καταδικάζατε έως τώρα. Και τώρα; Αναστολή για
ειδικό τέλος ταφής των απορριµµάτων;
Όταν έκανα την παρατήρηση πως η ανάγκη που γεννήθηκε,
κύριε Υπουργέ µου, για ρευστότητα οδήγησε στο άδειασµα των
ταµείων του ΟΤΑ και συνεπώς, η πρόβλεψη της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για αναστολή της υποχρέωσης καταβολής
του τέλους ταφής µπορεί να είναι επιβεβληµένη µεν, αλλά στερεί
πόρους από το περίφηµο Πράσινο Ταµείο, επιλέξατε να µας µαλώσετε. Γιατί αυτό µας κάνατε, µας µαλώσατε λέγοντας πως τα
λεφτά του Πράσινου Ταµείου είναι δεσµευµένα από τους δανειστές µας.
Όµως, επιτρέψτε µου να ρωτήσω το εξής: Πώς βρέθηκε, κύριε
Υπουργέ, το Πράσινο Ταµείο στα χέρια των δανειστών; Είναι
λύση το να µην πληρώνουν οι ΟΤΑ τέλος ταφής γενικότερα;
Έναν χρόνο µετά δεν υπάρχει ούτε µία οικολογική πρωτοβουλία, κατά την άποψή µας, που να µην έχει απογοητευθεί από τη
δήθεν οικολογική ευαισθησία της Κυβέρνησης. Εξαντλήσατε την
περιβαλλοντική σας ευαισθησία στο να διώξετε την Ελληνικός
Χρυσός; Αυτή ήταν όλη η περιβαλλοντική ευαισθησία; Η Κυβέρνηση στα ζητήµατα της οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά την άποψή µας, δεν έχει βαθµό.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον τρόπο που επιλέγει να νοµοθετεί και το Υπουργείο Υγείας. Χθες ξεκίνησε η σχετική συζή-
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τηση του σχεδίου νόµου για ό,τι έχει µείνει από το παράλληλο
πρόγραµµα. Πράγµατι, όπως διαπίστωσαν πολλοί συνάδελφοι,
οι διατάξεις που αφορούν στα ζητήµατα του Υπουργείου Υγείας
έχουν µοιραστεί µε άτσαλο τρόπο ανάµεσα σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, σε άσχετα µε την υγεία νοµοσχέδια και έτσι
τελικά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που αφορά αποκλειστικά την
υγεία είναι κενό, είναι άδειο.
Οι παρατάσεις στις διαδικασίες των προµηθειών, τις οποίες
θα ελέγξουµε µε ερωτήσεις µας, δεν έχουν κοστολογηθεί. Πόσο
θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός των νοσοκοµείων εξαιτίας
των καθυστερήσεων της Κυβέρνησης; Έως πότε θα µας φωνάζετε σε αυτήν την Αίθουσα για να δίνουµε παρατάσεις, αναβολές
και αναστολές, αντιµετωπίζοντας µε αυτόν τον τρόπο πρόχειρα
την ολοφάνερη ανεπάρκειά σας;
Τα ζητήµατα υγείας δεν λύνονται έτσι. Και µπορεί να καταλαβαίνουµε τις ανάγκες που οδήγησαν εδώ και τις συνθήκες που
δηµιούργησαν αυτή την στρεβλή κατάσταση, αλλά δεν µπορούµε να δικαιολογήσουµε τις σπασµωδικές κινήσεις σας. Και
ακριβώς αυτό είναι που φοβόµαστε. Και µε την απόφασή σας να
ανοίξετε τις πόρτες του συστήµατος υγείας στους πρόσφυγες
και στους µετανάστες –ποιος άνθρωπος θα πει όχι στο να περιθάλψουµε τους ανθρώπους; Ποιος; Κανείς. Προσοχή, γιατί αν
επιδείξετε τη γνωστή προχειρότητα και σε αυτό το θέµα, τότε
κινδυνεύει να τροφοδοτηθεί η ξενοφοβία και να ενισχυθεί η ρητορεία κατά των µεταναστών. Θέλει πολλή προσοχή, κύριοι της
Κυβέρνησης.
Πού είναι το έκτακτο και το απρόβλεπτο στην παράταση της
ΦΙΛΚΕΡΑΜ; Πού; Τα δικαιώµατα οκτώ ανθρώπων εις βάρος του
Συντάγµατος και του δηµοσίου συµφέροντος; Επαναλαµβάνω:
Πού εντοπίζει το κατεπείγον η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριµένο θέµα; Αν είναι τόσο σωστά και καλώς καµωµένα όλα,
πείτε µας πού είναι οι εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους; Δεν φτάνει που νοµοθετείτε αυθαίρετα, αλλά πλέον νοµοθετείτε αδιαφορώντας για το κόστος.
Δεν µάθατε, κύριοι της Κυβέρνησης, από το τράβηγµα του αυτιού που σας έκαναν τα Χριστούγεννα, αναγκάζοντάς σας να
αποσύρετε το νοµοσχέδιο την ώρα που οι Βουλευτές σας επιχειρηµατολογούσαν υπέρ αυτού παρουσιάζοντάς το ως την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη λύση του ΣΥΡΙΖΑ;
Το πήρατε πίσω έπειτα από ένα τηλεφώνηµα από τη Βιέννη.
Και µην µας λέτε πως σας έφταιξε η Αντιπολίτευση. Δεν µπορείτε
να κοροϊδέψετε πια κανέναν. Είναι δυνατόν ένα τηλεφώνηµα από
το εξωτερικό να αρκεί να πάρετε ένα νοµοσχέδιο πίσω και παρ’
όλα αυτά να µην σας αρκεί το ότι η Ελλάδα είναι κοµµένη στη
µέση και δεν µπορείτε να αποσύρετε το ασφαλιστικό;
Επιτρέψτε µου να σταθώ σε ένα θέµα που πραγµατικά µου
κάνει εντύπωση. Απαλλάσσετε το ΤΑΙΠΕΔ από τον ΕΝΦΙΑ. Δύο
πράγµατα έχω να πω επ’ αυτού. Αν το είχε κάνει αυτό η προηγούµενη κυβέρνηση –χωρίς να ανήκω εγώ στην προηγούµενη κυβέρνηση- θα βγαίνατε στα κανάλια, θα ανεβαίνατε στα τρακτέρ και
θα µιλάγατε για πραξικόπηµα. Αυτή είναι η αλήθεια! Είστε ασυνεπείς, κύριοι της Κυβέρνησης. Τα λόγια σας απέχουν πολύ από
τις πράξεις σας.
Και ένα δεύτερο σχόλιο επί τούτου: Για το Χαµόγελο του Παιδιού σας παρακαλάµε τέσσερις µήνες! Για τα Χωριά SOS σας
παρακαλάµε τέσσερις µήνες! Για τα Χωριά SOS στο Φίλυρο σας
παρακαλάµε τέσσερις µήνες!
Είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά; Και µη
µου πείτε ότι το ένα είναι του δηµοσίου και το άλλο ιδιωτικό. Όχι.
Εξυπηρετούν και καλύπτουν ανάγκες του δηµοσίου, ανάγκες
που η Κυβέρνηση δεν µπορεί να καλύψει. Θα έπρεπε να είχαν τις
ίδιες απολαβές και τα ίδια ευεργετήµατα. Πού είναι η κοινωνική
σας ευαισθησία; Γιατί να πληρώσει το Χαµόγελο του Παιδιού και
όλα τα υπόλοιπα έναν ΕΝΦΙΑ, όταν καλύπτει το κενό της Κυβέρνησης;
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, Υπουργοί Εθνικής Άµυνας στη
διάσκεψη του ΝΑΤΟ αποφασίζουν ουσιαστικά τις κοινές περιπολίες στο Αιγαίο. Το συνηθισµένο σας κόλπο, να αλλάζουµε όνοµα
στα πράγµατα, µήπως και καταφέρετε να κρύψετε τη γύµνια της
πολιτικής σας επιχειρηµατολογίας, δεν πρόκειται να σας κερδίσει άλλο χρόνο.
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Ο ελληνικός λαός έχει ξαναβρεθεί κοντά στην αδυναµία του
συστήµατος να λύσει τα προβλήµατα του λαού. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ψάχνοντας να βρει τρόπους να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα, επέλεξε την ονοµασία, την αλλαγή ορισµών και
όρων µε την ελπίδα ότι δεν θα καταλάβει ο κόσµος τι γίνεται.
Ο λαός φρόντισε να διατηρήσει τη συλλογική του µνήµη, την
απάντηση που πρέπει να δίνει σε όσους επιλέγουν αυτήν την παραπλανητική τακτική, αυτήν την κοροϊδία. Δεν ξεγελάτε κανέναν.
Οι κοινές περιπολίες έρχονται. Το κλείσιµο των συνόρων έρχεται
εντός της σήµερον ή αύριο. Η κατάρρευση του πολιτικού συστήµατος, της κοινωνικής ασφάλισης είναι ορατή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό, σας παρακαλώ, µε
την ανοχή σας.
Η Ελλάδα πεθαίνει κάθε µέρα στους δρόµους κι εσείς απλά
αλλάζετε ονόµατα σε ό,τι δεν σας αρέσει.
Οι διατάξεις, τα άρθρα που αφορούν την άσκηση της πολιτικής του ασύλου είναι πραγµατικά ένας καθρέπτης της προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει αυτή η Κυβέρνηση τα εθνικά
και απολύτως κρίσιµα ζητήµατα για τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής.
Συµφωνούµε επί της αρχής. Είναι αδύνατο, όµως, να σας προσφέρουµε τη σχετική στήριξη, καθώς οι διαδικασίες που επιλέξατε µας υποχρεώνουν να ψηφίσουµε πενήντα επτά διαφορετικές ρυθµίσεις και διατάξεις σε δύο µόνο άρθρα. Αυτό και µόνο
αποδεικνύει πως είναι ψευδεπίγραφο το ενδιαφέρον σας για την
πολιτική συναίνεση. Αν θέλατε συναίνεση, δεν θα νοµοθετούσατε
µε αυτόν τον τρόπο. Αν θέλατε συναίνεση, δεν θα τορπιλίζατε το
µοναδικό πεδίο πολιτικής συνεννόησης που βρήκατε έτοιµο από
τις προηγούµενες κοινοβουλευτικές περιόδους και δεν θα αφαιρούσατε τη συζήτηση για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης –θα τα πούµε το απόγευµα πάνω σε αυτό- από τη Διάσκεψη
των Προέδρων για να τη φέρετε στη Βουλή.
Δεν θέλετε συναίνεση, κύριοι. Προσπαθείτε να πείσετε µάλλον
τους εαυτούς σας πως όσα κάνετε είναι στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δηµοκρατικού ιδεώδους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Πού είναι η δηµοκρατία σήµερα; Συζητούµε κάτι, το οποίο δεν
µπορούµε να το πειράξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σαρίδη,
ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχουµε δικαίωµα να αλλάξουµε ούτε έναν τόνο, ούτε ένα
κόµµα σε αυτό που µας έχετε φέρει. Άρα, η όποια συζήτηση γίνεται, γίνεται κατ’ επίφαση και κατά παρέκκλιση του Συντάγµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, σε µια µέρα θλίψης για
τον χαµό τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, η τουρκική
πλευρά, ενώ θα έπρεπε να σεβαστεί αυτό το πένθος, µας κουνάει
το δάχτυλο και αµφισβητεί το δικαίωµά µας για έρευνα και διάσωση στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εκεί οδηγήσατε τη χώρα, κύριοι. Την έχετε οδηγήσει στο να είναι ανύπαρκτη. Εσείς την έχετε
φτάσει µέχρι εκεί.
Εµείς ως Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσουµε «παρών» στο παρόν
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχουν δηλώσει
δεκαεπτά οµιλητές και επτά ή οκτώ Υπουργοί για να µιλήσουν.
Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει οικονοµία χρόνου για να µπορέσουν να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι από τους Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Φίλης ως
Υπουργός δικαιούται οκτώ λεπτά και προσφέρεται να µιλήσει
πέντε λεπτά. Τον ευχαριστούµε.
Με το ίδιο σκεπτικό θα περιορίσουµε τον χρόνο των οµιλητών
στα πέντε λεπτά.

5719

Το παράδειγµα δίνει ο κ. Φίλης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιγραµµατικά, στο παρόν νοµοσχέδιο, στην κύρωση δηλαδή
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, στο άρθρο 3 βρίσκεται
το πιλοτικό πρόγραµµα µαθητείας, που είναι µνηµονιακή υποχρέωση που αρχίζει να εφαρµόζεται φέτος. Έπρεπε να υπάρξει ανακοίνωση στις 31 Δεκεµβρίου 2015.
Στο άρθρο 5 υπάρχει η αναγκαία ρύθµιση, επειδή έληγε η θητεία για την Επιστηµονική Επιτροπή Εποπτείας Πειραµατικών και
Πρότυπων Σχολείων.
Στο άρθρο 6 υπάρχει ρύθµιση για το ΕΑΠ. Και αυτή η ρύθµιση
είχε επείγοντα χαρακτήρα όπως και εκείνη για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου στα πανεπιστήµια, καθώς επίσης και η ρύθµιση για τους αθλητές, να αυξηθεί σε 4,5% ο αριθµός των εισακτέων αθλητών –µε βάση το θέµα που έχει προκύψει λόγω της
καταργηθείσης διάταξης, υπάρχει ένα θέµα ισότητας και µέριµνας-, προκειµένου να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα αυτό χωρίς να
υπάρχουν αµφισβητήσεις.
Ας πάµε λίγο στα γενικότερα τώρα, που έχουν µεγαλύτερη σηµασία. Ακούσαµε, µε πιο χαρακτηριστική την οµιλία του εκπροσώπου του Ποταµιού µία ρητορική κατεδάφισης της Κυβέρνησης. Θέλω να υπενθυµίσω ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει θητεία
µόλις τεσσάρων µηνών. Η Κυβέρνηση αυτή προήλθε από επιλογή της προηγούµενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να γίνουν εκλογές. Γιατί να γίνουν εκλογές; Γιατί
άλλαξαν οι συνθήκες µε τις οποίες πήραµε την ψήφο του λαού
τον Ιανουάριο του 2015 και θέλαµε να υπάρχει επιβεβαίωση,
απόρριψη ή επιβράβευση του προγράµµατος το οποίο προτείνουµε στον ελληνικό λαό. Και επιβραβεύτηκε αυτή η πολιτική µας
τον Σεπτέµβριο.
Δεν είµαστε κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία πήρε µε άλλη ψήφο
την κυβέρνηση και άλλο πρόγραµµα εφάρµοσε, δεν είµαστε ούτε
κυβέρνηση Παπανδρέου, που έκανε το ίδιο πράγµα. Συνεπώς, τα
περί αναξιοπιστίας επιστρέφονται.
Έγινε µία σαφής πολιτική επιλογή µε δηµοκρατικούς κανόνες.
Εκλεγήκαµε όχι εξαπατώντας κανέναν, αλλά µε το πρόγραµµα
που το ήξερε ο ελληνικός λαός και έκανε επιλογή. Επιλογή να
ψηφίσει ξανά Αριστερά.
Δεύτερον, δεν βγήκαµε για τέσσερις µήνες. Και όσοι άρχισαν
να λιγουρεύονται εξουσία µε τη διαπλοκή µαζί να το πάρουν
καλά χαµπάρι. Βγήκαµε για τέσσερα χρόνια και το πρόγραµµά
µας θα κρίνεται κάθε µέρα, αλλά θα κριθεί και από τον ελληνικό
λαό στο τέλος της τετραετίας.
Θα είναι ένα πρόγραµµα το οποίο, αφού περάσουµε τον κάβο
της πρώτης αξιολόγησης, θα έχει κατεύθυνση ανάπτυξης, ώστε
του χρόνου τέτοια εποχή η χώρα µας να έχει βγει από το σκοτάδι
της κρίσης, από το σκοτάδι της λιτότητας.
Θα είναι ένα πρόγραµµα που θα αναζητά συµµαχίες κοινωνικές και πολιτικές εντός κι εκτός της Ελλάδας, γιατί και στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, µε το παράδειγµα της Ελλάδας βρίσκουµε
µιµητές στη Νότια Ευρώπη και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Ακόµη και οι διαφοροποιήσεις του Ρέντσι, ακόµη και οι αµφιταλαντεύσεις του Ολάντ δείχνουν µια Ευρώπη, η οποία
προβληµατίζεται. Δεν υπάρχει η αδιατάρακτη νεοφιλελεύθερη
ηγεµονία των νεκροταφείων του κεφαλαίου στην Ευρώπη, των
πολιτικών που εφαρµόζει το κεφάλαιο στην Ευρώπη.
Τρίτον, είµαστε µια Κυβέρνηση η οποία στην παρούσα φάση –
θα το δούµε και το απόγευµα- µε τρόπο δηµοκρατικά αδιάλλακτο, το τονίζουµε, χωρίς παζάρια, θα επιχειρήσουµε να επιβάλουµε την νοµιµότητα και να συγκρουστούµε µε τη διαπλοκή.
Άκουσα την καινοφανή ερµηνεία-θεωρία ότι δεν υπάρχει στην
Ελλάδα διαπλοκή. Δεν θέλω να πάω στα παλιά. Ο κ. Θεοχάρης,
εκπρόσωπος του Ποταµιού, ένα όνοµα ανέφερε εδώ πέρα. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό; Το όνοµα του µεγαλοµέτοχου ραντιέρη
Πόλσον, επειδή είναι, λέει, µέτοχος στην ΕΥΔΑΠ και δεν παίρνει,
όπως θα ήθελε αυτός να παίρνει, ανάλογο µέρισµα εις βάρος
του ελληνικού δηµοσίου που είναι ο κύριος µέτοχος εκεί.
Διαπλοκή είπατε; Νέα διαπλοκή; Της µνηµονιακής περιόδου;
Επαναλαµβάνω: Ένα όνοµα επιχειρηµατία ειπώθηκε εδώ µέσα
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και αυτός είναι απέξω. Και το είπε ο κ. Θεοχάρης προφανώς, το
είπε κιόλας, διότι κάνουν παράπονα, λέει, και στην τρόικα υπέρ
του κ. Πόλσον. Δηλαδή η διαπλοκή έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στην ΕΥΔΑΠ ειδικά, βέβαια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το ελληνικό δηµόσιο και ο κ. Πόλσον. Βεβαίως, το
άκουσα. Το ελληνικό δηµόσιο και ο κ. Πόλσον. Βεβαίως, και είσαστε υπέρ του κ. Πόλσον, να είναι λιγότερα τα χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου, να µοιράζονται τα µερίσµατα. Αυτό λέτε.
Πράγµατι, λοιπόν, συγχαρητήρια! Θα τα πούµε και το απόγευµα.
Δεύτερον, µε διαλλακτικότητα και κοινωνική ευαισθησία και µε
ικανότητα να συνοµιλούµε µε τους πολίτες και τα κοινωνικά
στρώµατα που θίγονται από την κοινωνική κρίση, είµαστε έτοιµοι
να προχωρήσουµε τον διάλογο για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και τα άλλα µείζονα θέµατα ενόψει της πρώτης αξιολόγησης.
Και όσοι αρνούνται αυτόν τον διάλογο, δυστυχώς τον αρνούνται εις βάρος των πραγµατικών συµφερόντων των κοινωνικών
οµάδων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν.
Εάν εκπροσωπούν τα κοινωνικά συµφέροντα αυτά µε γνήσιο
τρόπο και όχι τα συµφέροντα των ολίγων, των µεγάλων και των
ευνοούµενων από τις διάφορες κατηγορίες του παρελθόντος δεν
έχουν λόγο να αρνούνται τον διάλογο. Επαναλαµβάνω: Ιδού ο
διάλογος –το είπε χθες ο Πρωθυπουργός-, µε µεταβατική δυνατότητα διαφόρων ρυθµίσεων.
Τρίτον, µε αυτοπεποίθηση και µε σχέδιο εξόδου από την κρίση
συνεχίζουµε για να ολοκληρώσουµε την πρώτη διαπραγµάτευση.
Επαναλαµβάνω: Με αυτοπεποίθηση, που σηµαίνει ότι µετράµε
τα λόγια µας και τις πράξεις µας και επιδιώκουµε συµµαχίες
εντός και εκτός Ελλάδας σε µια πολιτική υπέρβασης της κρίσης
και της λιτότητας και στη χώρα µας και στην Ευρώπη.
Τέταρτον, µε δηµοκρατική συνείδηση, µε δηµοκρατική ευαισθησία και ανθρωπισµό -άλλοι διέπρεψαν µε τα Φαρµοκονήσια,
όπου έπνιγαν τους µετανάστες στα νερά του Αιγαίου, άλλοι έπνιγαν τους πρόσφυγες στα νερά του Αιγαίου, όχι εµείς-…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ποιοι τους έπνιγαν, κύριε Υπουργέ;
Πείτε, αν έχετε το θάρρος, ποιοι τους έπνιγαν. Σήµερα πνίγονται
πενήντα άτοµα και αυτό δεν αποτελεί πια είδηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το ξέρετε ποιοι. Η κυβέρνησή σας. Είχε πολιτική
ευθύνη η κυβέρνησή σας, ανάλγητη και απάνθρωπη, η οποία
έπαιζε παιχνίδι µε την Ακροδεξιά στην Ελλάδα. Η κυβέρνησή
σας, ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Όταν σήµερα πνίγονται πενήντα
άτοµα και αυτό δεν αποτελεί πια είδηση, αυτό είναι κατάντια.
Εσείς το καταφέρατε αυτό. Έτσι τους προστατεύετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Φίλη, προχωρείτε, ολοκληρώστε. Μην απαντάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με δηµοκρατική, λοιπόν, ευαισθησία και ανθρωπισµό, αντιµετωπίζουµε το προσφυγικό θέµα, το οποίο δεν είναι
πρόβληµα αµιγώς ελληνικό ούτε κυρίως ελληνικό.
Και µου κάνει µεγάλη εντύπωση που αντί να προσφέρετε τη
συµβολή σας, τη συνεργασία σας για να αντιµετωπίσουµε αυτό
το µείζον πρόβληµα που είναι ευρωπαϊκό και παγκόσµιο, έρχεστε
εδώ και στήνετε έναν µικροκοµµατικό καυγά γύρω από το θέµα
το προσφυγικό.
Να πω και κάτι άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επτά λεπτά, κύριε
Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιοι κλείνουν τα σύνορα σήµερα στη Βουλγαρία;
Πείτε µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εµείς, η προηγούµενη κυβέρνηση!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Πείτε µου: Ποιοι εφαρµόζουν στην πράξη ένα ιδιότυπο Grexit, µια ιδιότυπη εφαρµογή της εξόδου της Ελλάδας από
τη Σένγκεν; Ποιοι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εµείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
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σκευµάτων): Εσείς! Οι καπεταναίοι σας, που κλείνουν τους δρόµους και συγκρούονται µε τους Βούλγαρους οδηγούς. Εσείς τα
κλείνετε από κάτω τα σύνορα. Είναι η χειρότερη προσφορά σας
σήµερα στο ελληνικό πρόβληµα. Εσείς δίνετε επιχειρήµατα στον
Σόιµπλε και στους άλλους να θέσουν θέµα Grexit. Κλείνετε τα
σύνορα! Τα ταµπονάρετε από κάτω, δήθεν µε κοινωνικά αιτήµατα!
Απαντήστε. Είναι ή όχι τα δικά σας στελέχη εκεί που εµποδίζουν τη διέλευση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δώστε µας τη δυνατότητα να απαντήσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιος εµποδίζει τη διέλευση στα σύνορα ΕλλάδαςΒουλγαρίας εν ονόµατι δήθεν αγροτικών διεκδικήσεων;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ο δικός µας Αρχηγός λέει να µην
κλείνουν τα τρακτέρ τους δρόµους. Ο δικός σας Αρχηγός ήταν
πάνω στα τρακτέρ και παρίστανε τον Τσε Γκεβάρα! Αυτή είναι η
διαφορά µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εσείς, εγκάθετοι της Νέας Δηµοκρατίας και της
Χρυσής Αυγής! Αυτή είναι η προσφορά σας. Με τον Σόιµπλε
χέρι-χέρι! Αυτή είναι η προσφορά σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Φίλη, ολοκληρώνετε και µην απαντάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνοντας, λοιπόν, θιασώτες του Grexit στην
πράξη, συνήγοροι του Πόλσον µέσα σε αυτήν την Αίθουσα,
ερωτώ: Αυτό είναι το ευρωπαϊκό σας πνεύµα; Αυτό προτείνετε
ως προοπτική για την Ελλάδα; Την πλήρη υποταγή στα µικρά και
µεγάλα συµφέροντα εντός και στα µέγιστα εκτός;
Τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός και παρά τις δυσκολίες που
είναι οµολογηµένες και το πάθος για να λύσουµε τα προβλήµατα, δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε µία αξίωση, την οποία
οφείλουµε να λάβουµε υπ’ όψιν µας: κάθαρση! Τελειώσαµε! Δηµοκρατική πορεία, ανάπτυξη της χώρας υπέρ των πολλών και όχι
υπέρ των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Παππάς έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, τον έχετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Παππά, ζητώ συγγνώµη που
παίρνω τον λόγο. Σε ένα λεπτό τελειώνω.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µία εκτίµηση από εσάς, από το Προεδρείο. Υπάρχει πράγµατι ασφυξία χρόνου διότι στις 18.00’
έχουµε συνεδρίαση µε άλλο θέµα και όπως θυµάστε, ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής προχθές µας είπε στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι εάν δεν προλάβουµε µέχρι τις 18.00’, τότε µπορεί να
πάµε και σε δεύτερη συνεδρίαση άλλη ηµέρα. Το είχαµε ακούσει
αυτό ως θετικό και όλες οι πολιτικές δυνάµεις είπαµε ότι θα το
συζητήσουµε, βλέποντας και την οικονοµία του χρόνου και την
πορεία της συνεδρίασης.
Άρα σε εσάς, στο Προεδρείο, ανήκει η ευθύνη να δείτε και να
µας πείτε κάποια στιγµή πώς και τι θα γίνει.
Η παρατήρηση που κάναµε στη Διάσκεψη –και ο κ. Μπαλαούρας και εγώ και ο κ. Κακλαµάνης- είχε να κάνει µε την εµπειρία
που αποκτήσαµε τη Δευτέρα, όπου στη Διαρκή Επιτροπή συνεδριάζαµε επτά ώρες, γιατί είναι δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µε πολλά άρθρα η κάθε µία και άρα υπήρχε για κάθε
εισηγητή τροµακτική πίεση.
Σήµερα έχουµε και µια ή δύο τροπολογίες. Νοµίζω ότι απεσύρθη η µία, άρα έχουµε µόνο µια τροπολογία. Αυτό σας υποχρεώνει να µας πείτε πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση, διότι είναι
πάρα πολλοί Υπουργοί που έχουν θέµατα και πρέπει να πάρουν
και αυτοί τον λόγο, είναι οι εισηγητές, είναι οι Βουλευτές που
έχουν ζητήσει τον λόγο αλλά και εµείς, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Άκουσα µια πραγµατικά εκρηκτική οµιλία του Υπουργού Παι-
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δείας που σχετίστηκε και µε το µεταναστευτικό και µου γεννήθηκε η πολιτική επιθυµία να πάρω τον λόγο. Έχω αυτό το δικαίωµα. Δεν αφήσατε να µιλήσουν πρώτα οι έξι Βουλευτές όπως κάνουµε συνήθως, γιατί έτσι λέει ο Κανονισµός. Πώς θα το πάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα το δούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι εννοείτε, θα το δείτε; Μίλησε Υπουργός. Έχω δικαίωµα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να
πάρω τον λόγο µετά τον Υπουργό. Δεν το κάνω όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και ο κ. Παππάς
είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ζήτησε πριν από εσάς
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ξέρω. Ο κ. Παππάς θα µιλήσει. Δεν
έχω αντίρρηση. Ρωτάω απλώς, θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι τώρα; Οι Βουλευτές δεν θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η σειρά είναι: η
ολοκλήρωση των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
των εισηγητών αγορητών, των Βουλευτών και παρεµβαίνουν ενδιάµεσα οι Υπουργοί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άρα, τώρα µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και παρακάµπτουµε τους Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είχε ζητήσει τον
λόγο ο κ. Παππάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι
δική µας ευθύνη. Δεν το ζητήσαµε εµείς αυτό.
Σας ζητώ και εγώ τον λόγο αµέσως µετά. Όµως δεν είναι σωστά πράγµατα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Μας φέρνετε σε αντίθεση
µε τους Βουλευτές, πράγµα που δεν θέλουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και εγώ θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Προηγούνται
οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μια στιγµή, σας
παρακαλώ. Η σειρά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, είναι να µιλήσουν οι Βουλευτές…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): …µετά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους ειδικούς αγορητές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν µπορούµε να
διακόψουµε τους ειδικούς αγορητές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Προηγούνται
οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε. Προηγούνται οι πρώτοι έξι Βουλευτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπακώστα, αν δεν µιλήσουν οι ειδικοί αγορητές, δεν µπορούν να µιλήσουν οι Βουλευτές, το αντιλαµβάνεστε. Δεν γίνεται αυτό που
λέτε.
Θα µιλήσουν οι ειδικοί αγορητές, µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Μιλούν οι πρώτοι έξι Βουλευτές και µετά αρχίζει η σειρά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την
ψυχραιµία σας. Δείξατε µια µεγάλη αίσθηση ευθύνης µε το
αξίωµά σας, διότι κρατήσατε την ψυχραιµία σας κατά τη διάρκεια
της αντιδικίας, του θεάτρου, θα έλεγα εγώ, µεταξύ κ. Φίλη και κ.
Σταµάτη.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, δεν είπατε στον κ. Σταµάτη «Βγες έξω
να ηρεµήσεις» όπως είπε συνάδελφός σας -στο αξίωµα εννοώΑντιπρόεδρος της Βουλής, προεδρεύων το πρωί, στον Βουλευτή
µας κ. Ηλία Κασιδιάρη. Μια που είναι και ο Πρόεδρος της Βουλής
στα έδρανα των Βουλευτών, θέλω να πω ότι αυτό θα πρέπει να
γίνει αντικείµενο της Διασκέψεως των Προέδρων, δηλαδή ο έλεγχος της συµπεριφοράς και το πώς διευθύνουν οι Αντιπρόεδροι
τη συζήτηση.
Θα έχουµε δηλαδή τους Βουλευτές να σκέφτονται και να λένε
«έχουµε αυτόν τον –επιτρέψτε µου να το πω, σε εισαγωγικά“τρελό” στο Προεδρείο, ας µην µιλήσω τώρα»; Διότι βλέπουµε
συναδέλφους σας να είναι εκρηκτικοί, να είναι εκτός Κανονισµού
Βουλής, να εκφράζονται στον ενικό, µε ανεπίτρεπτες εκφράσεις.

5721

Κατά τα άλλα σας φταίει ο αιχµηρός λόγος της Χρυσής Αυγής!
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να το καταγράψετε και την επόµενη
Τρίτη στη Διάσκεψη των Προέδρων να γίνει ανάλογη συζήτηση.
Αν δεν το θέσετε εσείς, θα το θέσω εγώ.
Έρχοµαι στο προκείµενο. Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα και
διαµέσου της τηλοψίας τον ελληνικό λαό για τη δήλωση του Νικολάου Μιχαλολιάκου, Γενικού Γραµµατέα και Αρχηγού της Χρυσής Αυγής, για το τραγικό περιστατικό µε την πτώση του ελικοπτέρου του Πολεµικού µας Ναυτικού.
«Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου: Η Χρυσή Αυγή εκφράζει τα θερµά
της συλλυπητήρια στις οικογένειες των ηρωικών αξιωµατικών
του Πολεµικού µας Ναυτικού, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της πατρίδας µας. Η πολιτική ηγεσία του τόπου έχει µεγάλη ευθύνη για
το τραγικό αυτό περιστατικό, αφού φρόντισε επί σειρά ετών να
διαλύει τις Ένοπλες Δυνάµεις και να λοιδορεί αυτούς που θέτουν
την ίδια τους τη ζωή στην υπηρεσία του έθνους.
Νικόλαος Γεωργίου Μιχαλολιάκος, Γενικός Γραµµατέας του
Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή».
Είδαµε πώς κατ’ ουσίαν λοιδορείτε, εσείς του συνταγµατικού
τόξου, τους ήρωες, τους πεσόντες των εθνικών µας αγώνων,
τους ανθρώπους που θα πρέπει να έχουµε ως πρότυπο.
Τουναντίον, εσείς έρχεστε και απαγορεύετε εκδηλώσεις τιµής.
Απαγορεύετε στην Επιτροπή Εθνικής Μνήµης να καταθέσει στεφάνι στο µνηµείο για τους ήρωες των Ιµίων, µπροστά από τη
Λέσχη Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Είπαµε το πρωί και θα πρέπει και από το Βήµα αυτό να ξαναπούµε, για να ακουστούν επιτέλους και κάποια ονόµατα απλών
Ελλήνων αγωνιστών, αγωνιστών του χιλιάρικου, που παίζουν τη
ζωή τους κορώνα γράµµατα, µε άχρηστο πολεµικό υλικό, που
φροντίσατε εσείς, οι κυβερνήσεις του µνηµονίου, να τους παρέχετε και να έχετε το στράτευµα χωρίς ανταλλακτικά και χωρίς
ηθικό, αν θέλετε. Τι ηθικό να έχει κάποιος παντρεµένος µε δύο
και τρία παιδιά που παίρνει ένα χιλιάρικο, παίζοντας τη ζωή του
κορώνα γράµµατα;
Τουναντίον, µε πίστη στην πατρίδα αυτοί οι αξιωµατικοί, στρατιώτες και υπαξιωµατικοί, υπερβάλλουν εαυτούς και προσφέρουν µέχρι και τη ζωή τους στην πατρίδα. Αυτοί είναι ο υποπλοίαρχος και κυβερνήτης του ελικοπτέρου Τουλίτσης Αναστάσιος, ο υποπλοίαρχος και συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου Πανανάς Κωνσταντίνος και ο ανθυπασπιστής και µηχανικός του
ελικοπτέρου Ευαγγέλου Ελευθέριος.
Κύριε Πρόεδρε, τι είχε προηγηθεί της πτώσεως του ελικοπτέρου; Είχαν προηγηθεί τέσσερις τουρκικές ΝΟΤΑΜ, µε τις οποίες
είχαν αποκρουστεί τρεις ελληνικές που αφορούσαν δεσµεύσεις
περιοχών για ασκήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων.
Σύµφωνα δε µε πληροφορίες, το Υπουργείο Εξωτερικών και
το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης έχει πάψει πλέον να εκδίδει
ΝΟΤΑΜ το τελευταίο διάστηµα, από τον Δεκέµβριο, µε τις οποίες
να αντικρούει τις τουρκικές ΝΟΤΑΜ, έχοντας εκδώσει µόνο µία
ΝΟΤΑΜ, η οποία είναι µια απάντηση για όλους και για όλα. Αυτό
κάνει ο κ. Καµµένος. Αυτό κάνει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών.
Τι έλεγαν αυτές οι ΝΟΤΑΜ; Η ΝΟΤΑΜ 265/2016 καλύπτει παρανόµως και, θα έλεγα, δέσµευε τεράστιες περιοχές του Αιγαίου. Η ΝΟΤΑΜ 269 περιείχε τοµείς των ελληνοτουρκικών
συνόρων τα οποία, κατά την γνώµη της Τουρκίας, είναι ασαφή
και δεν έχουν επακριβώς καθοριστεί. Αυτή η περιοχή είναι ανατολικά της Μεγίστης.
Οι περιοχές που δεσµεύονται, επίσης, µε τη ΝΟΤΑΜ 270/2016
ακούστε τι περιλαµβάνουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούγοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
αλλά γίνεται µια µίνι διάσκεψη, για να δούµε αν θα γίνει παράταση ή όχι της συνεδρίασης.
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Οι περιοχές, λοιπόν, είναι ο Άη Στράτης,
τα Ψαρά, η Χίος, η Τήλος, η Χάλκη, η Ικαρία, η Λήµνος, η Μυτιλήνη, η Σάµος.
Φροντίσατε εσείς οι κυβερνήσεις της Δεξιάς, που απουσιάζει
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από αυτήν την Αίθουσα –είναι µόνο η κυρία Παπακώστα παρούσα, η µόνη θαρραλέα εδώ- όπως και η Αριστερά, να έχουµε
αυτές τις αµφισβητήσεις στο Αιγαίο µας. Το ελληνικό Αιγαίο!
Όπως λέγαµε και λέµε για την ελληνική Κύπρο, για την Κύπρο
µας -και θυµόσαστε τα περίφηµα αυτοκόλλητα- «Δεν ξεχνώ» µε
αίµα στη µισή Κύπρο, θα φθάσουµε να έχουµε σηµατάκια και να
λέµε για το Αιγαίο «Δεν ξεχνώ». Όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνει!
Τι έγινε, λοιπόν, σήµερα µέσα στη νύκτα ξηµερώµατα, στις
2.45’; Στη νησίδα Κίναρος προσέκρουσε το µοιραίο ελικόπτερο
του Πολεµικού Ναυτικού. Έγιναν ανακοινώσεις και εκτιµήσεις,
αλλά κανείς δεν µας είπε ότι αυτά τα ιταλικά ελικόπτερα AGUSTA
BELL τα είχε προµηθευτεί η Ελλάδα από την Ιταλία και ήταν ένας
τύπος ο οποίος βασιζόταν και βασίζεται σε αµερικάνικα παρόµοια ελικόπτερα, µε τα οποία πετάει ο Ελληνικός Στρατός, και
επίσης είναι ένα τύπος ελικοπτέρου που έχουν οι φρεγάτες του
Πολεµικού Ναυτικού.
Ξέρετε τι γίνεται µε τις φρεγάτες και τι έχει φροντίσει ο κ. Καµµένος; Όµως αυτό γινόταν και πριν, επί Σαµαρά, και από τους
διαφόρους Υπουργούς Άµυνας που είχε, τον Αβραµόπουλο και
άλλους.
Έχουµε µία φρεγάτα για την οποία λέµε «η φρεγάτα για τους
κανίβαλους». Την κανιβαλίζουν. Έχουµε µια καλή φρεγάτα η
οποία δεν πλέει στα νερά του Αιγαίου για να την έχουµε για ανταλλακτικά. Εκεί καταντήσατε το Πολεµικό µας Ναυτικό!
Για να συνεχίσω, αυτά τα ελικόπτερα έχουν ηλικία άνω των
τριάντα πέντε χρόνων. Πετάνε τα παιδιά µας, πετάνε τα αδέρφια
µας, πετάνε οι αξιωµατικοί και οι υπαξιωµατικοί µε κινούµενες
νεκροφόρες στο Αιγαίο.
Τι άλλο είχαµε πριν την πτώση του ελικοπτέρου, πριν τις
NOTAM που λέω; Είχαµε την περίφηµη δήλωση του κ. Καµµένου,
ο οποίος αποδέχθηκε κατ’ ουσίαν τις κοινές περιπολίες στο Αιγαίο. Συζητήθηκε στις Βρυξέλλες µε την ελληνική αντιπροσωπεία
του ΥΠΕΘΑ, µε τον Πάνο τον Καµµένο, η ΝΑΤΟϊκή πρόταση για
τη συµβολή στις κοινές περιπολίες, µε πρόσχηµα το λεγόµενο
προσφυγικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς είχαµε τονίσει από την πρώτη στιγµή ότι αυτή η πρόταση
πραγµατικά συνιστά εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και απορούµε
πώς η Αριστερά, πώς ο Μουζάλας ο οποίος κάποτε µε το χέρι
υψωµένο γροθιά θα φώναζε «Αµερικάνοι, φονιάδες των λαών»,
τώρα λέει: «Θετική η πρόταση του NATO, την εξετάζουµε.». Είναι
δυνατόν; Είναι γλυκιά η µυρωδιά και η όψη του χρήµατος.
Φέρνετε τους λαθροµετανάστες ως πρόσχηµα τελικά για την
διχοτόµηση του Αιγαίου. Το σχέδιο αυτό δεν θα περάσει, όπως
δεν θα περάσει και κανένα σας σχέδιο για τα λεγόµενα hot spots.
Δεν τα θέλουν, κύριοι, οι Έλληνες τα hot spots. Ακούστε τη
γνώµη του ελληνικού λαού, δεν θέλουν hot spots. Και αν τελικώς
γίνουν, διότι έχετε δεσµευθεί µε πολύ στενές ηµεροµηνίες, έως
15 Φεβρουαρίου, θα στήσετε τσαντίρια, θα στήσετε τολ, χηµικές
τουαλέτες και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνετε. Θα φτιάξετε αυτά τα
hotspots χρησιµοποιώντας µάλιστα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σταµατήσετε το κουδούνι, κύριε Πρόεδρε; Τελειώνω.
Μάλιστα, χρησιµοποιείτε τους Έλληνες στρατευσίµους, τα
παιδιά µας, να κάνουν κυριολεκτικά τις «Φιλιππινέζες» των λαθροµεταναστών.
Αν τελικώς γίνουν αυτά τα hotspots, όπως έχει υποσχεθεί ο κ.
Καµµένος, ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και ο κ. Μουζάλας, να
θυµηθείτε, κυρίες και κύριοι, τη σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής, να θυµηθείτε ότι τα γκέτο αυτά, τα hot spots δηλαδή, θα γίνουν ορµητήρια εξέγερσης, θα γίνουν η σπίθα ενός ιδιότυπου
εµφυλίου πολέµου.
Επίσης, η δηµιουργία των hotspots, δηλαδή η νοµιµοποίηση
των ισλαµιστών στην Ελλάδα, θα είναι η αφορµή και ένα θέµα µε
βάση το οποίο δικαίως, αν λέγαµε παλιά ότι ο Σηµίτης είναι ο αρχιερέας της διαπλοκής, θα λέµε στην πορεία ότι ο Καµµένος και
ο Τσίπρας είναι οι αρχιερείς της απεµπόλησης των εθνικών µας
δικαίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Σε ό,τι αφορά το αγροτικό, περιµένουµε αύριο τους αγρότες.
Kαι τονίζω: τους Έλληνες αγρότες. Οι αγρότες δεν είναι Χρυσαυγίτες, Νεοδηµοκράτες, Πασοκτζήδες, Κουκουέδες.
Και κακώς κάποιος κ. Μπούτας, ο αιώνιος µεγαλοτσιφλικάς
του θεσσαλικού κάµπου, που παριστάνει τον αριστερό και τον
κοµµουνιστή -ο µεγαλοτσιφλικάς πραγµατικά!- βάζει στο στόµα
του την Χρυσή Αυγή και θέλει να οικειοποιηθεί τον δίκαιο αγώνα
των Ελλήνων αγροτών.
Οι αγρότες, λοιπόν, ό,τι και να κάνετε αύριο, κύριοι της Κυβέρνησης, θα νικήσουν. Όσο και να βάλετε τους ενστόλους συνεργάτες σας, τους µισθοφόρους της εξουσίας, να τα βάλουν
µαζί τους, οι αγρότες δεν παίρνουν χαµπάρι. Δεν παίρνουν χαµπάρι –να το πούµε έτσι- ούτε από χηµικά ούτε από γκλοµπς ούτε
από τίποτα.
Θα τραβήξουν µπροστά και θα νικήσουν. Και κανείς δεν θα καπελώσει τον αγώνα τους.
Εµείς τους συµπαραστεκόµαστε ολόθερµα και τους περιµένουµε είτε µε τρακτέρ είτε χωρίς τρακτέρ στην πλατεία Συντάγµατος. Καλοδεχούµενοι, κοντά τους, µαζί τους στον αγώνα τους!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Παππά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού δώσω τον
λόγο για ένα λεπτό στον κ. Σταθάκη, θέλετε να µιλήσετε, κύριε
Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής ): Θα µιλήσω
για µισό λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν θα αναφερθώ καθόλου για τα περί λαθροµεταναστών κ.λπ., είναι πολιτική άποψη. Βέβαια, έχουµε πει ότι στη Βουλή κάποια πράγµατα
αναφέρονται έτσι ή αλλιώς, αλλά θα παρακαλούσα να διαγραφεί
από τα Πρακτικά αυτό το περί «Φιλιππινέζων», διότι είναι µια
χώρα µε την οποία η χώρα µας έχει σχέσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): …και πέραν
της γυναικείας ή όποιας διάστασης, είναι απαράδεκτο ως φρασεολογία.
Θα παρακαλούσα να ζητήσετε να διαγραφεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι καπιταλιστές και οι
πλουτοκράτες των βορείων προαστείων Φιλιππινέζες έχουν, δυστυχώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ. Εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και υπάρχουν Ελληνίδες που έχουν
πραγµατικά ανάγκη και αυτοί δεν τις παίρνουν.
Και πολλοί Υπουργοί µπορεί να έχουν και αυτοί τέτοιες στο
σπίτι τους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το παραλήρηµα να σταµατήσει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Οι Έλληνες
ήταν στα εστιατόρια της Αµερικής επί δεκαετίες και έπλεναν
πιάτα. Θα θέλατε στην αµερικανική Γερουσία να λένε για τους
Έλληνες έτσι όπως είπατε εσείς για τις Φιλιππινέζες; Δεν στέκει!
Καταλάβετέ το.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα κράτος αµιγές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τι αµιγές
τώρα κ.λπ.; Αυτή την κουβέντα θα κάνουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Άλλο η Ελλάς και άλλο οι Ηνωµένες Πολιτείες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είναι θέµα διεθνών σχέσεων, κύριε Παππά, δεν είναι θέµα δικό µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα τα χαλάσουµε µε τις Φιλιππίνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό, κύριε Σταθάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Σας ευχαριστώ.
Είναι δύσκολο πάντως να µιλήσω µετά το ρατσιστικό παραλήρηµα.
Αυτό που θα πω αφορά την τροπολογία που είχα καταθέσει
και αφορά δύο παρατάσεις:
Η µια αφορά σε αυτό που αποτελούσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς και είναι η παράταση της µη απελευθέρωσης των δανείων της στεγαστικής κατοικίας, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτικών δανείων. Αυτό είχε
καταληκτική ηµεροµηνία τις 15 Φεβρουαρίου. Με την τροπολογία
προτείνεται να παραταθεί µέχρι τις 15 Μαρτίου. Υπενθυµίζω ότι
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αυτό αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς
στην εν εξελίξει διαπραγµάτευση για την πρώτη αξιολόγηση.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά, επίσης, παράταση και αναφέρεται στην επικαιροποίηση των στοιχείων που έχει ένας δανειολήπτης που είναι στο «Νόµο Κατσέλη» που πρέπει να προσκοµίσει στο δικαστήριο επικαιροποιηµένα στοιχεία για την υπόθεσή
του, από τρεις τράπεζες. Είναι και αίτηµα των δανειοληπτών και
αίτηµα από τις περισσότερες τράπεζες να δοθεί παράταση προκειµένου να ικανοποιηθεί ο όγκος των αιτήσεων που υπάρχει. Η
παράταση που υπάρχει στην τροπολογία είναι για 30 Απριλίου.
Προτείνω µε νοµοτεχνική βελτίωση, επειδή συµπίπτει µε την περίοδο του Πάσχα, να αντικατασταθεί η φράση «30 Απριλίου» µε
τη φράση «4 Μαΐου».
Την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα επτά µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 1ο Γυµνάσιο Άρτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Παπαδόπουλος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ακολουθήσουν οι οµιλητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα µιλήσουν τρεις
Βουλευτές, µετά ο κ. Λοβέρδος µε την ιδιότητα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και µετά ο κ. Μπαλτάς.
Ορίστε κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου όχι ασφαλώς σε συνθήκες πολέµου ή έκτακτων συνθηκών αλλά οπωσδήποτε σε ιδιάζουσες συνθήκες υπερχρέωσης
της χώρας και εκρηκτικών κοινωνικών προβληµάτων και άλλων
ζητηµάτων που απαιτούν επείγουσα αντιµετώπιση, µαζί µε το
σχέδιο νόµου για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου που
αρχίσαµε να συζητάµε από χθες στη Βουλή, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που δαιµονίζει την Αντιπολίτευση, ειδικά τη Νέα Δηµοκρατία και ορισµένους, δυστυχώς, συναδέλφους και άλλων
κοµµάτων, αποδεικνύει ότι το παράλληλο προς τις µνηµονιακές
δεσµεύσεις κυβερνητικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης -παραγωγικής, διοικητικής, αναπτυξιακής- της χώρας υπάρχει. Δεν είναι
φαντασιακό, δεν είναι παράλληλο σύµπαν, αντιπερισπασµός,
όπως ισχυρίζονται.
Είναι οι αποδείξεις των ταξικών προτιµήσεων αυτής της Κυβέρνησης υπέρ των αδυνάτων, ειδικά σε ζητήµατα που αφορούν
την αναβάθµιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τις δυνατότητες επιτάχυνσης των κρίσεων, για να έχουµε πολύ περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό στα δηµόσια νοσοκοµεία, µε κίνητρα
για τις άγονες περιοχές, τις δυσπρόσιτες, ειδικά για τα νησιά, µε
ειδικό ρόλο και πρωτοβουλίες για τον ΕΟΠΥΥ, µε τη δυνατότητα
να µπορούµε να αντιµετωπίζουµε όλα τα θέµατα που αφορούν
την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, και τη χρηµατοδότηση αυτής της δυνατότητας
από τον ΕΟΠΥΥ. Όλα αυτά είναι, λοιπόν, ένα µεγάλο βήµα των
παρεµβάσεων που λαµβάνουν υπ’ όψιν τις τραγικές συνέπειες
τις υπερχρέωσης της Ελλάδας και των επιλογών διαχείρισης του
χρέους από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήµου, ΣαµαράΒενιζέλου.
Θέλησα µια ιδιαίτερη παρέµβαση, µετά τη χθεσινή τοποθέτηση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Στουρνάρα
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής µε τα
συµπεράσµατα της Τράπεζας της Ελλάδος, για την πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρώτη αξιολόγηση και, βέβαια, την αντιµετώπιση της προοπτικής για την ελληνική οικονοµία.
Μπήκε ένα µείζον ζήτηµα που νοµίζω ότι αφορά όλες τις πολιτικές δυνάµεις: Τι έφταιξε για την εγκληµατική ύφεση, τη µείωση
του 25% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, την
έκρηξη της ανεργίας και των ανισοτήτων, την κοινωνική εξαθλίωση; Η µέθοδος εφαρµογής των µνηµονιακών συµφωνιών ή
η αρχιτεκτονική τους, η ιδεολογία τους, ο νεοφιλελεύθερος προσανατολισµός τους;
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόκληση του Υπουργού Οικονοµικών της Γερµανίας κ. Σόιµπλε, ο οποίος απευθύνθηκε µε τις λέξεις «είναι η εφαρµογή, ηλίθιοι!» -και το «ηλίθιε» απευθύνεται,
δυστυχώς, προς όλους εκείνους που συµµετέχουν από το 2010
και µετά σε κυβερνητικές ευθύνες- πρέπει να απαντηθεί από το
σύνολο των πολιτικών δυνάµεων.
Δεν είναι οι δικές σας συνταγές, «ηλίθιοι», οι µονεταριστικές
εµµονές σας που βύθισαν την ελληνική οικονοµία, που διέλυσαν
τον παραγωγικό ιστό της χώρας, που σπρώχνουν σε µόνιµη αδυναµία βιώσιµης εξυπηρέτησης του χρέους και ανάκαµψης; Δεν
είναι οι επιλογές σας για φοροεισπρακτικά µέτρα, για αύξηση
του ΦΠΑ στα νησιά, στο κρασί, στην µπύρα, για νέες περικοπές
στις συντάξεις και για όλα αυτά που κινητοποιούν την κοινωνία;
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Όµως, οι εµµονές αυτές δεν οδηγούν σε ανάκαµψη την ελληνική
οικονοµία. Δυσχεραίνουν την πορεία της. Αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να καταλήξω, θεωρώ ότι τα ζητήµατα, τα οποία αφορούν
τη συνολική ανασυγκρότηση της χώρας και τον τρόπο που αντιµετωπίζονται στο παράλληλο πρόγραµµα που καταθέτει η Κυβέρνηση, είναι τα ζητήµατα που αφορούν και την πολιτική των
συµµαχιών µας. Δεν µας αφορούν ούτε οι οικουµενικές «σούπες»
ούτε οι κυβερνήσεις οι οποίες απευθύνονται σε τεχνοκράτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώνετε,
κύριε Παπαδόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ζητήµατα τα οποία αφορούν την πολιτική συµµαχιών µας, είναι η πορεία ανασυγκρότησης αυτής της χώρας, που έχει όλες τις δυνατότητες να ανασυγκροτηθεί µε το παράλληλο πρόγραµµα και τις πρωτοβουλίες
που παίρνει αυτή η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει η κ. Παπακώστα για πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πριν µπω στην ουσία της κύρωσης των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, επιτρέψτε µου, ως µέλος του ελληνικού
Κοινοβουλίου αλλά και ως µέλος της οικογένειας των Ενόπλων
Δυνάµεων, να εκφράσω τη συντριβή και τη θλίψη µου για τη σηµερινή αποφράδα µέρα, µε αφορµή την πτώση του ελικοπτέρου
και την απώλεια πληρώµατος του Πολεµικού Ναυτικού. Είναι µια
αποφράδα µέρα για τη χώρα και είναι µια µέρα η οποία πραγµατικά προκαλεί συντριβή και θλίψη, θεωρώ, σε όλες τις πτέρυγες
της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να µην πιέζετε
τους Βουλευτές όσον αφορά το θέµα του χρόνου. Να µην πιέζετε τους κοινοβουλευτικούς να συντµήσουν τις τοποθετήσεις
τους, όταν σοβαρότατα ζητήµατα -και µάλιστα κατά παράβαση
του Κανονισµού- συζητούνται στην Αίθουσα της Ολοµέλειας και
τα οποία χρήζουν απαντήσεων, χρήζουν επεξεργασίας νοµοθετικής και χρήζουν ανάλυσης πολιτικής, προκειµένου να δοθεί η
ορθότερη οδός νοµοθέτησης.
Πρέπει εδώ να τονίσω και να υπογραµµίσω, µε την εµπειρία
και της συµµετοχής µου στην Κυβέρνηση, ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου συνταγµατικά προβλέπεται µεν, µε βάση το
δίκαιο της ανάγκης, η κατάχρησή της, όµως, δεν συνιστά τίποτα
άλλο παρά αδυναµία της Κυβέρνησης, η οποία έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία να νοµοθετήσει ορθά και να νοµοθετήσει µε
έναν τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύει ότι δεν ασκεί καταχρηστικά το συνταγµατικό αυτό δικαίωµα του δικαίου της ανάγκης.
Κλείνω µε αυτό, όσον αφορά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Βλέπετε εµείς, κύριοι της Συγκυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είµαστε υπεύθυνοι και δεν λαϊκίζουµε στα ζητήµατα αυτά. Θυµάµαι τον εαυτό µου, ως Υφυπουργό Υγείας σε
αυτήν εδώ τη θέση, µε τότε αξιωµατική αντιπολίτευση την κυβερνητική σήµερα πλειοψηφία, και τον χαµό -επιτρέψτε µου την έκφραση- για τον τρόπο νοµοθέτησης της κυβέρνησής µας τότε,
σε εξίσου δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες και πιο ασφυκτικές
συνθήκες, απέναντι σε µας, που τότε ήµασταν τα µέλη της κυβέρνησης, του Υπουργικού Συµβουλίου και, βέβαια, τους συναδέλφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εκείνης της εποχής.
Η γιαγιά µου η Κατερίνα έλεγε -και είναι σοφή και ορθή η κρίση
του λαού- «µεγάλη µπουκιά φάε, µεγάλη κουβέντα µην πεις!». Τα
εισπράττετε σήµερα τα επίχειρα των πράξεων και των λόγων και
των έργων σας.
Και εδώ θέλω να στηλιτεύσω, κύριε Πρόεδρε -και όφειλε να
ανακαλέσει στην τάξη το Προεδρείο- την επαίσχυντη παραληρηµατικού τύπου, επονείδιστου µάλιστα παραληρήµατος, του κυρίου Υπουργού Παιδείας, ο οποίος έχει τη συνήθεια, όταν προσέρχεται στο Κοινοβούλιο, να πυροδοτεί εκρήξεις, να στρέφεται
µε διχαστικό και πολωτικό τρόπο απέναντι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και στα λοιπά κόµµατα της Αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι έτσι κάνει το καθήκον του. Θεωρώ ότι η καταισχύνη
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της παραληρηµατικής και επονείδιστης συµπεριφοράς του Υπουργού της Παιδείας, ο οποίος πρέπει να δίνει τον τόνο της
αξιοπρέπειας, δεν τιµά την Κυβέρνηση. Την χαρακτηρίζει, όµως,
εφόσον δεν βρέθηκε κάποιος από τα υπουργικά έδρανα να πάρει
τον λόγο και να πει «ζητώ συγγνώµη από τους Βουλευτές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ιδιαίτερα, για τον τρόπο συµπεριφοράς του Υπουργού Παιδείας». Αυτό για να καταγραφεί στα
Πρακτικά.
Όσον αφορά τώρα στο περιβάλλον στο οποίο νοµοθετούµε,
κύριοι της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα εφαρµόσετε τον Κανονισµό όσον αφορά
τους Βουλευτές κι όσον αφορά τον χρόνο οµιλίας. Λέω, λοιπόν,
ότι ασφυκτιώντας και πιεζόµενοι από τουρκικές ΝΟΤΑΜ, απανωτές, µετά την πτώση του ελικοπτέρου και την τραγική απώλεια
του πληρώµατός του, εν µέσω της περιδίνησης για το ασφαλιστικό, εν µέσω της συγκρουσιακής ατµόσφαιρας για το αγροτικό, εν µέσω –υποτίθεται- της βούλησης της Κυβέρνησης να
πάει στην αξιολόγηση και να την κλείσει, εν µέσω όλου αυτού
του κλίµατος, διαπιστώνω µετά λύπης µου ότι η Κυβέρνηση έχει
επιλέξει ως στρατηγική τον πανικό, τον διχασµό, την πόλωση και
ως κερασάκι στην τούρτα φέρνει και τις τηλεοπτικές άδειες.
Γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης; Νοµίζετε ότι απευθύνεστε σε
µια Βουλή κοινοβουλευτικών οι οποίοι πείθονται ότι εσείς θέλετε
να κυβερνήσετε για τέσσερα χρόνια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ την ανοχή σας, όπως ανεχόµεθα και εµείς, οι Βουλευτές, τη συστηµατική παραβίαση του
ορθού τρόπου νοµοθέτησης και της ορθής κοινοβουλευτικής
διαδικασίας, κατά τον Κανονισµό που υπερψηφίσαµε.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης εάν θέλετε να
αποδράσετε, µετακυλίοντας τα δύσκολα είτε αναθέτοντας σε
άλλη κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτήν εδώ τη Βουλή, είτε
αναθέτοντας σε δηµοψήφισµα στο λαό τα δικά σας υπεσχηµένα,
τα οποία µετακυλίετε προς τα πίσω, για να µην πιείτε το πικρό
ποτήρι της εφαρµογής, είτε αν θέλετε να αποδράσετε µε εκλογές, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το πείτε καθαρά. Γιατί πια είµαστε
στον 21ο αιώνα, έστω και αν µας έχετε γυρίσει µε τις πρακτικές
σας στον 19ο αιώνα.
Θέλω να σας πω ότι πολλές από τις διατάξεις των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου θεωρώ ότι είναι θετικές. Θεωρώ, όµως, και κάποιες άλλες ως αδιανόητες. Θεωρώ ως τακτοποίηση κοµµατικών εκκρεµοτήτων και εξόφληση κοµµατικών
γραµµατίων εν όψει των πίσω σκέψεων, των δεύτερων στο πίσω
µέρος του µυαλού της Κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού για όλα τα ενδεχόµενα και σενάρια που σας είπα προηγουµένως. Θεωρώ ότι υπάρχουν και τέτοιες διατάξεις οι οποίες δεν
συνάδουν µε το δίκαιο της ανάγκης και άρα µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θεωρώ, επίσης, ότι θα έπρεπε, εάν επιθυµείτε να κλείσετε την
αξιολόγηση και να βάλετε τα µεγάλα ζητήµατα µπροστά, να ζητάτε, όχι µονάχα µε τη ρητορική σας αλλά και την καθηµερινή
κυβερνητική σας πρακτική, τη συναίνεση και τη συγκατάνευση.
Γιατί θεωρώ ότι εδώ µέσα υπάρχουν µόνο Έλληνες και Ελληνίδες πατριώτες Βουλευτές και Βουλευτίνες, οι οποίοι νοιαζόµαστε για το καλό αυτού του τόπου και δεν υπάρχουν εκείνοι οι
οποίοι υπονοµεύουν, όπως διαρκώς στηλιτεύετε -και απευθύνεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ιδίως- την πορεία της χώρας
και εσείς που την υπερασπίζεστε. Διότι σας λέω ότι, εάν δεν πάρετε µέτρα µέχρι το Σαββατοκύριακο, θα διαλύσετε τη χώρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Παπακώστα.
Ο κ. Σαχινίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι τοποθετήσεις και οι οµιλίες σήµερα
γίνονται σε βαρύ κλίµα. Η Ελλάδα πενθεί, το Πολεµικό µας Ναυτικό πενθεί για άλλη µια φορά, εν καιρώ ειρήνης, τρεις αξιωµα-
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τικούς. Ελαφρύ να είναι το χώµα τους!
Όσον αφορά τον Υπουργό, τον κ. Σταθάκη, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουµένως σε ένα ρατσιστικό παραλήρηµα, ας µας
αποδείξουν τέλος πάντων µε τη δική τους συµπεριφορά -και ο
Υπουργός κ. Ξάνθος, που είναι εδώ, και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πολάκης- ότι έχουν ανώτερη παιδεία και ανώτερη µόρφωση από εµάς. Ας ανεχτούν -έστω και για µία φορά- τη δική µας
διαφορετικότητα και τον διαφορετικό µας τρόπο σκέψης.
Η Συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, δια στόµατος Ευρωβουλευτή, Υπουργών, Βουλευτών και στελεχών της, κατηγόρησε του
αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους και µάλιστα έφτασε σε σηµείο να τους αποκαλέσει φοροφυγάδες, αγροτοφασίστες και ό,τι
άλλο φαιδρό µπορεί να κατεβάσει ο νους τους, λέγοντας µάλιστα -ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος- ότι το 90% των αγροτών δηλώνει µόνο 5000 ευρώ εισόδηµα. Είναι ψέµατα! Ας βγει να πάει
να ρωτήσει τους αγρότες και να δει ποια είναι τα πραγµατικά
τους εισοδήµατα.
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, δήλωσε πρόσφατα ότι έχει
δώσει µάχες και θα συνεχίσει να δίνει µάχες. Ποιες µάχες, κύριε
Πρωθυπουργέ; Οι ψευτοτσαµπουκάδες και οι θεωρητικές διαλέξεις του Βαρουφάκη, τον οποίο εσείς στείλατε για να διαπραγµατευτεί; Ποια µάχη; Αυτήν της διαγραφής του χρέους, την
οποία ονειρευτήκατε και παρέµεινε ένα όνειρο; Ποια µάχη; Του
τρίτου µνηµονίου; Ποια µάχη; Του ψευδοψηφίσµατος; Ποια µάχη; Των κλειστών τραπεζών και των capital controls; Ποια µάχη;
Του τεράστιου κύµατος εισροής λαθροµεταναστών;
Η µόνη µάχη που θα δώσετε -και την οποία έχετε χάσει, πριν
καν τη δώσετε- είναι αυτή αύριο µε τους αγρότες για το αγροτικό, το ασφαλιστικό και το φορολογικό.
Προεκλογικά σκίζατε µνηµόνια, µοιράζατε δώρα Πάσχα και
Χριστουγέννων, ανεβάζατε τις συντάξεις, υποσχεθήκατε φθηνά
αγροτοεφόδια και αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες,
ασκήσατε κοινωνική πολιτική, αλλά µόνο για τους λαθροµετανάστες. Για όλα όσα υποσχεθήκατε, αλλά δεν υλοποιήσατε. Θα
κληθείτε στο άµεσο µέλλον να αναλάβετε τις ευθύνες σας, µε
κριτή τον ελληνικό λαό.
Η Συγκυβέρνηση, καθώς και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας, δεν έχουν απολύτως κανένα αναπτυξιακό
σχέδιο όσον αφορά τους αγρότες, κατά τον συνήθη τρόπο, µάλιστα, των αριστερών, οι οποίοι οραµατίζεστε το µέλλον των αγροτών µε κολχόζ και µε κολεκτίβες. Ο δε κεντρώος, νεοφιλελεύθερος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας θα πρέπει, µάλλον, να
έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις του στη νέα τάξη πραγµάτων ότι,
αν τον προωθήσουν ως νέο εθνοσωτήρα, αυτός ως αντάλλαγµα
θα εξαλείψει τον πρωτογενή τοµέα της αγροτικής παραγωγής
στην Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό φάνηκε από το ότι και ο ίδιος έχει
ψηφίσει δύο µνηµόνια, είπε «ναι» στο δηµοψήφισµα, έκανε απολύσεις και πρόσφατα µας έδειξε και τις πραγµατικές του προθέσεις απέναντι στους αγρότες, λέγοντας «φτάνει πια, δεν θα τους
χαϊδεύουµε τα αυτιά, τέρµα στην υποκρισία τους». Δηλαδή, µια
απόλυτη σύµπλευση µε τη σηµερινή Συγκυβέρνηση.
Σας ενόχλησε πάρα πολύ, κύριοι της Κυβέρνησης, η µη κοµµατικοποίηση του αγώνα των αγροτών και «βγάλατε σπυριά» στη
θέα της ελληνικής σηµαίας σε όλα τα αγροτικά µπλόκα ανά την
Ελλάδα. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ελέγξει τις κινητοποιήσεις αυτές, µέσω των συνδικαλιστικών σας οργάνων, απέτυχε, έπεσε στο κενό. Συνεχίστε µε τον ίδιο τρόπο. Βάλτε κι άλλο
βούτυρο στο ψωµί της Χρυσής Αυγής!
Η προσπάθειά σας αυτή δεν έφερε καρπούς. Επιτέλους, όµως,
πείτε µας τι θέλετε. Τι θέλετε να µας πείτε; Ότι ένας αγρότης ο
οποίος ψηφίζει Χρυσή Αυγή δεν είναι Έλληνας πολίτης; Δεν πληρώνει φόρους; Δεν έχει οικογένεια; Δεν έχει τα ίδια δικαιώµατα;
Ισχύει άλλο Σύνταγµα και άλλοι νόµοι για τους αγρότες χρυσαυγίτες; Δεν έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει, να διαµαρτυρηθεί και
να αγωνιστεί για τα δικαιώµατά του και για την επιβίωσή του; Επιτέλους, πείτε µας πού φτάνουν τα όρια της δηµοκρατίας σας και
της ανοχής σας στη διαφορετικότητα.
Θέλετε σύµφωνο συµβίωσης; Εµείς θέλουµε σύµφωνο επιβίωσης!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Θέλετε να είστε άθεοι; Εµείς δηλώνουµε πιστοί στην Ορθοδοξία.
Θέλετε τους λαθροµετανάστες; Πάρτε τους στα σπίτια σας,
που αν κρίνω από τις δηλώσεις πόθεν έσχες που κάνετε…
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Πάλι τα ίδια;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Αίσχος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: …δεν θα είναι χρήσιµα τα hot spots.
Είναι αρκετά.
Θέλετε να είστε υποτακτικοί στους τοκογλύφους; Η Ελλάς δεν
πωλείται, αλλά φρουρείται.
Θέλετε να ξεπουλήσετε την πατρίδα µας; Μολών λαβέ!
Με όλη αυτήν την προκλητική συµπεριφορά απέναντι στην πιο
παραγωγική τάξη, αυτή των αγροτών αλλά και όλων των Ελλήνων, καταφέρνετε ένα µόνο πράγµα: την κλιµάκωση των αγώνων
τους. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι επαγγελµατικοί κλάδοι.
Οι αγρότες έχουν προδοθεί και σας δήλωσαν πως αν δεν αποσύρετε αυτά που θέλετε να φέρετε προς ψήφιση, είστε ανεπιθύµητοι στον τόπο καταγωγής σας. Και αυτό το εισέπραξαν αρκετοί Βουλευτές απ’ όλο το συνταγµατικό τόξο.
Εγώ επειδή ήµουν από τους τυχερούς που µπόρεσαν να πάνε
στα µπλόκα του Νοµού Πέλλας, οι αγρότες µού επέδωσαν το ψήφισµά τους και το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Η Χρυσή Αυγή θα είχε τότε απόλυτη
πλειοψηφία, και στις επόµενες εκλογές θα ήµασταν κυβέρνηση,
αν όντως όλοι οι αγρότες, οι οποίοι διαµαρτύρονται σήµερα ανά
την Ελλάδα, ήταν χρυσαυγίτες. Θα ήταν τιµή µας και χαρά µας!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο, για να διευκρινίσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου είχατε δώσει τον
λόγο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ να ολοκληρωθεί ο κατάλογος των έξι Βουλευτών και µετά να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα µιλήσει ο κ.
Κωνσταντινόπουλος, µετά ο κ. Μπαλτάς…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι. Αφού τελειώσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, θα ολοκληρωθεί ο κατάλογος. Παρακαλώ να τηρηθεί ο Κανονισµός. Άλλοι δύο συνάδελφοι έχουν µείνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είµαστε στον τέταρτο Βουλευτή. Συµφωνείτε να µιλήσουν έξι Βουλευτές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βέβαια.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνείτε. Ωραία.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος, µετά ο κ. Μπαλτάς και
µετά ο κ. Λοβέρδος.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά, κύριε Πολάκη. Προηγείται ο κ. Μπαλτάς. Είναι Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, το προηγούµενο δεκάλεπτο εντός της Βουλής ακούστηκαν εκφράσεις από διάφορους
Βουλευτές, διάφορων κοµµάτων, όπως «η προηγούµενη κυβέρνηση έπνιγε τους µετανάστες», «αγρότες εγκάθετοι της Νέας Δηµοκρατίας, της Χρυσής Αυγής» -θα έρθω σε αυτό- «του Σόιµπλε»,
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«στρατιώτες Φιλιππινέζες των προσφύγων». Και αναρωτιέµαι:
Εσείς καταλάβατε από αυτήν τη φρασεολογία ποιος είναι νεοναζιστής ή αριστερός; Εσείς δεν νοιώσατε την ανάγκη να πείτε σε
έναν εκπρόσωπο της ελληνικής Κυβέρνησης κάτι για το γεγονός
ότι η Κυβέρνηση έπνιγε τους µετανάστες και τους πρόσφυγες
στο Αιγαίο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα για να είναι πατριώτες -και οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν µε ποιους πρέπει
να µιλάνε- δεν µπορούν να µιλάνε µε αυτούς που χαιρετάνε νεοναζιστικά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ενώ µε εσάς που χαιρετάτε έτσι…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …µε αυτούς που χαιρετάνε τον Χίτλερ. Πρέπει να γνωρίζουν….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Κωνσταντινόπουλε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Γιατί δεν πας να τους
βρεις εσύ;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να γνωρίζουν
και να επιλέξουν αν θέλουν τους θιασώτες και τους εκπροσώπους του νεοναζιστικού µορφώµατος στη χώρα ή τα δηµοκρατικά κόµµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κλεφτοκρατικά κόµµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, επί του νοµοσχεδίου σας παρακαλώ!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι δική τους η επιλογή και θα την κάνουν αυτοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κλεφταράδες που µιλάτε κιόλας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Κωνσταντινόπουλε, επί του νοµοσχεδίου, γιατί δηµιουργείτε προϋποθέσεις για συζήτηση.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επιλέξουν οι αγρότες αν θέλουν να είναι µε
αυτούς που έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ή µε τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου. Είναι δική τους η επιλογή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Κωνσταντινόπουλε!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτοί θα επιλέξουν µε
ποιους θέλουν να εκφραστούν και ποιοι θέλουν να τους εκπροσωπήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι αλλά δεν θα µπορούσα
να µην µιλήσω για τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, ο οποίος αφιέρωσε τη σηµερινή
απόφαση του ΝΑΤΟ για ανάπτυξη δυνάµεων στο Αιγαίο, προκειµένου να επιβάλει τη φύλαξη των λειτουργικών συνόρων, στα
τρία αδικοχαµένα παλικάρια.
Κύριοι συνάδελφοι της «πρώτης φοράς αριστεράς», Δεξιάς,
όπως θέλετε να το πείτε, νοµίζω ότι αυτό δεν µπορούσε κανένας
να το φανταστεί ότι θα το έλεγε Υπουργός Εθνικής Άµυνας και
πόσο µάλλον ένας Υπουργός Εθνικής Άµυνας της δικής σας Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε σήµερα για την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά θα µου επιτρέψετε να µιλήσω
για ένα θέµα εκφράζοντας προσωπικές απόψεις. Το θέµα αφορά
την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής.
Περάσαµε πέντε χρόνια διαµέσου πυρός και σιδήρου όλοι
εµείς που αντέξαµε πολύ σε όλη αυτήν τη δύσκολη κατάσταση,
έχοντας απέναντι έναν ΣΥΡΙΖΑ µε τη γνωστή φρασεολογία. Τότε,
όταν µιλούσαµε για το Μέγαρο Μουσικής, έλεγε ότι ήταν «η διαπλοκή» -και το έλεγε ο κ. Τσίπρας- ενώ σήµερα τη βάφτισε διαφορετικά.
Θα µου επιτρέψετε να πω κάποιες απόψεις που αφορούν το
αίσθηµα κοινού δικαίου, το αίσθηµα δικαιοσύνης, κατανοώντας
και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Μέγαρο Μουσικής,
αλλά και ότι το Μέγαρο Μουσικής αφορά την τέχνη και τον πολιτισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το πρωί η Κυβέρνηση
φέρνει την κρατικοποίηση του Μεγάρου Μουσικής –την οποία
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θεωρώ ότι το ΚΚΕ θα την ψηφίσει, γιατί είναι στην κατεύθυνση
που πιστεύει- και το βράδυ ζητάει να είναι τέσσερις οι άδειες
των καναλιών. Ένα µέρος κρατικοποίησης είναι κι αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, το Μέγαρο Μουσικής αυτήν τη στιγµή έχει,
µέσα από µια διαδικασία χρόνου, δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, υπαλλήλους που δουλεύουν, προσφέροντας
ένα πολύ µεγάλο έργο στην πατρίδα µας και την Αθήνα.
Όµως, δεν µπορεί –κατά την άποψή µου- να κρατικοποιήσουµε
τις ζηµιές που αφορούν το Μέγαρο Μουσικής, γιατί το αµέσως
επόµενο ερώτηµα θα είναι: Θα κρατικοποιήσουµε και τα δάνεια
που έχουν παρθεί µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου των επιχειρηµατιών; Αυτά ανέρχονται στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Για
τους επιχειρηµατίες δηλαδή που έχουν πάρει µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, είναι γύρω στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σεβόµενοι τη διαδικασία αυτή και ελπίζοντας ότι η Κυβέρνηση
δεν θα φέρει µια διάταξη το βράδυ, η οποία θα λέει για τα κανάλια που δεν θα µπουν στη διαδικασία, εκτός από τα τέσσερα -σε
τέσσερα θα δώσετε άδεια- αναρωτιόµαστε: Τα υπόλοιπα τι θα
τα κάνουµε; Θα τα κρατικοποιήσουµε; Θα τους διορίσουµε στην
ΕΡΤ; Τι θα κάνουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη σ’ αυτήν τη διάταξη. Κατά την
άποψή µου, αυτό περιµένουν οι Έλληνες πολίτες, οι χιλιάδες
άνεργοι απ’ όλους εµάς, δικαιοσύνη. Με τον τρόπο που θα προχωρήσουµε στην ψήφισή του, να γνωρίζετε ότι ο κόσµος, οι εργαζόµενοι, αυτοί οι επιχειρηµατίες που προσπαθούν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους, θα καταλάβουν ότι δεν θα συµπεριφερόµαστε δίκαια απέναντί τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μπορώ να έχω τον λόγο γιατί έγινε µια αναφορά από τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ζητάω το λόγο -συγγνώµη από την Ολοµέλεια- διότι, ακούσαµε
προηγουµένως τον κ. Κωνσταντινόπουλο, τοποθετούµενος, να
βάζει ένα ζήτηµα σε ό,τι αφορά την τροπολογία, η οποία θα συζητηθεί στην επόµενη συνεδρίαση που αφορά την κύρωση µιας
σύµβασης και αφορά το Μέγαρο Μουσικής. Από του Βήµατος,
ούτε λίγο ούτε πολύ, φωτογράφισε την πρόθεση ψήφου του Κοµουνιστικού Κόµµατος σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη τροπολογία, πριν καν τοποθετηθεί το ίδιο το κόµµα και η Κοινοβουλευτική
του Οµάδα!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είπα τέτοιο
πράγµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ζητώ, κύριε Πρόεδρε, από το Προεδρείο και από τον ίδιο να διαγραφούν ή να ανακληθεί η δήλωση αυτή και να διαγραφεί από
τα Πρακτικά. Διότι, επαναλαµβάνω, δεν τοποθετηθήκαµε για το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Θα τοποθετηθούµε όταν έρθει η ώρα του
και µε την ψήφο µας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είπα τι θα ψηφίσει. Είπα ότι η πολιτική των κρατικοποιήσεων θα µπορούσε να
αφορά την πολιτική άποψη του ΚΚΕ. Δεν είπα εγώ τι θα κάνουν
στην ψηφοφορία, σχετικά µε αυτό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό, βέβαια, παρεξηγήθηκε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Έγινε διευκρίνιση. Εφόσον έγινε διευ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρίνιση, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έγινε διευκρίνιση,
σύµφωνοι.
Η Ολοµέλεια αποφάσισε να µιλήσουν έξι Βουλευτές και αµέσως µετά εσείς, κύριε Μπαλτά.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρωτάς έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να πρωτοτυπήσω και να µείνω στο περιεχόµενο
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, την οποία εξετάζουµε
σήµερα και συγκεκριµένα θα περιοριστώ στο άρθρο 6, της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, που ήρθε µε τα
κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.
Είναι κάποιες διατάξεις, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές
αλλά είναι πολύ ενδεικτικές της νοοτροπίας που κυριαρχεί. Βλέπουµε, λοιπόν, να νοµοθετούνται ακόµα µερικές ρουσφετολογικές πρακτικές της Κυβέρνησης και µάλιστα, την τελευταία στιγµή
και επί τροχάδην.
Κι εξηγούµαι, ξεκινώντας από την παράγραφο 3, του εν λόγω
άρθρου, του άρθρου 6. Εδώ, το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα της διπλής εξεταστικής στους φοιτητές επί πτυχίω για
όλες τις εξεταστικές του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016, ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο. Δηλαδή, στην εξεταστική του Φεβρουαρίου θα µπορούν να δώσουν οι επι πτυχίω φοιτητές και τα
εαρινά και τα χειµερινά µαθήµατα.
Αυτό είχε θεσµοθετηθεί και τις δύο προηγούµενες χρονιές για
να διευκολυνθούν οι φοιτητές να τελειώσουν, όταν υπήρχε το
όριο ανώτατης φοίτησης, ώστε να µην τους πιάσει αυτό το όριο.
Με την κατάργηση, όµως, του ορίου φοίτησης, ποια είναι η χρησιµότητα µιας τέτοιας διάταξης διπλής εξεταστικής, πτυχιακής
εξεταστικής;
Για να φανεί, λοιπόν, αρεστή η Κυβέρνηση στους τελειόφοιτους φοιτητές µετατρέπει τα πανεπιστήµια σε εξεταστικά κέντρα, εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κλείνει το µάτι,
δηλαδή, σε µία εκλογική πελατεία, παραβλέποντας αν αυτό επιβαρύνει τη λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Εδώ επιτρέψτε µου να αναφερθώ στη στάση του Ποταµιού,
στο συγκεκριµένο θέµα. Το Ποτάµι θεωρεί ότι τέτοια ζητήµατα,
δεν θα έπρεπε να είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου ούτε
θέµα αντιπολιτευτικών διεκδικήσεων. Σε όλο τον κόσµο αυτά τα
ζητήµατα είναι στην πλήρη αρµοδιότητα των πανεπιστηµίων, στο
πλαίσιο του αυτοδιοίκητου.
Και µάλιστα, το έχουµε δει αυτό να συµβαίνει στο παρελθόν,
δηλαδή, τις προηγούµενες χρονιές, υπήρχε µέσα στο πλαίσιο
της κάθε σχολής η λεγόµενη χαριστική περίοδος, όπου όσοι
απείχαν λίγα µαθήµατα µόνο από το πτυχίο µπορούσαν να δώσουν µία εξεταστική περίοδο άτυπα.
Τέτοιες λύσεις, λοιπόν, θα έπρεπε να είναι θέµατα που λαµβάνονται από τα ίδια τα πανεπιστήµια, τα τµήµατα και τις σχολές κι
όχι από το Υπουργείο, σε κάποια ΑΕΙ τα οποία, όµως, θα είναι
αυτοδιοίκητα κι όχι αδιοίκητα ή έρµαια δυναµικών µειοψηφιών.
Αυτό ήταν το πρώτο θέµα.
Το δεύτερο θέµα, έχει να κάνει µε την παράγραφο 5, του άρθρου 6, που αφορά µαθητές αθλητές. Εδώ κι αν η έννοια ρουσφέτι παίρνει σάρκα και οστά. Ξαφνικά, ο αριθµός των µοριοδοτηθέντων αθλητών που εισάγονται σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το 3% των εισακτέων, που υπήρχε µε βάση το
νόµο, ειδικά και εξαιρετικά για τη φετινή χρονιά γίνεται 4,5%. Το
3% γίνεται 4,5% και εδώ γεννιούνται τα εύλογα ερωτήµατα. Τι
συνέβη, εξαιρετικό, το 2015-2016 που να δικαιολογεί µια τέτοια
επείγουσα παρέκκλιση από το νόµο;
Και βέβαια, γιατί αυτή η ρύθµιση έρχεται, αφού πρώτα καταρτίστηκαν οι αντίστοιχοι πίνακες εισακτέων αθλητών στις 9-122015 και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας; Στις
9-12-2015 ανακοινώθηκαν οι πίνακες και στις 30-12-2015 ήρθε η
ρύθµιση αυτή µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Είναι εύλογα τα ερωτήµατα για κάθε συµπολίτη µας. Τα θέσαµε κι εµείς στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού και Αθλητισµού και µάλιστα προχθές πήραµε από τον κ. Φίλη, ο οποίος δεν
είναι εδώ να τα ακούσει, την εξής απάντηση: «Η συγκεκριµένη
ρύθµιση έγινε για να αποκατασταθεί -λέει- η αδικία και η αναστάτωση που προκάλεσε στους υποψηφίους η κατάργηση της βε-
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βαίωσης ενεργού αθλητή, που έπρεπε να προσκοµίσει προκειµένου να τύχει του ευεργετήµατος».
Ποια αναστάτωση εννοεί, όµως; Η κατάργηση αυτή αφορά
τους αθλητές µαθητές από τη ψήφιση του νόµου και µετά. Δεν
είχε καµµία αναδροµική ισχύ, όπως ψηφίστηκε, για να αφορά τα
προηγούµενα χρόνια. Κι αν αφορά και τα προηγούµενα χρόνια,
πώς κάποιοι ήξεραν, ήδη, από τον Σεπτέµβριο ότι και χωρίς τη
βεβαίωση του ενεργού αθλητή µπορούν να κάνουν την αίτηση
και να µπουν στους πίνακες των αθλητών;
Κι ας το δεχθούµε και αυτό. Άραγε, εκεί στο Υπουργείο δεν ήξεραν το νόµο; Δεν ήξεραν ότι δεν µπορούν να εξετάσουν αυτές
τις αιτήσεις; Κι αυτοί που δεν είχαν τη βεβαίωση και δεν έκαναν
αίτηση γιατί τώρα να αδικηθούν, εφόσον θα µπορούσαν να την
είχαν κάνει;
Μας δηµιουργεί, λοιπόν, πολλές υποψίες το θέµα αυτό για
αποσπασµατικές, ρουσφετολογικές ρυθµίσεις.
Κλείνοντας, οµολογώ ότι αυτά τα δύο ερωτηµατικά για τις δύο
διατάξεις είναι κάποια από τα πολλά που έχουµε δει. Και οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι ξεκάθαρες για να µην κατηγορηθεί η
Κυβέρνηση για ρουσφετολογικές και φωτογραφικές πρακτικές,
αν αυτό την ενδιαφέρει.
Οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου είναι µια κακή νοµοθετική πρακτική. Όταν, όµως, γίνονται επιπλέον πεδίο ρουσφετολογικών, φωτογραφικών και πελατειακών διατάξεων, γίνεται ακόµα χειρότερη πρακτική, ευτελίζοντας τη νοµοθετική διαδικασία.
Κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης, γρήγορα µάθατε τα
«παραθυράκια» της εξουσίας, πολύ πιο γρήγορα από τους πρώτους διδάξαντες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καβαδέλλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αξιωµατικών και του υπαξιωµατικού, που έπεσαν υπέρ πατρίδος.
Τώρα όσον αφορά το νοµοσχέδιο. Εισάγετε, λοιπόν, την
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ερµηνεύοντας το Σύνταγµα
κατά το δοκούν, που το επιτρέπει µόνο µε επίκληση του επείγοντος ή του απρόβλεπτου.
Εσείς έχετε, βέβαια, και το µαχαίρι και το πεπόνι, οπότε το εισάγετε γρήγορα, γρήγορα, µε προχειρότητα. Αυξάνετε αµοιβές
ηµετέρων, κρατάτε στην υπηρεσία πέραν του προβλεπόµενου
υπαλλήλους µε απόφαση Υπουργού µόνο, ΤΑΙΠΕΔ εκτός ΕΝΦΙΑ,
παρατάσεις, αναστολές, εξαιρέσεις και αυθαιρεσίες. Καµµία,
όµως, πρόβλεψη δεν υπάρχει για τις σχετικές δαπάνες, εφόσον
υπάρχουν όλες αυτές οι εξαιρέσεις, αναστολές κ.λπ..
Στο άρθρο 36, παραδείγµατος χάριν, δύναται ο Υπουργός τουλάχιστον να αυθαιρετεί παρακάµπτοντας διαφανείς διαδικασίες,
αφού του επιτρέπεται να κρατάει στην υπηρεσία κατά την κρίση
του υπαλλήλους, καθυστερώντας την έξοδό τους προς συνταξιοδότηση. Περιέργως, βέβαια, εξαιρούνται οι δικαστικοί για
τους οποίους αποφαίνεται το υπηρεσιακό συµβούλιο.
Επί της παρούσης, εκτίθεστε. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια
διατήρησης της λογικής παρελθουσών κυβερνήσεων. Ουδείς
αναµάρτητος. Είναι γεµάτο ρουσφετολογικές διατάξεις. Παραδείγµατος χάριν, κατά την αξιολόγηση υπαλλήλου το κριτήριο
κατόπιν συµβουλευτικής συνέντευξης µπορεί να αντλεί την κατ’
εσάς πλήρη εικόνα του αξιολογουµένου υπαλλήλου, κατά την
κοινή λογική όµως είναι απόλυτα διαβλητό.
Υπάρχουν αδιαφανείς αξιολογήσεις, παντού, σταλινικού τύπου. Έχουν βρεθεί και διάφορες ωραίες εκφράσεις. Έχει διακοσµηθεί µε ωραίες εκφράσεις. Για παράδειγµα, κατά την επιλογή
του προϊστάµενου διενεργείται «δοµηµένη» συνέντευξη.
Η κατάργηση, λοιπόν, της γραπτής εξέτασης είναι προφανής
λόγος ανησυχίας για εµάς. Όσο γι’ αυτές τις «δικαιολογίες» ότι
τίθενται στην κρίση ενώπιον επιτροπής, ποιας επιτροπής; Ασφαλώς, της δικής σας επιτροπής.
Επίσης, αποκλείονται αξιόλογα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα,
διότι µε αυθαίρετο τρόπο ισχυρίζεστε ότι το δηµόσιο συµφέρον
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υπηρετείται καλύτερα από στελέχη προερχόµενα εκ του σώµατος δηµοσίων υπαλλήλων, δηλαδή, από τα δικά µας διορισµένα
παιδιά.
Τώρα, στο άρθρο 32 προβλέπεται µε απόφαση «έκτακτης
ανάγκης», µε απλή υπογραφή του Υπουργού, χωρίς γνωµοδότηση του υπηρεσιακού συµβουλίου, η τοποθέτηση, η απόσπαση
δηµοσίου υπαλλήλου σε θέση δηµοσίου τοµέα. Ποια, όµως, είναι
η δηµοκρατική ευαισθησία σας, κύριοι, που µας φέρνετε αυτήν
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου;
Εδώ βέβαια, υπάρχουν απορίες. Λύνονται, όµως, εύκολα οι
απορίες, όταν κανένας δει την προσπάθεια που κάνετε να κλείσετε τα κανάλια. Και θα σας πω κάτι. Έχω µείνει πολλά χρόνια
στην Ιταλία. Βεβαίως, θα αναφερθώ µετά και θα το καταθέσω µετά. Κύριοι, υπάρχουν εκατόν τέσσερα κανάλια εθνικής εµβέλειας
στην Ιταλία. Θα το καταθέσω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στις άλλες χώρες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Σας λέω για την Ιταλία, που είναι
ευρωπαϊκή χώρα. Το χειρότερο θα πάρουµε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στη Γαλλία, στη Γερµανία;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Γιατί, η Ιταλία δεν σας κάνει;
Ποιες να πάρουµε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και τις άλλες χώρες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Εµένα µου κάνει η Ιταλία, γιατί
εκεί έχω ζήσει και έχω περάσει πολύ ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Τελειώνω, δεν είναι ότι τελείωσε ο χρόνος µου.
Εγώ δεν λέω να έχουµε εκατό και παραπάνω. Να έχουµε όσα
αντέχει ο επιχειρηµατίας. Γιατί δεν µπορείτε να κάνετε εσείς τον
επιχειρηµατία. Μετά θα µας πείτε ότι τόσα ραδιόφωνα αντέχει
το σύστηµα, τόσα περιοδικά, τόσες εφηµερίδες και τόσο µπορείτε να απεργείτε. Είναι λάθος η κατεύθυνση που έχετε πάρει.
Η Αριστερά πάντα ήθελε να φιµώνει τις δηµοκρατικές φωνές.
Έτσι ήταν, έτσι είναι. Αποδεικνύεται τώρα. Ποιος θα τολµούσε
από τις άλλες κυβερνήσεις, που προηγήθησαν να κάνει τον τροχονόµο στα κανάλια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αυτούς που στηρίχθηκαν σ’ αυτά
τα κανάλια…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Και θα σας πω κάτι. Εσάς βλέπω
συνέχεια. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά, αλλά εσάς ως κόµµα
βλέπω συνέχεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως.
Θα τους στείλετε όλους στον δορυφόρο, που είναι πολύ φθηνά κιόλας, δεν θα µπορείτε να τους κατεβάσετε από εκεί και θα
είναι χίλιοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Υπουργός Πολιτισµού, κ. Μπαλτάς, έχει τον λόγο.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάρα πολλά ζητήµατα έχουν εγερθεί και θα απαιτούσαν απάντηση από την πλευρά της Κυβέρνησης, αλλά θα σταθώ µόνο σε
ένα θέµα. Και θα σταθώ σ’ αυτό, γιατί είναι κάποια πράγµατα που
δεν έχουν γίνει κατανοητά. Αναφέροµαι στην τροπολογία που
αφορά το Μέγαρο Μουσικής. Ξέρουµε την ιστορία σε επίπεδο
δηµόσιου λόγου επί πολλά χρόνια τώρα. Έρχεται η στιγµή να τελειώσει αυτή η φάση της ιστορίας και να περάσουµε σε νέα σελίδα µε αυτή την τροπολογία.
Δύο λόγια για την ιστορία ξερά, και σε επίπεδο γεγονότων. Κάποτε, γύρω στο 1980-1981, αν θυµάµαι καλά, ο Σύλλογος Φίλων
της Μουσικής συνεβλήθη µε το ελληνικό δηµόσιο για την κατασκευή του Μεγάρου. Το δηµόσιο προσέφερε το γνωστό οικόπεδο, ενώ ο Σύλλογος στοιχεία της περιουσίας των µελών του,
προκειµένου να εγερθεί το κτήριο. Ξεκίνησε έτσι η διαδικασία.
Το κτήριο αναγέρθηκε µέχρι κάποιου επιπέδου –θα θυµάστε ότι
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επί χρόνια ήταν γιαπί- και σ’ αυτήν την έως εκεί οικοδόµηση είχαν
συµβάλει οι Φίλοι της Μουσικής.
Η από εκεί και πέρα εξέλιξη συνέχισε, πάλι µε πρωτοβουλία
των Φίλων της Μουσικής, ώστε να βρεθούν τα χρήµατα για τη
συνέχιση της οικοδόµησης. Συνήφθησαν σε αυτήν τη διαδικασία
διάφορα δάνεια. Τα χαρακτηριστικά, που αναφέρονται και σε
αυτή τη σύµβαση, είναι δύο µεγάλα: ένα µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ένα µε την Εθνική Τράπεζα, συνολικού ύψους περίπου 250 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στη βάση και αυτών των δανείων, λοιπόν, αποπερατώθηκε το
όλο κτήριο, το παλιό και το καινούργιο Μέγαρο και άρχισε να λειτουργεί. Σε όλη αυτή την πορεία το Μέγαρο είχε µία διοίκηση η
µισή από την οποία προερχόταν από το δηµόσιο και η άλλη µισή
από τους Φίλους της Μουσικής. Με ένα είδος βέτο από τους Φίλους της Μουσικής. Άρα το Μέγαρο ήταν και δεν ήταν του δηµοσίου. Προφανώς, ήταν ιδιωτικού δικαίου, αλλά ήταν και δεν
ήταν του δηµοσίου, λόγω αυτής της σύνθεσης του διοικητικού
συµβουλίου του.
Από εκεί και πέρα, το 2011 επί Υπουργίας Παπακωνσταντίνου,
αν δεν κάνω λάθος, το δηµόσιο ανέλαβε ως τριτεγγυητής που
ήταν προηγουµένως των δανείων, την αποπληρωµή τους, εγγράφοντας αυτήν την αποπληρωµή στον προϋπολογισµό. Έκτοτε το
ελληνικό δηµόσιο πληρώνει συστηµατικά τις δόσεις και τα χρεολύσια του δανείου.
Το ερώτηµα που τέθηκε στη δική µας Κυβέρνηση ήταν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία µε την αλλαγή του καταστατικού του
Μεγάρου και το πέρασµα του Μεγάρου στην κυριότητα του δηµοσίου, ενόσω παραµένει ακόµα ιδιωτικού δικαίου κατά νόµο.
Στόχος ήταν το όλο Μέγαρο και οι χώροι του να γίνουν του δηµοσίου, οι εργαζόµενοί του να ενταχθούν στο γενικό κανόνα που
αφορά το δηµόσιο και από εκεί και πέρα οι στόχοι του Μεγάρου
να διευρυνθούν, κατά το δυνατόν, ώστε να περιλάβουν όχι µόνο
την κλασική µουσική, στην οποία είχε το Μέγαρο ειδικευθεί µε
πολύ υψηλή ποιότητα εκδηλώσεων οµολογουµένως, αλλά ενδεχοµένως και σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες επίσης θα υπάκουαν στην υψηλή ποιότητα που µας έχει συνηθίσει το Μέγαρο.
Το γιατί άργησε από την εποχή Παπακωνσταντίνου έως σήµερα να διατυπωθεί αυτή η σύµβαση είχε σχέση µε συσχετισµούς δυνάµεως εντός του Δ.Σ., µε τάσεις παραχωρήσεων από
τις τότε κυβερνήσεις προς τους Φίλους της Μουσικής, και άλλα
ανάλογα. Τώρα αυτά τα εµπόδια έχουν αρθεί και φτάσαµε στη
στιγµή να έχουµε υπογράψει ως Υπουργείο Οικονοµικών και
Υπουργείο Πολιτισµού µία σύµβαση µε τους Φίλους της Μουσικής -οι οποίοι κρατούσαν κάποια δικαιώµατα λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτού που προσέφεραν αρχικά στο Μέγαρο-, να διαρθρώσουµε ένα διοικητικό συµβούλιο και να συνθέσουµε µία νέα αντίληψη για το καταστατικό και τους στόχους του
Μεγάρου, συνθήκες, οι οποίες καθιστούν το Μέγαρο υπηρέτη
του δηµοσίου συµφέροντος.
Νόµιζα ότι αυτή η συζήτηση είχε εξαντληθεί τις δύο φορές που
αναγκαστήκαµε να φέρουµε τροπολογία, ώστε το Μέγαρο να συνεχίζει να λειτουργεί και να πληρώνει τους εργαζόµενους. Φέραµε δύο φορές ως Κυβέρνηση τροπολογίες που παρέτειναν την
προηγούµενη κατάσταση, µέχρι να οριστικοποιηθεί η συµφωνία,
που φέρνουµε σήµερα.
Τα λέω αυτά, διότι νόµιζα µέχρι σήµερα το πρωί ότι αυτή η συζήτηση επί της ουσίας είχε εξαντληθεί. Δεν είχαν µείνει απορίες,
σε σχέση µε το καθεστώς του Μεγάρου. Αλλά φτάνοντας σήµερα εδώ άκουσα διάφορες απορίες και ενστάσεις, ως προς το
τι ακριβώς κάνουµε µε την τροπολογία που φέρνουµε σήµερα.
Και εκεί που επικεντρώνονταν οι απορίες και οι ενστάσεις είναι
σε µία φράση, που έχει η τροπολογία και αναφέρεται στα επόµενα τριάντα χρόνια καθεστώτος του Μεγάρου.
Με τις σχετικές διατυπώσεις δεν εννοώ κατά κανέναν τρόπο
ότι για τριάντα χρόνια αφήνουµε το Μέγαρο στους Φίλους της
Μουσικής. Κάθε άλλο. Πρόκειται για τα τριάντα χρόνια που,
λόγω των προηγούµενων ιδιοκτησιακών καθεστώτων σε κοµµάτια του Μεγάρου, αφήνουµε στους Φίλους της Μουσικής τα εξής
δύο πολύ απλά δικαιώµατα: Το ένα είναι να έχουν και να κρατήσουν εκεί, χωρίς κόστος τη Μουσική Βιβλιοθήκη, που είναι εξαιρετικής ποιότητας γιατί έχει στηθεί σωστά και λειτουργεί εκεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κανονικά. Αφ’ ετέρου, να έχουν τη δυνατότητα κάποιες µουσικές
εκδηλώσεις ετησίως να τις οργανώνουν αυτοί σε συµφωνία προφανώς µε τη διοίκηση του Μεγάρου.
Η διοίκηση του Μεγάρου, εκεί που ήταν δεκαµελής µε πέντε
µέλη του δηµοσίου και πέντε µέλη οριζόµενα από τους Φίλους
της Μουσικής και δηµιουργούσαν συνθήκη για το βέτο, που
έλεγα προηγουµένως, γίνεται εντεκαµελής, όπου οι Φίλοι της
Μουσικής λόγω της προηγούµενης ιστορίας –και επειδή εµείς
θέλουµε να σεβαστούµε αυτή την ιστορία- έχουν τη δυνατότητα
να ορίσουν τρία στα έντεκα µέλη χωρίς κανενός άλλου είδους
προνόµια.
Από εκεί και πέρα, το Μέγαρο περνάει στην πλήρη ευθύνη του
δηµοσίου. Εποπτεύεται και αυτό από το Υπουργείο Πολιτισµού,
όπως εποπτεύονται και άλλοι οργανισµοί ιδιωτικού δικαίου. Ορίζει το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Πολιτισµού το
διοικητικό συµβούλιο κατά 8/11. Τα τρία, µας τα προτείνουν οι
Φίλοι της Μουσικής. Επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως και άλλοι εποπτευόµενοι οργανισµοί, µέσω συµβάσεων που συνάπτει το δηµόσιο µε τη νέα διοίκηση του Μεγάρου.
Οι εργαζόµενοί του εντάσσονται στο ενιαίο µισθολόγιο κανονικά αλλά και µε µία γενναιοδωρία, σε σχέση µε την προσωπική
διαφορά, ώστε να µην γίνει πάρα πολύ απότοµα η µείωση των
µισθών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, διευρύνονται οι στόχοι γιατί στην αντίληψή µας
είναι να χρησιµοποιηθεί το εξαιρετικό αυτό κτήριο, για να φιλοξενήσει και άλλους φορείς, που µπορούν να χωρέσουν εκεί και
να συλλειτουργήσουν µε την κλασική µουσική. Είµαστε, ήδη, σε
συζήτηση µε το Θεατρικό Μουσείο για να στεγαστεί εκεί. Έχει
ήδη στεγαστεί η ΚΟΑ. Βλέπουµε και άλλες τέτοιες δυνατότητες.
Έτσι, το πραγµατικά αυτό σηµαντικό οικοδόµηµα θα ενταχθεί
στο σύνολο των υποδοµών του Υπουργείου Πολιτισµού, ώστε
ολόκληρη η πολιτική πολιτισµού πια της χώρας µας να έχει κατά
ενιαίο τρόπο τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει, να χρησιµοποιήσει
και να αξιοποιήσει ένα σύνολο κτηριακών υποδοµών, που µας
έχουν έρθει µε τον άλφα ή βήτα τρόπο στη δικαιοδοσία µας.
Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει
πολύ νωρίτερα. Υπήρξαν δυσκολίες µέχρι να πειστούν διάφοροι
ότι έτσι µπορεί και πρέπει να εξελιχθούν τα πράγµατα, ότι δεν
µπορούµε να κάνουµε παραχωρήσεις ως δηµόσιο στους ιδιωτικούς φορείς, παρά την ιστορία αυτών των φορέων και τη σηµασία τους. Άρα αιτιάσεις του τύπου «κρατικοποιούµε το Μέγαρο»
- η µία αιτίαση- ή «ιδιωτικοποιούµε το Μέγαρο» -η άλλη αιτίαση είναι απολύτως εκτός θέµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουτσούκος το
πρωί ζήτησε ειδικό χρόνο για τις τροπολογίες. Δεν το επιφυλάξατε για τους Βουλευτές και για εµάς. Σας παρακαλώ να µου δώσετε ένα λεπτό παραπάνω για να µιλήσω για αυτά που είπε ο κ.
Μπαλτάς και να επιτρέψετε στους εισηγητές των κοµµάτων και
στους αγορητές για δύο λεπτά να µιλήσουν για τις τροπολογίες.
Αλλιώς, δεν βγαίνει πέρα. Άλλωστε, στη Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσαµε την Τρίτη να πάµε ακόµη και σε δεύτερη
συνεδρίαση, προκειµένου να φέρουµε σε πέρας την κύρωση των
δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εγώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Μπαλτά, γιατί έχουµε δώσει
µάχες –θύµισε το ιστορικό, να µην το επαναλάβω- για να διαµορφώσουµε θετικούς συσχετισµούς δυνάµεων για να σώσουµε την
ιστορία του Μεγάρου. Σε αυτούς οι οποίοι εκφράζουν αντιρρήσεις, θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφθούν τι θα συµβεί αν το Μέγαρο εξοκείλει ως οργανισµός, καταπέσουν οι εγγυήσεις του
ελληνικού δηµοσίου και στα χέρια του ελληνικού δηµοσίου δεν
µείνει τίποτα.
Όσοι έχουν κριτικό λόγο ή και κάτι παρά πάνω από αυτό, θα
πρέπει να σκεφθούν ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν, στρέφονται
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σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου τελικά.
Εδώ, πρέπει να προσθέσουµε το επιχείρηµα της χρησιµότητας
αυτής της κυψέλης πολιτισµού στο κέντρο της Αθήνας. Και
όποιος είναι µέτοχος των δραστηριοτήτων του, δηλαδή, παρακολουθεί αυτός τα παιδιά του, µπορεί να καταλάβει την προσφορά, ακόµα και τώρα, σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους
που διαµορφώνονται λαϊκίστικες συνειδήσεις άρνησης των αξιών
και των πάντων και τη σηµασία που έχει Έλληνες, Ελληνίδες, µικροί στην ηλικία, µεγαλύτεροι, να παίρνουν τις ανάσες πολιτισµού που δίνει το Μέγαρο.
Αν είχα χρόνο θα στεκόµουν και στις ειδικές διατάξεις, ειδικά
σε αυτές που αφορούν τη λειτουργία του, αλλά και το προσωπικό. Δεν έχω όµως. Γι’ αυτό, περιορίζοµαι να εκφράσω τη συµφωνία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης στην πρωτοβουλία του
κ. Μπαλτά. Θα ήθελα να θυµίσω την πρωτοβουλία του κ. Τασούλα, η οποία είχε φτάσει στο τέλος, αλλά η κυβέρνηση έπεσε.
Επίσης, θα ήθελα να θυµίσω, συνάδελφοι, εδώ, στους παλαιότερους, ότι είχαµε ψηφίσει, όπως ο Υπουργός ανέφερε, αρκετές τροπολογίες. Σε µία, δυο από αυτές τις τροπολογίες θυµάµαι
ότι είχα πάρει κι εγώ το λόγο για να στηρίξω και να δίνουµε ανάσες ζωής έως ότου έρθει η τελική λύση, η οποία ήρθε σήµερα.
Νοµίζω ότι πρέπει να τη στηρίξουµε, ο καθένας µε τον τρόπο
του. Εµείς πάντως θα τη στηρίξουµε µε την ψήφο µας. Ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη συµφωνούµε.
Έρχοµαι τώρα στις δύο υπό κύρωση πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα το κάνω και αργότερα, όταν θα έχουµε τη συζήτηση για τα άλλα θέµατα, αλλά θα το κάνω και αυτή τη στιγµή,
συνάδελφοι της Πλειοψηφίας: Θα σας θυµίσω τι είπε ο Πρωθυπουργός στις 8 Φεβρουαρίου 2015 για το θέµα µας.
«Θα αγωνιστούµε να ανατρέψουµε τόσο στο εσωτερικό, όσο
και στο εξωτερικό τα αδιέξοδα που έχουν δηµιουργηθεί, αποκαθιστώντας άµεσα τη λειτουργία της Δηµοκρατίας.». Τότε δεν
υπήρχε κατά τον Πρωθυπουργό. «Πρώτα απ’ όλα…» -ακούστε!«…τη λειτουργία του Κοινοβουλίου που ουσιαστικά έχει καταργηθεί µέσα από τις διαρκείς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Θα αγωνιστούµε να αποκαταστήσουµε το σεβασµό και την τήρηση του ελληνικού Συντάγµατος…» κλπ..
Γίνατε οι καλύτεροι µαθητές, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας
που σήµερα θα κυρώσετε, µιας πρακτικής η οποία πολλές φορές
υπαγορεύεται από τις έκτακτες συνθήκες, αλλά που δεν µπορεί
να υποκαταστήσει την κλασική, συνταγµατικά προβλεπόµενη και
από τον Κανονισµό ρυθµισµένη, νοµοθετική λειτουργία της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Το κάνετε και γελάτε και από πάνω και ειρωνεύεστε τα αντίθετα επιχειρήµατα και είστε και πολύ µαχητικοί!
Νοµίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφθείτε και τουλάχιστον η αυτοκριτική να γίνει µέσα σας. Ας λέτε απ’ έξω τα όσα κοµµατικά
επιχειρήµατα έχετε για να βγαίνετε από τον κόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσµα επιθυµητό αφού αποδείχτηκαν µοιραίοι για
τον τόπο και για τους πολίτες αυτής της χώρας, αφού αποδείχτηκαν µοιραίοι άνθρωποι για τον λαό και για τη χώρα.
Δυστυχώς, όµως, η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύει την κατάρρευση της πατρίδας µας. Ως σύνολο µοιραίων ανθρώπων ας
καταρρεύσουµε. Όµως, η πατρίδα και οι πολίτες πρέπει να υποστηριχθούν. Η ντροπή των ψηφοφόρων σας µας νοιάζει, γιατί
είναι ντροπή Ελλήνων πολιτών για µια επιλογή τους. Πρέπει,
ωστόσο, κάτι να γίνει στον τόπο αυτό.
Κι όποιος σας πλησιάζει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, απαξιώνεται. Εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, έχουµε βάλει ως Δηµοκρατική
Συµπαράταξη -κι όχι µόνο εµείς κι άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης, µα και Βουλευτές της Συµπολίτευσης- πολλές φορές το
θέµα της µετανάστευσης και του προσφυγικού. Έχουµε επικαλεστεί το πολύ καλό παράδειγµα του κ. Μουζάλα τέλη Νοεµβρίου να έρθει εδώ, να διακοπεί η συζήτηση του Προϋπολογισµού για να συζητήσουµε για το προσφυγικό και να δώσει εξηγήσεις, να µας πει ότι τα hot spots στις 15 Δεκεµβρίου θα είναι
έτοιµα και να αποκαταστήσει την, κατά τη γνώµη του, αλήθεια
σε σχέση µε τις απειλές να µας βγάλουν από τη Σένγκεν.
Τον ακούσαµε και τον συµπαθήσαµε, γιατί είχε ένα ύφος πραγµατικά µοναδικό για τη λειτουργία Υπουργού µέσα στη Βουλή.
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Υποδειγµατικό θα έλεγα! Κι εγώ προσωπικά µε τα θέµατα προσφύγων, µεταναστών -ό,τι θέλετε- που έχω στην περιφέρειά µου,
το έκανα και µέσα στις γιορτές. Τον στήριξα προσωπικά µε συνεντεύξεις µου, όχι από µέσα µου ή στους διαδρόµους της Βουλής.
Ο κ. Μουζάλας, όµως, άλλαξε. Δεν προσέρχεται. Του ζητάµε
να έρθει και δεν έρχεται πια. Φοβάται το Κοινοβούλιο; Δικό του
θέµα. Εµείς ως κόµµα πήραµε πολιτική πρωτοβουλία να µιλήσουµε µε την Κυβέρνηση απέναντι σε ένα θέµα που η Κυβέρνηση
παρόξυνε µε τις λογικές του πρώτου της εξαµήνου, αλλά που
απέκτησε τόσο τραγικές διαστάσεις που έγινε θέµα όλων, εθνικό
θέµα.
Από χθες, προχθές δύο Υπουργοί σας, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και ο κ. Μουζάλας, αναφέρονται στο ενδεχόµενο να
κλείσουν τα βόρεια σύνορά µας όχι από εµάς από άλλους -αναγωγή της FYROM σε παίχτη της περιοχής- από µία χώρα την
οποία ουδείς ήθελε να πλησιάσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Πάντως, ήταν εδώ από το πρωί.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Σήµερα ήταν εδώ και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ο κ. Μουζάλας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και λοιπόν; Σε επίκαιρη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ!
Και σήµερα έχουµε τον κ. Δρίτσα να µας λέει ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες -το προσφυγικό, µεταναστευτικό- τις επόµενες
εβδοµάδες, ειδικά όταν ο καιρός βελτιωθεί, θα διαχυθούν σε όλη
τη χώρα.
Ζητήσαµε, λοιπόν, να συµβάλουµε και κάθε κόµµα πρέπει να
το κάνει αυτό. Ο κύριος Πρωθυπουργός συνάντησε την Πρόεδρό
µας, αµέσως µετά έβαλε συνάντηση µε τον κ. Κουβέλη και επί
δέκα µέρες οι διαρροές γινόντουσαν µε κριτήριο τη διεύρυνση
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και είχαµε συµµετοχή στον
δηµόσιο διάλογο, στα µέσα ενηµέρωσης και µας ρωτούσαν
αυτό, αν θα στηρίξουµε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Πλησιάζουµε για ένα θέµα εθνικό και µας αντιγυρίζουνε ψιθύρους. Έχουµε µείωση της αξιοπρέπειάς µας. Όποιος σας πλησιάζει, αυτά παθαίνει. Και είναι απόκτηση εµπειρίας αυτό που
πάθαµε τις τελευταίες δέκα µέρες, γιατί πλησιάσαµε για ένα
θέµα που εδώ λέµε όλοι ότι έχει εθνικές διαστάσεις. Δεν αξίζετε
τον κόπο, ούτε να µιλάει κανείς µε εσάς. Αποκρούουµε τους ψιθύρους, αλλά υπογραµµίζουµε την ανάγκη για µια εθνική συνεννόηση.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γιατί διαµαρτύρεστε, συνάδελφοι; Δεν έγινε έτσι; Να διαµαρτύρεστε, αν και η πραγµατικότητα σας ευνοεί.
Κλείνουν τα σύνορα της χώρας. Θα εγκλωβιστούν εδώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και εσείς θα έχετε κοµµατική κοινοβουλευτική αυταρέσκεια. Το µήνυµά σας δεν περνάει από τις
αίθουσες του Κοινοβουλίου. Ο κόσµος σάς έχει άχτι γιατί τον κοροϊδέψατε. Και τον κοροϊδέψατε µε τον πιο έντονο τρόπο!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εσάς να δεις πόσο άχτι σας έχει!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Εσείς µας έχετε άχτι. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί του προκειµένου, τα άρθρα 6, 7,
8, 10, 11 της πρώτης υπό κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αναφέρονται στο προσφυγικό.
Είχα πει, εδώ, την περασµένη εβδοµάδα ότι περίπου 150 εκατοµµύρια ευρώ διατίθενται -εξ όσων µαθαίνουµε, δεν είµαστε Κυβέρνηση- από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για το προσφυγικό και έχουν απορροφηθεί 40.000 ευρώ. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής λέει: Μην τα ακούτε αυτά. Τα λένε οι συντηρητικοί κύκλοι των Βρυξελλών. Δύο επιχειρήµατα που διεκδικούν
το χαρακτηριστικό της αλήθειας.
Το δικό µας ρεπορτάζ, η δική µας έρευνα αυτές τις ηµέρες
αναδεικνύει ως αληθή τα όσα ακούγονται για µη απορρόφηση.
Οι αιτίες τής µη απορρόφησης ανάγονται σε διχογνωµίες Υπουργών, σε αδυναµίες να γίνουν απευθείας αναθέσεις, σε φοβίες
ανάξιων λόγου στελεχών της Κυβέρνησης. Όποιος φοβάται, δεν
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είναι για εδώ. Ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή. Αν µου πείτε,
όµως, ότι «θέλουµε µια κατοχύρωση των ενεργειών απορρόφησης», να σας ρωτήσω: Στις πέντε διατάξεις που συζητούµε σήµερα εδώ, κυρίες και κύριοι που θέλετε να λέγεστε Υπουργοί,
υπάρχει µία που να διευκολύνει την απορροφητικότητα; Αν υπάρχει, να την ψηφίσουµε µετ’ επαίνων! Σιγή ασυρµάτου!
Είναι φανερό ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δεν έχει συνείδηση.
Και είναι, επίσης, φανερό ότι αυτά τα περί δήθεν διαπραγµάτευσης, αποπροσανατόλισαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, της
κοινωνίας από το τι Πρωθυπουργό έχουµε. Έχουµε Πρωθυπουργό που παίρνει αποφάσεις ή που τις αναβάλλει, όπως άλλοι
στο παρελθόν; Στα δύσκολα παραπέµπει και αναθέτει; Σηκώνει
στις πλάτες του τις ευθύνες ή µόνο τις ευθύνες των εκλογών και
τίποτα άλλο όταν οι συσχετισµοί τον ευνοούν; Δεν το έχουµε
προσέξει αυτό.
Αναδεικνύεται εβδοµάδα την εβδοµάδα ότι η χώρα δεν έχει
Πρωθυπουργό αντάξιο των περιστάσεων, γιατί διαφορετικοί θα
ήταν οι χειρισµοί του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και επειδή δεν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
δώστε µου ένα λεπτό για να κλείσω.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολιτικό θέµα, που το έθεσα
και στη Διαρκή Επιτροπή την περασµένη εβδοµάδα. Αφορά την
αξιοπρέπεια, την εντιµότητα, το ήθος και το κύρος καθενός και
καθεµιάς εδώ µέσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Είκοσι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ερώτηση στον Υπουργό
Εξωτερικών, τον κ. Κοτζιά, για τη λίστα Μπόργιανς, ισχυριζόµενοι
ότι το 2012, επί υπουργίας Βαγγέλη Βενιζέλου, ο Υφυπουργός
Δηµήτρης Κούρκουλας αρνήθηκε να την παραλάβει. Είκοσι Βουλευτές το υπέγραψαν αυτό.
Συνήθως στις ερωτήσεις την πολιτική ευθύνη την έχει ο πρώτος. Δεν θέλω να απευθυνθώ στον συνάδελφο ούτε να µιλήσω
εναντίον του. Είκοσι, όµως, Βουλευτές είναι είκοσι Βουλευτές.
Είναι ένα µέγεθος.
Θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινίσεις επ’ αυτού:
Πρώτον, εκείνη την περίοδο δεν ήταν Υπουργός ο κ. Βενιζέλος.
Δεύτερον, ο κ. Κούρκουλας εξέδωσε µια ανακοίνωση –δεν
είναι ανάµεσά µας, δεν είναι Βουλευτής- όπου µίλησε για εµπαθή
ανευθυνότητα. Εγώ συµπληρώνω, κακεντρεχή ανευθυνότητα,
διότι ουδέποτε, εξ όσων προκύπτουν από τις ανακοινώσεις Τύπου για την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που χειρίζονται οι
Υπουργοί και των συναντήσεων που έχουν, συναντήθηκε µε τον
κ. Μπόργιανς ή ήρθε σε επαφή µαζί του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, συντοµεύετε παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο δε κ. Μπόργιανς σε συνέντευξή του
στον ΣΚΑΪ, προ ηµερών, ανέφερε ότι παρέλαβε τη σχετική λίστα
την άνοιξη του 2015 και ενηµέρωσε την ελληνική Κυβέρνηση τον
Νοέµβριο του 2015.
Αιδώς! Να προσέχουµε τα λόγια µας! Τα λόγια περπατάνε και
δηµιουργούν ψυχώσεις. Είναι ανακριβής η συγκεκριµένη µοµφή,
την οποία και άλλοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας διακίνησαν µε
τις παρεµβάσεις τους στα µέσα ενηµέρωσης. Η λίστα είναι εδώ.
Βλέπω εδώ τον κ. Αλεξιάδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών. Εύχοµαι, κύριε Υπουργέ, να εµφανίσετε καλά αποτελέσµατα, γιατί µέχρι τώρα είστε πολύ πληθωρικός στις υπερβολές,
πάρα πολύ πληθωρικός στα κακά λόγια, στην προσβολή των αντιπάλων, αλλά δεν έχετε αποτελέσµατα. Και επειδή δεν έχετε
αποτελέσµατα, σε ό,τι αφορά την κριτική έρχεται η ώρα σας,
κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ζητήσει ο κ. Καµµένος, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, έχω ζητήσει από πριν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σύµφωνα µε τον κατάλογο που έχω µπροστά µου είστε πολύ κάτω,
κύριε Πολάκη, τουλάχιστον µετά από έξι, επτά οµιλητές.
Κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα προσπαθήσω να είµαι και αρκετά συντοµότερος, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα
ξεκινήσω και θα κλείσω µε το Μέγαρο και ενδιάµεσα θα πούµε
και για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι τα έχουµε πει
και στις επιτροπές.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες -και εγώ προσωπικά από πέρυσι, από
τότε που ξεκίνησε η ιστορία του Μεγάρου- έχουµε ασχοληθεί
επισταµένα -το θεωρούσα σωστό και σαν πολίτης και σαν Βουλευτής αργότερα, κατέθεσα και µία ερώτηση πέρυσι το Μάιο,
την οποία θα δώσω αργότερα για τα Πρακτικά- διότι οι οικονοµικές χρήσεις του Μεγάρου έχρηζαν ενός ελέγχου. Δεν έχει γίνει
ποτέ έλεγχος, διότι απαγορεύεται. Δεν παίρνουν φορολογικές
ενηµερότητες ούτε ασφαλιστικές ενηµερότητες. Λειτουργούν
σαν κράτος εν κράτει.
Να βοηθήσω τον αξιότιµο κ. Λοβέρδο, που είπε για τις εγγυήσεις και τις καταπτώσεις αυτών και να τον ενηµερώσω, διότι είµαι
σίγουρος ότι απλώς δεν το γνώριζε, ότι το ελληνικό δηµόσιο
µέχρι σήµερα έχει πληρώσει από καταπτώσεις εγγυήσεων για το
Μέγαρο Μουσικής το 2010, 5.247, το 2011, 20.561, το 2012,
16.901, το 2013, 16.886. Έχω νούµερα µέχρι το 2016. Σύνολο
59.596.908,20 ευρώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα καταπέσουν άλλα διακόσια πενήντα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όχι, όχι, θα το εξηγήσω εγώ
τώρα. Πενήντα εννιά εκατοµµύρια έχει πληρώσει ήδη το δηµόσιο. Έχουν καταπέσει οι εγγυήσεις.
Κατάπτωση εγγύησης σηµαίνει ότι ο δανειζόµενος, ο οποίος
έχει δανειστεί µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, αδυνατεί για
οποιοδήποτε λόγο να πληρώσει και έρχεται ο εγγυητής και πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο, ο Έλληνας φορολογούµενος.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε αυτή τη στιγµή, το ανεξόφλητο υπόλοιπο τοκοχρεολυσίων -αν θέλετε και κεφάλαιο
µόνο, όµως θα πω το σύνολο- είναι 326,33 εκατοµµύρια. Το επαναλαµβάνω, 326,33 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Θα σηµειώσω κάτι χαριτολογώντας, αλλά είναι πάρα, πάρα
πολύ σοβαρό. Το 2011, όταν ο κ. Παπακωνσταντίνου εν µέσω
µνηµονίων βρήκε τους δανειστές και ενώ ο ίδιος έπαιρνε εµπροσθοβαρή µέτρα ύψους 18% στο ΑΕΠ -πάνω από 24 δισεκατοµµύρια- και οριζόντια -κακώς κατά πολλούς και το ΔΝΤ είπε ότι
τότε δεν χρειαζόταν τόσο µεγάλη προσπάθεια εµπροσθοβαρών
µέτρων και οριζόντιας καταστροφής του εισοδήµατος των Ελλήνων στον ιδιωτικό τοµέα και σε µισθούς και σε συντάξεις- συγχρόνως ερχόταν σε µια συµφωνία µε τους δανειστές για να
πληρώσει το δηµόσιο τότε 245 εκατοµµύρια ευρώ.
Το Μέγαρο Μουσικής, όπως είπε ο αγαπητός κύριος Υπουργός, έχει τους «Φίλους της Μουσικής». Ποιοι είναι αυτοί οι Φίλοι
της Μουσικής; Γιατί έρχεται σήµερα το ελληνικό δηµόσιο να συγχωρέσει, φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, τους «Φίλους»
που έκαναν κακοδιαχείριση για είκοσι, τριάντα χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής; Να πληρώσουµε εµείς 326 εκατοµµύρια ευρώ,
την ώρα που ψάχνουµε πενήντα, εκατό, διακόσια, τριακόσια, πεντακόσια από ΦΠΑ, από κρασιά, από φάρµακα, από οτιδήποτε
άλλο, να βρούµε µέτρα για να καλύψουµε τη συµφωνία του καλοκαιριού που την κάναµε –και καλώς την κάναµε- για να µη χρεοκοπήσουµε τον Ιούλιο; Για ποιον λόγο θα χαρίσουµε 326,3
εκατοµµύρια ευρώ;
Ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν εξαιρετικά τυχερός γιατί βρήκε
καλλιτέχνες δανειστές. Και απευθύνω την ερώτηση ευθέως
στους δανειστές: Γιατί δέχθηκαν οι δανειστές το 2011 να συγχωρέσουν 250 εκατοµµύρια ευρώ σε έναν Οργανισµό ο οποίος
ήταν άµεσα εµπλεκόµενος µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης;
Ρωτώ ευθέως; Για ποιον λόγο; Για ποιον λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι;
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Οι δανειστές κυνηγούσαν εµένα, τον άλλο, έβαζαν φυλακή
κόσµο, κούρευαν οριζόντια τις συντάξεις µε λάθος πολλαπλασιαστές και συγχρόνως έλεγαν «Έλληνα φορολογούµενε, πήγαινε και φεσώσου 250 εκατοµµύρια των φίλων του κλαρίνου»;
Δεν σας καταλαβαίνω. Τι ερχόµαστε να κάνουµε σήµερα εδώ;
Δεν θα δώσουµε κανένα συγχωροχάρτι.
Ερωτώ ευθέως και την Κυβέρνηση µε την οποία συγκυβερνούµε. Έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος; Τι παραλαµβάνουµε;
Ήρθε ένας ορκωτός λογιστής να µου πει: «Θα παραλάβεις αυτά;
Έτσι βγήκαν τα δάνεια; Έτσι έγινε η διαχείριση; Εκεί πήγαν τα
λεφτά;».
Ποιες δύο ταχύτητες καλλιτεχνών-εργαζοµένων; Για ποιον
λόγο υπάρχουν δύο ταχύτητες καλλιτεχνών-εργαζοµένων; Γιατί
φορτώνετε το δηµόσιο µε το κόστος του pay roll, της µισθοδοσίας µε ειδική ταχύτητα; Για ποιον λόγο; Έγινε ποτέ …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ
πάρα πολύ. Όταν τελειώσω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας ενοχλώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι, µε ενοχλείτε. Μιλάω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα µας κάνετε και παρατήρηση για
το πού κοιτάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καµµένο, εγώ διευθύνω τη συζήτηση.
Σας παρακαλώ, ηρεµία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Και συνεχίζω: Παίρνουµε εκατόν
εβδοµήντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα ακίνητα. Υπάρχει εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή για το ποια είναι η αξία των ακινήτων
σήµερα; Τι παίρνει το δηµόσιο ακριβώς;
Φεσώνουµε τον φορολογούµενο µε 326.000.000 ευρώ. Συγχωρούµε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία, Υπουργούς Οικονοµικών,
Υπουργούς Πολιτισµού που όλοι πέρασαν και δεν τους ενδιάφερε η κατάπτωση εγγυήσεων. Διότι είναι τζάµπα το να καταπίπτει η εγγύηση και να την πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο. Και σου
λέει σήµερα «πήρα το ακίνητο». Να το κάνω τι το ακίνητο;
Κι ερχόµαστε τώρα σε αυτό που είπε ο κ. Μπαλτάς. Τριάντα
χρόνια γιατί δεν παίρνω ένα ευρώ στη σύµβασή µου; Δηλαδή το
παίρνω το ακίνητο για τριάντα χρόνια, το ξαναδίνω για διαχείριση
στον ΟΜΜΑ, στο Μέγαρο Μουσικής, έστω µε δική µου πλειοψηφία και γιατί δεν παίρνω ένα ευρώ; Δηλαδή, χάνω 326.000.000
ευρώ, φεσώνοµαι το pay roll και για τριάντα χρόνια µε µηδέν
έσοδα.
Και ερωτώ: Ποιος είναι ο ελεγκτικός µηχανισµός; Θα αλλάξει
το καταστατικό του; Θα υπάρχει έλεγχος; Υπάρχει business plan;
Θα µας ξαναβάλει στον κουβά η νέα διαχείριση; Θα µας ξαναβάλει ή δεν θα µας ξαναβάλει; Και ποιος θα το ελέγξει; Θα ξαναδώσει η ελληνική Κυβέρνηση εγγύηση, για να ξαναπάρουν
δάνεια για βιολιά;
Ο λαός πεινάει. Θέλει εξηγήσεις. Εγώ δεν είµαι καλλιτέχνης.
Εγώ είµαι καλλιτέχνης της δικαιοσύνης, της ισότητας και του
ελέγχου.
Δεν γίνεται το ελληνικό δηµόσιο για τριάντα χρόνια να γυρίσει
τη διαχείριση µε νόµο σε αυτούς που το κατέστρεψαν και µας
έβαλαν στον κουβά και να τους λέει, «πάρτε το και δεν θέλω ένα
ευρώ».
Γιατί δεν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ; Γιατί δεν το δίνουµε στη Φιλαρµονική της Αυστρίας να µας δίνει 5.000.000 ευρώ το χρόνο, για
τριάντα χρόνια 150.000.000; Κάντε µια πράξη. Κάντε ένα σχέδιο.
Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
Οι ευθύνες έχουν ξεκινήσει από τον κ. Παπακωνσταντίνου. Συνεχίστηκαν επί Νέας Δηµοκρατίας. Είναι σαφές. Σήµερα, όµως,
ψαχνόµαστε όλοι µαζί υπεύθυνα να βρούµε λύσεις σε όλα.
Έχουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για τον Υπουργό
Ναυτιλίας. Καράβια πάνε, έρχονται. Δυστυχισµένοι άνθρωποι.
Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπουργείο Υγείας.
Με τον φίλο Τρύφωνα ψάχναµε, µε ερώτησή µου, το ΕΣΡ. Τα
βρήκαµε. Τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια πάλι κατά τύχη τα ΜΜΕ!
Πάλι κατά τύχη τα ΜΜΕ! Απλήρωτα πρόστιµα του ΕΣΡ
34.000.000 ευρώ! Και θα τους φέρουµε να συµµετέχουν τώρα
στις άδειες, ενώ χρωστούν πρόστιµα και προφανώς, θα χρωστούν και στο φόρο µισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ και έσοδα; Θα
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τα δούµε την άλλη εβδοµάδα. Και θα παρακαλούσα τον κύριο
Υπουργό να µας φέρει και τα στοιχεία.
Θα κάνω εδώ µία µικρή παρένθεση, που, όµως, έχει να κάνει
µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, γιατί ίδιοι µέτοχοι ήταν παντού.
Ποιες ΔΟΥ έχουν την ευθύνη που δεν εισέπραξαν τα πρόστιµα
του ΕΣΡ; Γιατί ακούσαµε ότι ήταν περιφερειακά τα κανάλια.
Ήταν στην Καλαµάτα; Στη Φλώρινα; Στα Χανιά; Ποιες ΔΟΥ δεν
πήγαν να εισπράξουν τα βεβαιωµένα πρόστιµα του φόρου διαφήµισης και του ΕΣΡ;
Θέλουµε πλήρη διαφάνεια. Μεθαύριο έχουµε διαγωνισµό. Το
βράδυ ψηφίζουµε άδειες. Γιατί να έρθει στο διαγωνισµό, µε ποιο
δικαίωµα, κάποιος που χρωστάει στο δηµόσιο; Θα προβλεφθεί
στον νόµο; Και όλα αυτά τα βγάλαµε µε τον αγαπητό κ. Αλεξιάδη. Θα τον φέρω, λοιπόν, αυτόν να µου συµµετέχει;
Αν, παραδείγµατος χάριν, έχει κεφάλαιο 3.000.000 ευρώ και
χρωστάει τα 2.500.000 ευρώ ή χρωστά παραπάνω και έχει αρνητικά κεφάλαια, θα τον φέρω εγώ να µου συµµετέχει και να πάρει
άδεια, να µου ξαναφουντάρει το νέο κανάλι σε δύο χρόνια; Εδώ
θα πρέπει να φέρουµε κανονικότητα είπαµε.
Τα κόκκινα δάνεια θα έρθουν. Και θα έρθουν διότι εργάζεται
αυτή η Κυβέρνηση για να φέρει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Τα κόκκινα δάνεια, όµως, του Μεγάρου τα φεσώνουµε
στον Έλληνα φορολογούµενο. Τριάντα χρόνια λέµε, «Πάρ’ το
εσύ που ήσουν εξαιρετικός διαχειριστής, µε µειοψηφία, αλλά µην
µου δώσεις ένα ευρώ γιατί είµαι large, γιατί θα φέρω και τσάµικα
εκτός από κλαρίνα».
Δεν γίνεται έτσι η διαχείριση του δηµοσίου. Να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ η µετοχή του. Να γίνει αξιοποίηση της περιουσίας. Να έρθει
ο ορκωτός να παραδώσει, να υπογράψει ο ΣΟΛ, ο Grant Thornton
και να πει, «Αυτά θα πάρετε ως δηµόσιο, αυτή είναι η αξία των
170.000». Και από εδώ και πέρα, εφόσον και το λογιστήριο λέει
ότι χάνω έσοδα µε αυτό -το λέει η έκθεση- θα πρέπει να µην χάνω
πλέον σαν δηµόσιο, να µην δηµιουργώ κόστος ούτε άµεσο ούτε
έµµεσο.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ, γιατί είναι πάρα
πολύ σηµαντικό και έχει να κάνει άµεσα µε τις λοιµώδεις νόσους.
Και αυτή η Κυβέρνηση βοηθά το ΚΕΕΛΠΝΟ να λειτουργήσει. Το
ΚΕΕΛΠΝΟ έχει µια πολύ συγκεκριµένη δραστηριότητα στη χώρα,
στρατηγικής σηµασίας, πολύ υπεύθυνο ρόλο. Για όποιον δεν καταλαβαίνει, τα µεταδιδόµενα νοσήµατα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Οι κύριοι Υπουργοί και οι γιατροί που είναι ανάµεσά µας
γνωρίζουν το ρόλο του και καλώς κάνουµε και βοηθούµε.
Για το Παιδείας, το Εσωτερικών, το Ενέργειας δεν έχουµε. Για
το Άµυνας τι να συζητήσουµε; Έπρεπε να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις για να πάρουν φορολογική ενηµερότητα. Βέβαια, αν η
«Μεταλλουργική Αθηνών» ή τα «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα»
ήταν Μέγαρο, δεν θα ήθελαν και φορολογικές ενηµερότητες, δεν
θα τα φέρναµε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Τέλος
πάντων.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προβληµατιζόµαστε ιδιαίτερα. Θα καταθέσω µια ερώτησή µου για τα
Πρακτικά, που δείχνει τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει στο
ελληνικό δηµόσιο. Αυτό για όποιον θέλει να διαβάσει και να δει
τι έχει γίνει µέχρι στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα καταψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία για τους λόγους που µόλις ανέπτυξα. Δεν πείθοµαι αυτήν τη στιγµή από
τους λόγους για τους οποίους και την τεκµηρίωση για την οποία
πρέπει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή να πάρει 326 εκατοµµύρια στην πλάτη του, να κλείσω την ιστορία για το ντουλάπι και να
δώσω συγχωροχάρτι στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία, τα
οποία σε συνέργεια µε τους φίλους της µουσικής και όχι µε τους
φίλους της δηµοκρατίας και της αλήθειας από τότε φέσωσαν τον
λαό, να βάλω τους ίδιους διαχειριστές και να συνεχίζουν για
τριάντα χρόνια να µη µου δίνουν ούτε ένα ευρώ, δηλαδή να δηµιουργήσω µόνο έξοδα από εδώ και πέρα.
Θα πρέπει να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και εµείς,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα το καταψηφίσουµε. Στις υπόλοιπες
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πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ψηφίζουµε κατ’ άρθρον και
στο σύνολό τους τις διατάξεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Καµµένο για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός κ. Αλεξιάδης.
Κύριε Αλεξιάδη, βοηθήστε και εσείς µε τον χρόνο γιατί έχουµε
πέσει εντελώς έξω.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα βοηθήσω, κυρία Πρόεδρε, αλλά επειδή απουσιάζει ο
κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης στο εξωτερικό σε υποχρέωση που όλοι γνωρίζετε, είµαι υποχρεωµένος να µιλήσω και για
το νοµοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να περιορίσω όσο µπορώ τον
χρόνο αλλά πρέπει και να τεθούν θέµατα, σε σχέση µε τις διατάξεις και να απαντηθούν πολιτικά ζητήµατα που έχουν µπει από
το πρωί σε αυτή την Αίθουσα. Εγώ µε αµηχανία, θα έχω τον
άχαρο ρόλο να µιλήσω πιο πολύ για τις διατάξεις. Θα προσπαθήσω, όµως, να µιλήσω και για τα πολιτικά ζητήµατα, γιατί δεν
πρέπει να φανεί σε καµµιά περίπτωση ότι η Κυβέρνηση δεν έχει
να απαντήσει ή ότι φοβάται οτιδήποτε.
Πρώτα από όλα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στον τίτλο του
σχεδίου νόµου πρέπει να προστεθούν µετά τις λέξεις «ΕΡΤ Α.Ε.
(Α’184)», τρεις λέξεις: «και άλλες διατάξεις».
Σε ό,τι αφορά στις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, το
Υπουργείο Οικονοµικών εισηγείται την κύρωση των διατάξεων
των δύο πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Στο άρθρο 1 ρυθµίζονται θέµατα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στο άρθρο 2, παρατείνεται για
διάστηµα δεκαοκτώ µηνών η ισχύς των εγγυήσεων του ελληνικού
δηµοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο άρθρο 4, καθίσταται δυνατή η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή δαπανών µετακινήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με αφορµή αυτό το άρθρο θέλω να σταθώ σε όλη αυτή την
ιστορία που ακούστηκε σήµερα και την κριτική των προηγούµενων ηµερών. Προσπαθούν κάποιοι να ανακαλύψουν δράκους,
φαντάσµατα, να βάλουν ονόµατα στο τραπέζι και δεν κάνουν τον
στοιχειώδη κόπο να διαβάσουν τα έγγραφα που κατατέθηκαν
στη Βουλή.
Αν διαβάσει, λοιπόν, κάποιος την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, µε σαφήνεια περιγράφει στο άρθρο 4 ότι αυτή η διάταξη ήρθε για να καλύψει υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, που µετέβησαν εκτάκτως στο εξωτερικό το 2015 ή παρατάθηκε η διαµονή τους κατ’ εντολή της υπηρεσίας τους, προκειµένου να συµµετάσχουν σε έκτακτες συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις. Έρχονται εδώ και καταθέτουν κριτική και προσπαθούν
να δηµιουργήσουν εντυπώσεις, διότι δεν τους δίνουν τα δελτία
των 20.00’ και τα διάφορα «παπαγαλάκια» άλλα επιχειρήµατα για
να χτυπήσουν την Κυβέρνηση και προσπαθούν εδώ να βρουν επιχειρήµατα.
Για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η κριτική; Το λέει η ειδική έκθεση την οποία βαρέθηκαν να διαβάσουν. Για 15.000 ευρώ. Για
να καλύψουµε δαπάνες υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι αναγκάστηκαν για έκτακτους λόγους να πάνε στο
εξωτερικό για να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε µια πολύ δύσκολη
χρονιά δηµιουργούν ολόκληρο ζήτηµα.
Προχωρούµε, όµως, παρακάτω. Στο άρθρο 6, είναι η παράταση θητείας γενικών διευθυντών σε ανεξάρτητες αρχές. Με την
προτεινόµενη ρύθµιση συµπληρώνεται το άρθρο 7 του ν. 4111/
2013, µε την αναφορά «…εκτός από τους Γενικές Διευθυντές των
Υπουργείων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
Γενικών Διευθυντών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών».
Με το άρθρο 21, προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 58
του ν. 4174 και αποσαφηνίζονται τα θέµατα σχετικά µε τα πρόστιµα του ΦΠΑ.
Με το άρθρο 22, παρατείνεται η προθεσµία έναρξης ισχύος
της παραγράφου 1 του άρθρου 55 σχετικά µε τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, για να αποφύγουµε νοµοθετικά κενά.
Με το άρθρο 23, έχουµε παράταση του πίνακα κατάταξης των
επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου 30-12-2015, µε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άρθρο 1 έχουµε απαλλαγή εταιρειών ειδικού σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ
από ΕΝΦΙΑ. Επειδή και στο σηµείο αυτό ακούµε κριτική, δηλαδή,
αυτοί που κάνουν κριτική σε αυτό το άρθρο της Κυβέρνησης τι
προτείνουν; Όταν υπάρχει η αναγκαιότητα για επενδύσεις, όταν
τα προηγούµενα χρόνια έκαναν ό,τι έκαναν, τι προτείνουν; Να
σταµατήσουµε όλη αυτή τη διαδικασία για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους και για να αναγκάσουµε το ΤΑΙΠΕΔ να µην
προχωρήσει στις υπόλοιπες διαδικασίες;
Με το άρθρο 19, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ» και ξέρουν όλοι πολύ καλά τη σχέση της εταιρείας αυτής µε τα αµυντικά θέµατα της χώρας.
Με το άρθρο 20, χορηγείται ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα στην εταιρεία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
ΑΕ» χωρίς παρακράτηση, προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης σύµβασης µε την εταιρεία «Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα» για την παραγωγή υλικών που αποτελούν απαραίτητο µέρος πυροµαχικών, που προορίζονται για τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάµεις.
Τέλος, µε το άρθρο 21 χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στην «Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία». Νοµίζω είναι προφανείς οι λόγοι. Δεν χρειάζεται να µιλήσω παραπάνω γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά, όµως, κυρίες και κύριοι, τα γενικότερα ζητήµατα του νοµοσχεδίου -γιατί για τα άλλα άρθρα έχουν µιλήσει
µε επάρκεια οι προηγούµενοι Υπουργοί και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων- θέλω να αναφερθώ ειδικά στην οµιλία του
Υπουργού Υγείας στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Σήµερα θέλω να αναφερθώ ειδικά στην οµιλία του Υπουργού Παιδείας, όπου κάλυψαν και τα πολιτικά και τα υπόλοιπα ζητήµατα,
όπως και οι υπόλοιποι Υπουργοί που έχουν µιλήσει και έχουν
απαντήσει σε όλα τα πολιτικά ζητήµατα.
Θέλω, όµως, να τονίσω τι είναι αυτό, το οποίο είναι από πάνω
µας σήµερα και αιωρείται ως σύννεφο. Είναι η βασική πολιτική
σύγκρουση, που ξέρουµε πολύ καλά γιατί γίνεται αυτές τις ηµέρες. Ξέρουµε πολύ καλά γιατί αυτές τις µέρες έχουµε όλη αυτήν
την επίθεση, όλη αυτήν την παραπληροφόρηση. Ξέρουµε πολύ
καλά, γιατί προσπαθούν κάποιοι να κάνουν την τρίχα τριχιά.
Παρακολούθησα, όµως, από το πρωί και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και σήµερα τις διαδικασίες της Βουλής. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό που ενοποιεί την κριτική στην
Κυβέρνηση; Η απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Ακούµε πολλή κριτική για το ασφαλιστικό. Πρόταση; Καµµία. Ακούµε
πολλή κριτική για τα θέµατα του προσφυγικού. Πρόταση; Καµµία. Εκτός κι αν πρόταση για το προσφυγικό είναι αυτό το οποίο
προσπαθούν κάποιοι να πουν ανάµεσα στα δόντια τους ή σε κάποιες παρέες εκτός Βουλής, ότι έπρεπε να κάνουµε αυτά που
έκαναν κάποιοι άλλοι ή αυτά που γίνονταν στο παρελθόν.
Όχι, κυρίες και κύριοι. Εµείς στο προσφυγικό αποδεικνύουµε
και τη θέση µας σε σχέση µε τα συµφέροντα της χώρας και τη
θέση µας σε σχέση µε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν
οδηγηθεί σ’ αυτήν την περιπέτεια. Και όσοι από εµάς καταγόµαστε από οικογένειες που ήρθαν από την Καππαδοκία, τη Μικρά
Ασία και ξέρουµε τι σηµαίνει προσφυγιά, ξέρουµε τι σηµαίνει να
έρχεσαι µε τα ρούχα σου κι έχοντας χάσει τη µισή οικογένειά
σου, δεν µπορεί να δεχόµαστε µαθήµατα πατριωτισµού και θρησκευτικότητας από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι είναι πατρίδα, δεν καταλαβαίνουν τι σηµαίνει χριστιανισµός.
Ακούµε κριτική στα θέµατα της φορολογίας, για παράδειγµα,
και δεν ακούσαµε καµµία πρόταση για το τι άλλο έπρεπε να κάνει
η Κυβέρνηση. Και θα έρθω στην κριτική που ασκήθηκε από προλαλήσαντα Βουλευτή, όπου έτρεξε κρύος ιδρώτας στην πλάτη
µου, όταν είπε ότι πλησιάζει η ώρα της κριτικής για µένα. Εγώ
προκαλώ οποτεδήποτε, είτε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων είτε στην Ολοµέλεια είτε οπουδήποτε, να συζητήσουµε τα
θέµατα φορολογικής πολιτικής και τι γινόταν χθες και τι γίνεται
σήµερα.
Διότι ακόµα µένει αναπάντητο το ερώτηµα, που βάζω σε κάθε
οµιλία µου και θα το βάζω από αυτό το βήµα, τι έχει γίνει µε τη
Λίστα Λαγκάρντ; Διότι τολµούν κάποιοι να έρχονται εδώ και να
αµφισβητούν τα όσα είπε ο κ. Μπόγιαρνς -ευτυχώς, τα είπε σε
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δηµόσια συνέντευξη, ευτυχώς είναι καταγεγραµµένα σε βίντεο,
για τις ευθύνες προηγουµένων κυβερνήσεων- και δεν απαντούν
στο στοιχειώδες ερώτηµα. Εµείς θα απολογηθούµε γιατί για τη
λίστα Μπόγιαρνς καθυστερήσαµε τρεις εβδοµάδες για να ταυτοποιήσουµε τα πρώτα ονόµατα. Ναι, θα απολογηθούµε γι’ αυτό.
Έπρεπε να το κάνουµε µάλλον σε τρεις µέρες ή σε τρεις ώρες.
Αυτοί που χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ταυτοποιήσουν το
πρώτο όνοµα στη λίστα Λαγκάρντ τι έχουν, ώστε να απολογηθούν; Αυτοί οι οποίοι καλύπτουν ακόµα, είτε µε τη σιωπή τους
είτε µε την εµφανή πολιτική τους στήριξη, φοροφυγάδες, για
τους οποίους έχει τελειώσει η εισαγγελική έρευνα (γιατί εισαγγελική παραγγελία είναι, κύριοι, η Λίστα Λαγκάρντ) έχουν βεβαιώσει φόρους και βρίσκουν κάποιοι πολύ άνετα 3,3 εκατοµµύρια
ευρώ και πηγαίνουν και πληρώνουν και εξακολουθούν κάποιοι να
θεωρούν ότι είναι αθώοι του αίµατος και δεν έχουν κανένα πρόβληµα;
Γι’ αυτά τα ζητήµατα, λοιπόν, να απαντήσετε εδώ µέσα. Και
όποτε θέλετε σύγκριση της φορολογικής πολιτικής σας µε τη φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης, είµαστε έτοιµοι να την κάνουµε, ειδικά σε ορισµένα σηµεία.
Μας κάνετε κριτική περί των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά έχει πει και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί ότι
αυτές, όπως και πολλά άλλα απ’ αυτά που κάνει η Κυβέρνηση,
δεν είναι πολιτική µας επιλογή, αλλά πολιτική µας αναγκαιότητα.
Θα ήθελα, όµως, να σας θυµίσω κάτι, γιατί µάλλον το έχετε
ξεχάσει. Θυµάστε κάποια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις
31 Δεκεµβρίου για το φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων που ήταν
στο πρώτο µνηµόνιο του 2010 που η τότε ανεξάρτητη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων –εντός εισαγωγικών το ανεξάρτητη- µε συγκεκριµένους πρωταγωνιστές και επικεφαλής, έφερνε διατάξεις εδώ και παρέπεµπε την εφαρµογή τους, η οποία θα
ξεκινούσε την επόµενη µέρα έναν χρόνο µετά; Τι έχετε να πείτε
γι’ αυτές τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Εκτός κι αν ξεχάστηκαν αυτά τα πράγµατα, δεν ξέρετε τι γινόταν και δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί στερούσατε εκατοµµύρια ευρώ
από το ελληνικό δηµόσιο –θα πω παρακάτω γι’ αυτά τα στοιχεία,
γιατί αγωνιάτε συνήθως για στοιχεία- από τον φόρο τηλεοπτικών
διαφηµίσεων.
Εµείς, λοιπόν, τέτοιες µεθοδεύσεις δεν κάνουµε. Οι πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως και οι άλλες ενέργειές µας,
αποδεικνύουν πολιτικά την κατεύθυνσή µας. Τη φέρνουµε µε µεγάλη περηφάνεια και δείχνει τι πρόκειται να γίνει το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Κυρία Πρόεδρε, για να είµαι συνεπής στο χρόνο και για να διευκολύνω τη συζήτηση, κλείνω καταθέτοντας στα Πρακτικά της
Βουλής πλήρη στοιχεία, προκειµένου να ενηµερωθεί το Σώµα,
επειδή δηµιουργήθηκε τις προηγούµενες ηµέρες ένα ζήτηµα µε
τα στοιχεία που κατέθεσα σε ερώτηση του κ. Καµµένου στη
Βουλή. Δεν µιλώ για στοιχεία του Αλεξιάδη. Ο Αλεξιάδης, όπως
και το κάθε πολιτικό στέλεχος του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν
δικαιολογείται να έχει δικά του στοιχεία για θέµατα φορολογικού
απορρήτου.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κατέθεσα, λοιπόν, στη Βουλή στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων σε σχέση µε τα πρόστιµα του ΕΣΡ και
τον Φόρο Τηλεοπτικών Διαφηµίσεων των καναλιών. Βεβαίως,
αυτοί που δίνουν την ιδεολογική κατεύθυνση για πολλές από τις
οµιλίες που γίνονται εδώ µέσα και για την κριτική στην Κυβέρνηση, βγήκαν αµέσως στα δελτία των ειδήσεων να επιτεθούν
στον Αλεξιάδη και την Κυβέρνηση. Κανένα πρόβληµα! Ας λένε
ό,τι θέλουν!
Καταθέτουµε, όµως και σήµερα στοιχεία. Καταθέτουµε έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων σε απάντηση
δικού µας εγγράφου µε το οποίο ζητήσαµε να κατατεθούν αυτά
τα στοιχεία.
Επειδή, λοιπόν, υπήρχε µία αµφισβήτηση σχετικά µε το ποιους
αφορούν τα χρέη για τον φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων και µε
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τα θέµατα των προστίµων του ΕΣΡ και υπήρχε µία ανακοίνωση
της σχετικής Ένωσης Ιδιοκτητών ότι δεν αφορούν τα µεγάλα κανάλια των Αθηνών, αλλά την περιφέρεια, εγώ θιγµένος και επειδή
αµφισβήτησαν Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και
επειδή είµαι από την περιφέρεια, ζήτησα τα στοιχεία.
Από µία προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων του φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων προκύπτει ότι στο σύνολο της Αττικής
είναι 18.086.000 ευρώ. Για όλη την υπόλοιπη χώρα είναι 181.072
ευρώ. Όσον αφορά τα στοιχεία των προστίµων του ΕΣΡ, από τα
7 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, τα 4.800.000 ευρώ είναι στην Αττική.
Άρα να σταµατήσουν κάποιοι να προσπαθούν να κρύβονται.
Τα στοιχεία είναι δεδοµένα. Τα χρέη των καναλιών είναι δεδοµένα. Αν κάποιους δεν τους βολεύουν τα νούµερα, η λύση δεν
είναι να µάθουµε εµείς άλλη αριθµητική. Η πραγµατικότητα είναι
αυτή και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχει µία
σηµαντική πολιτική σύγκρουση, της οποίας το περιεχόµενο η Κυβέρνηση καταλαβαίνει πολύ καλά και θα τα βγάλει πέρα, γιατί
καταλαβαίνει πού είναι το δίκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Αλεξιάδη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παφίλης για δέκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι προφανές ότι η σηµερινή συνεδρίαση σκιάζεται από το θάνατο τριών Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού µετά την πτώση του ελικοπτέρου, για τους οποίους
εκφράσαµε και τη θλίψη µας και τα συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ζητώντας να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της
πτώσης του ελικοπτέρου. Δεν έχουµε κάποιες συγκεκριµένες
πληροφορίες, αλλά το θέτουµε έτσι ακριβώς και «ο νοών νοείτω».
Με αφορµή αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα θέλαµε να
θέσουµε ορισµένα σοβαρότατα ζητήµατα που αφορούν την εµπλοκή του ΝΑΤΟ στο προσφυγικό-µεταναστευτικό, την οποία θεωρούµε ως πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Θεωρούµε, επίσης,
τεράστιες τις ευθύνες της Κυβέρνησης µε την πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Άµυνας –και που φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή- εχθές στις Βρυξέλλες, όπως νοµίζω.
Τι λένε οι προτάσεις; Λένε ότι τα ελληνικά πολεµικά πλοία θα
επιχειρούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, τα τουρκικά θα επιχειρούν στα τουρκικά ύδατα και στα διεθνή θα επιχειρεί η µόνιµη
ναυτική δύναµη του NATO, η µία από τις δυνάµεις που υπάρχουν
στην περιοχή. Λένε, επίσης, ότι θα είναι γερµανική η διοίκηση για
τους επόµενους έξι µήνες και ότι θα υπάρχει σεβασµός και ευθύνη συνολικά στα θέµατα της διάσωσης, όπως καθορίζονται
από το Διεθνές Δίκαιο.
Θα µας επιτρέψετε να πούµε, εκφράζοντας τη µεγάλη µας
ανησυχία, ότι όχι µόνο διαφωνούµε ριζικά αλλά θεωρούµε ότι
ανοίγουν επικίνδυνοι δρόµοι για τη χώρα µας. Με την εµπλοκή
του NATO ουσιαστικά προωθείται η συγκυριαρχία στο Αιγαίο
κάτω από την οµπρέλα του NATO. Γιατί;
Θα πούµε τα επιχειρήµατά µας και να κρίνει ο ελληνικός λαός
και όσοι µας βλέπουν και µας ακούν.
Πρώτον, τα επιτελεία τα NATOϊκά θεωρούν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο τον χώρο του Αιγαίου. Δεν ξεχωρίζουν σύνορα. Και
αυτό φάνηκε µε τον πιο δραµατικό τρόπο το βράδυ των Ιµίων,
όταν ζητήθηκε από την τότε ελληνική Κυβέρνηση η άποψη του
NATO για το τι είναι τα Ίµια και το NATO απάντησε: «Είναι ενιαίος
αµυντικός χώρος». Δεν έδωσε καµµία απάντηση στην πραγµατικότητα.
Δεύτερον, η Τουρκία, µε τις πλάτες του NATO, αµφισβητεί την
ελληνική κυριαρχία σε µια σειρά από νησίδες. Άρα θεωρεί ότι
είναι ζώνες δικής της ευθύνης. Και καταλαβαίνετε τι συνέπειες
έχει αυτό και τι συνέπειες θα έχει στον καθορισµό, του πού περιπολούν τα ελληνικά πλοία και πού περιπολούν τα τουρκικά και
πού τα NATOϊκά.
Πρώτο αποτέλεσµα αυτής της συµφωνίας είναι η σηµερινή
NOTAM της Τουρκίας, η οποία είναι απαράδεκτη, απορρίπτεται
και στη πραγµατικότητα λέει ότι όποιος θέλει να κάνει διάσωση
στην περιοχή, θα πάρει άδεια από εµάς. Να τα πρώτα αποτελέ-
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σµατα που αποθρασύνουν, µέσα στο γενικότερο παιχνίδι, την
επιθετικότητα της Τουρκίας.
Δεύτερο θέµα είναι ότι στη µόνιµη NATOϊκή δύναµη συµµετέχει µία ελληνική φρεγάτα, η φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ», αλλά και µία
τουρκική, η «BARBAROS». Άρα τα τουρκικά πλοία -το τουρκικό
πλοίο συγκεκριµένα- θα επιχειρούν στα διεθνή ύδατα κάτω από
τις ευλογίες και τη συµφωνία της ελληνικής Κυβέρνησης, στηρίζοντας όλα τα προηγούµενα αντικειµενικά. Και οι στρατιωτικοί
το καταλαβαίνουν και αυτοί που ασχολούνται µε τα διεθνή το καταλαβαίνουν ακόµα περισσότερο.
Τρίτο θέµα, τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας της Τουρκίας, που ήδη πετούν µε NATOϊκή οµπρέλα, παραβιάζουν στην
πραγµατικότητα -αλλά θεωρείται νόµιµη η παραβίαση γιατί είναι
NATOϊκά, γιατί το NATO θέλει να έχει εικόνα του Αιγαίου- συνεχώς τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Τέταρτο θέµα, η µόνιµη ναυτική δύναµη, η SNMG2, όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή η µόνιµη ναυτική δύναµη του NATO,
αποτελείται σήµερα από τέσσερα πλοία, τρία πολεµικά και ένα
υποστηρικτικό. Υπάρχουν και άλλοι τρεις «στολίσκοι» -ας το πούµε έτσι- που δρουν στην ανατολική Μεσόγειο και είναι πάλι του
NATO.
Η τάση, η κατεύθυνση και η δέσµευση του NATO είναι να αυξηθούν αυτές οι ναυτικές δυνάµεις στην περιοχή. Γιατί άραγε;
Για να αντιµετωπίσουν το προσφυγικό, το µεταναστευτικό; Αν
θέλει κάποιος να δει το τι ακριβώς συµβαίνει, ας θυµηθεί το επεισόδιο µε το τουρκικό αλιευτικό και το ρωσικό πολεµικό.
Η πραγµατικότητα είναι ότι, πέρα από τη συνδιαχείριση του
Αιγαίου, κατεβαίνουν µεγάλες NATOϊκές δυνάµεις -και θα κατέβουν µε την ευλογία της Κυβέρνησης και τη συµφωνία των άλλων
κοµµάτων- διότι στην περιοχή µυρίζει µπαρούτι, διότι αυτή τη
στιγµή θέλει το NATO ουσιαστικά να δώσει µια απάντηση στη
Ρωσία, η οποία έχει µπλοκάρει σε έναν βαθµό µε τα οπλικά της
συστήµατα την ίδια την Τουρκία.
Και επειδή, λοιπόν, αντιλαµβανόµαστε το τι ακριβώς συµβαίνει
στην περιοχή και ότι ο πόλεµος διαφαίνεται να κλιµακωθεί, θεωρούµε ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, όπως
και όσα κόµµατα υποστηρίζουν την εµπλοκή της Ελλάδας σε τέτοιες ιµπεριαλιστικές ενέργειες που θα γίνουν στο µέλλον.
Γι’ αυτό καλούµε και τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε επιφυλακή, σε ετοιµότητα. Δεν είναι ήσσονος, µικρότερης σηµασίας,
αυτές οι διεθνείς εξελίξεις και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί
όλα αυτά τα οποία λέτε –κι εσείς, κι εσείς- για την οικονοµία και
για όλα αυτά –µη βιάζεστε, κύριε Βορίδη, θα τα ακούσετε!- έχουν
και ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Είναι η εξέλιξη της κρίσης στην
παγκόσµια οικονοµία και στην Ευρώπη, η οποία κρίση, όπως είχαµε πει εµείς –και γι’ αυτό θεωρούµασταν γραφικοί κ.λπ.-, επανέρχεται, βαθαίνει, θα είναι γενικευµένη και πιθανά θα είναι και
συγχρονισµένη κρίση. Βλέπε Deutsche Bank. Μιλάµε για τρισεκατοµµύρια! Βλέπε, επίσης, και άλλες εξελίξεις, όπως την καθυστέρηση στην ανάπτυξη και τα προβλήµατα σε όλες τις καπιταλιστικές οικονοµίες. Και η ιστορία έχει αποδείξει και αποδεικνύει
ότι τέτοιες µεγάλες κρίσεις δεν ξεπερνιούνται παρά µόνο µε πόλεµο.
Εµείς χτυπάµε την καµπάνα και όσοι θέλουν ας την ακούσουν.
Πιστεύουµε και λέµε ξανά ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα,
µα κανένα συµφέρον να εµπλέκεται και να εµπλακεί, ούτε και θα
χύσει το αίµα του για τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου
και των µονοπωλίων.
Σε ό,τι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο για τη γενική πολιτική συζήτηση, ειπώθηκε εδώ από τον Εισηγητή –νοµίζω- του ΣΥΡΙΖΑ
ότι συνεχίζουν την πολιτική τους µε ψήγµατα, αν δεν κάνω
λάθος, κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή «να σε κάψω Γιάννη, να σ’
αλείψω λάδι», όπως λένε!
Ας δούµε τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή. Υπάρχει επιτάχυνση της
αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης; Υπάρχει! Κανένας δεν
µπορεί να την αµφισβητήσει. Φορτώνεται όλο και περισσότερα
βάρη ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι, τα µικροµεσαία και λαϊκά
στρώµατα και µε το ασφαλιστικό και µε το φορολογικό. Και όλο
αυτό τον έχει βγάλει στον δρόµο.
Τι κάνει η Κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόµµατα;
Όταν ψηφίζατε, κύριε Βορίδη –που διαµαρτύρεστε- στις 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυγούστου, ξέρατε τι ψηφίζατε! Μην κάνετε τώρα ότι δεν ξέρετε
ούτε επειδή σας κάνει τέτοια πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει τη
δική σας, να ψάχνετε και εσείς τώρα να πάρετε άφεση αµαρτιών.
Δεν γίνεται αυτό! Φταίτε όλοι που φτάσαµε ως εδώ και συνεχίζετε ως εδώ.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, κάνει ορισµένες κινήσεις αποπροσανατολισµού, έχουν δεν έχουν βάση. Ένα είναι το παράλληλο πρόγραµµα. Τι είναι; Ούτε αντίδωρο. Ψίχουλα! Ελάχιστα!
Δεύτερον, φέρνει το τηλεοπτικό θέµα και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει. Μάλιστα, ακούστηκαν και πράγµατα, τα οποία
δεν ξέρω πώς τα µετράτε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Συνδέετε
τους αγώνες µε τη διαπάλη ή µε το παζάρι για το µοίρασµα των
τηλεοπτικών αδειών και άλλων; Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσµος
που βγαίνει στο δρόµο –πέραν από ορισµένους- έχει σχέση ή
επηρεάζεται από αυτά τα πράγµατα ή τα καυτά προβλήµατα, τα
αδιέξοδα και η καταστροφή που βρίσκεται µπροστά του είναι
αυτά που τον βγάζουν στο δρόµο;
Δεν λέτε τίποτα διαφορετικό. Αυτά έλεγαν και οι προηγούµενοι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία που σκίζουν τα ρούχα
τους σήµερα! Τι δεν έλεγαν πριν; Υποκινητές, συνήθως, ήταν οι
συνήθεις ύποπτοι, οι Κοµµουνιστές, το ΚΚΕ δηλαδή! Και ας ήταν
και µειοψηφία πολλές φορές µέσα σε διάφορα µαζικά κινήµατα.
Εµείς αναλαµβάνουµε την ευθύνη ότι καλούµε τον κόσµο να βγει
και να παλέψει και του δίνουµε και προοπτική. Αυτό δεν το κρύψαµε ποτέ. Όµως, όχι και έτσι! Πλήρης αντιγραφή;
Και έρχοµαι στη συκοφάντηση των αγώνων των αγροτών.
Άκουσα και τον κ. Φίλη πριν και δεν κατάλαβα τι κάνει. Όσον
αφορά τους αγρότες δηλαδή, πάει να αναλάβει το ρόλο κάποιου
γνωστού, που ήταν στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα; Δηλαδή όλοι οι αγρότες, όλοι αυτοί που βρίσκονται στο δρόµο, βρίσκονται για να
σαµποτάρουν την ελληνική οικονοµία και να ρίξουν την ελληνική
Κυβέρνηση; όχι βέβαια! Εµείς το ξέρουµε ότι παίζουν παιχνίδια
και άλλες δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου δυο λεπτά ακόµα, σας παρακαλώ.
Δεύτερο θέµα. Διάλογος. Αλήθεια, πού ζούµε; Άκουσα και πριν
τον κ. Αλεξιάδη. Πού είναι; Έφυγε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εδώ είµαι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν έχετε προτάσεις;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μας δουλεύετε; Και τα συνδικάτα
έχουν προτάσεις, και οι αγρότες έχουν προτάσεις. Οι αγρότες
κατέθεσαν προτάσεις και µάλιστα όχι αυτές που θα θέλαµε. Έκαναν έναν συµβιβασµό και λένε για κάποια άµεσα πράγµατα. Δεν
τις ξέρετε αυτές; Τι τους καλείτε σε διάλογο;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Τους περίµενε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν τους
στέλνετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφού δεν απαντάτε σε τίποτα! Τι λέτε
εσείς;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Εσείς δεν τους στέλνετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι λέτε; Εδώ κατέθεσαν χθες εξήντα
οκτώ µπλόκα όχι τις προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά αυτά που συµφώνησαν όλοι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Εσείς δεν τους στέλνετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μην εκνευρίζεστε!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Εγώ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν ξέρετε το διάλογο; Δεν ξέρετε τι
προϋποθέτει ο διάλογος; Να πείτε, δέχοµαι ή δεν δέχοµαι, συζητάω ή δεν συζητάω. Ποιες είναι οι προτάσεις; Να έρθουν, δηλαδή, να συζητήσουν για να τους σφάξετε; Γιατί παίζετε αυτό το
παιχνίδι, όταν υπάρχουν προτάσεις; Όλοι έχουν προτάσεις!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Ελάτε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πείτε ότι δεν τις υλοποιείτε! Δεν έ-
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χουν κατατεθεί;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ (Υφυπουργός Επικρατείας): Από πού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από τους ίδιους! Δεν τις ξέρετε; Δεν
διαβάζετε εφηµερίδες; Δεν παίρνετε ανακοινώσεις;
Άρα τι τους λέτε; «Όχι, αυτό είναι δεδοµένο». Εποµένως, ας
σταµατήσει όλη αυτή η ιστορία µε τον διάλογο.
Τώρα, βγήκε και η Χρυσή Αυγή να µιλήσει και µάλιστα, έβαλε
και στο σηµάδι τον Μπούτα –βέβαια, όταν έχεις µάθει µε κουκούλα από τους πολιτικούς σου πρόγονους, µε κουκούλα θα
δουλεύεις και µέσα στη Βουλή- και µιλάει για τα προβλήµατα των
αγροτών και προσπαθεί να µπει. Όµως τους έχουν αποµονώσει,
σε ελάχιστα σηµεία είναι. Τους ξέρουν οι αγρότες τι ρόλο παίζουν, στην αναµπουµπούλα προσπαθούν να νοµιµοποιηθούν,
τους διώχνουν. Ακόµα και οι αστυνοµικοί τους έδιωξαν, που το
θεωρούσαν προνοµιακό πεδίο, που πήγαν να πουλήσουν φιγούρα.
Και τι κάνουν τώρα; Αυτό που κάνουν πάντα: Ποιον βάζουν στο
σηµάδι; Όχι την κοινή αγροτική πολιτική, όχι τις πολυεθνικές, όχι
το µεγάλο κεφάλαιο, αλλά το ΚΚΕ. Αυτό τους φταίει. Ο Μπούτας
τους φταίει. Ε, φυσικά, τον βλέπουν στον ύπνο τους. Τι να κάνουµε τώρα; Όπως τους φταίνε και άλλα πράγµατα. Και πιστεύουµε ότι οι αγρότες θα τους αποµονώσουν ακόµα περισσότερο. Είναι συκοφάντες, λειτουργούν µε λογική υπόκοσµου, γιατί
τέτοιοι είναι, εκεί είναι κρυµµένοι και τα γνωρίζουµε πάρα πολύ
καλά και καλά θα κάνουν να τα µαζέψουν και να µην µας ξαναπιάσουν στο στόµα τους.
Τέλος, λέτε ότι βάζετε ταξικό πρόσηµο στην πολιτική σας.
Αυτό είναι ειρωνεία. Να υπηρετείς, δηλαδή, το καπιταλιστικό σύστηµα, να το υπηρετείς σε συνθήκες κρίσης που γίνεται βάρβαρο
και επιθετικό, να εφαρµόζεις αυτά που σου υπαγορεύουν τα µονοπώλια και να λες ότι έχω και ταξικό πρόσηµο, έλεος! Να πείτε
ότι πάµε να απαλύνουµε, θέλετε να τα απαλύνετε;
Ερώτηµα. Γιατί κανένας Υπουργός δεν απαντάει γιατί δεν δέχεστε τις τρεις τροπολογίες του ΚΚΕ; Είναι ανατροπή του συστήµατος; Είναι σοσιαλισµός; Τι είναι αυτές οι τροπολογίες; Είναι
µέτρα στοιχειώδη για να ζήσουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί µε αυτά
τα µέτρα, που παίρνετε, δεν ζουν, ούτε µε το ρεύµα. Πόσο δίνετε, 500 κιλοβατώρες; Πόσο είναι τον χρόνο, που καταναλώνει
ένα µικρό νοικοκυριό; Αυτά προτείνουµε. Αυτά, που χρειάζονται
για να ζήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παφίλη, ολοκληρώστε, πέρασαν και τα δύο λεπτά, πάµε για το
τρίτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί δεν απαντάτε; Ούτε µία τροπολογία για δείγµα; Ποτέ δεν το έχετε κάνει. Και σας το έχω ξαναπεί από εδώ και σας έχουµε προκαλέσει ξανά.
Λέµε, λοιπόν, εµείς ότι έχει ταξικό πρόσηµο. Η πολιτική σας
είναι συνέχεια της προηγούµενης, συντρίβει τα λαϊκά στρώµατα.
Γι’ αυτό η απάντηση είναι διπλή: οργάνωση των αγώνων των
αγροτών, των εργατών, των φτωχοµεσαίων αγροτών. Τα µεγάλα
συµφέροντα άλλοι τα υποστηρίζουν. Και αυτά τα «κατά κύριο
επάγγελµα αγρότης» και όλα τα υπόλοιπα που λανσάρετε, τα
έχουν πει και προηγούµενα και ουσιαστικά, σκοπεύουν να διώξουν από την παραγωγή τους µικροµεσαίους, όπως και στον χώρο των επιστηµόνων. Αλλά, αυτή είναι η γραµµή, για να µπορέσει
να ανοίξει ο χώρος και να µπουν τα µεγάλα µονοπωλιακά συµφέροντα.
Για αυτό λέµε ότι είναι µονόδροµος: αγώνας, λαϊκή συµµαχία
και ισχυρό ΚΚΕ, για να µπορέσουν να σταµατήσουν αυτά τα βάρβαρα µέτρα και να ανοίξει ο δρόµος για µια γενικότερη ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον
τρόπο, µε τον οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση.
Άλλη µια φορά έρχονται στη Βουλή για κύρωση πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αυτές που όσο καιρό ήσασταν Αντιπολίτευση τις καταγγέλλατε ως πραξικόπηµα, ενώ οι περισσότερες
ρυθµίσεις θα µπορούσαν να έρθουν για συζήτηση και ψήφιση µε
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την κανονική νοµοθετική διαδικασία. Μάλλον, πρέπει να συµπεραίνουµε ότι η Κυβέρνηση έχει αρχίσει να φοβάται πια τον διάλογο.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή µου, θα σταθώ µόνο
στα άρθρα 10 και 11 της πρώτης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, τα οποία ρυθµίζουν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Στο άρθρο 10, ο Υπουργός νοµοθετεί µια νέα διαδικασία σύναψης συµβάσεων µίσθωσης - ναύλωσης πλωτών µέσων για τη
µεταφορά προσφύγων. Γιατί το κάνει αυτό; Όπως είπε και ο ίδιος
στην Επιτροπή, δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο, που να καλύπτει τις
ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τις προσφυγικές ροές και για
τον λόγο αυτό χρησιµοποιεί το νοµικό πλαίσιο, που διέπει τις
συµβάσεις για τις άγονες γραµµές. Με άλλα λόγια θεωρεί ότι η
µεταφορά προσφύγων πρέπει να αντιµετωπίζεται θεσµικά µε τον
ίδιο τρόπο ή σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο, που αντιµετωπίζονται οι
συµβάσεις δηµοσίου συµφέροντος για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιας σύνδεσης των νησιών της Ελλάδας.
Τα δύο θέµατα είναι παντελώς άσχετα µεταξύ τους και κάθε
προσπάθεια διασύνδεσης ή συσχετισµού τους, έστω και µέσω
κοινών νοµοθετικών αναφορών, είναι πλήρως αστοιχείωτη και
εξηγούµαι:
Θέµα πρώτο: Οι θαλάσσιες κρατικές ναυλώσεις πλοίων για µεταφορά αγαθών ή προσώπων για κρατικά συµφέροντα συνήθιζαν
να διενεργούνται από την πρώην διεύθυνση θαλάσσιων κρατικών
µεταφορών, σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά νοµικό πλαίσιο
περί προµηθειών του δηµοσίου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα,
ακόµα και σε περιπτώσεις ναύλωσης πλοίων για τη µεταφορά
προσώπων κατόπιν έκτακτων περιστατικών.
Γιατί, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν εφαρµόσατε µια επίσηµη δοκιµασµένη διαδικασία, η οποία ενσωµατώνει πλήρως και όχι αποσπασµατικά τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 περί προµηθειών
του δηµοσίου; Μήπως, επειδή ως Κυβέρνηση επιλέγετε αρµοδιότητες να ασκούνται από τους Υπουργούς και όχι από τη δηµόσια διοίκηση;
Θέµα δεύτερον: Δεν αναφέρετε στα άρθρα 10 και 11 αν παρά
την αποζηµίωση που προβλέπεται από τη σύµβαση ναύλωσης, ο
ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα αξίωσης ναύλου και από τους µεταφερόµενους επιβάτες. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των
συµβάσεων για τις άγονες γραµµές, κατά τεκµήριο οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, πέραν του τιµήµατος που προβλέπεται από τη
σύµβαση µε το Υπουργείο, επιβαρύνουν τους επιβάτες µε την
καταβολή ναύλου για το ατοµικό τους εισιτήριο ή για τη µεταφορά οχηµάτων ή αγαθών.
Αν συνδυάσουµε το γεγονός αυτό µε το άρθρο 11, στο οποίο
αναφέρεται ότι το κόστος από τη σύµβαση των εν λόγω συµβάσεων ναύλωσης βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, θεωρώ ότι
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντλήσετε τους αναγκαίους πόρους
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα να επωµισθούν το
σύνολο των βαρών αποκλειστικά οι Έλληνες φορολογούµενοι.
Θα ήθελα, πριν κλείσω, να αναφερθώ και σε µια ακόµα διάταξη
του νοµοσχεδίου, αυτήν που αφορά την «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON». Με τον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση όχι µόνον δεν
λύνει το πρόβληµα, αλλά κάνει ακόµα χειρότερα τα πράγµατα.
Στόχος θα πρέπει να είναι αφ’ ενός να στηριχθούν τόσο οι διακόσιοι είκοσι πέντε πρώην εργαζόµενοι της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ», ώστε
να πάρουν αποζηµιώσεις που δικαιούνται, όσο και το εγχείρηµα
της συνεργατικής των εργαζοµένων της «ΒΙΟ.ΜΕ».
Κατ’ αρχάς, η παράταση της καταστολής των πλειστηριασµών
δηµιουργεί δύο σηµαντικά προβλήµατα. Πρώτον, καθυστερεί την
πληρωµή των αποζηµιώσεων που δικαιούνται οι διακόσιοι είκοσι
πέντε πρώην εργαζόµενοι της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ» και δεύτερον, εντείνει τα προβλήµατα στην εγκατάσταση, αφού όσο δεν γίνονται
πλειστηριασµοί, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έσοδα για τη φύλαξη του χώρου, µε αποτέλεσµα τα φαινόµενα λεηλασιών να συνεχίζονται.
Μια πρόταση που θα µπορούσε να στηριχτεί από τις δύο πλευρές είναι η παραχώρηση χώρου από το Υπουργείο Εργασίας στη
συνεργατική των εργαζοµένων ΒΙΟ.ΜΕ., των οποίων οι ανάγκες
δεν ξεπερνούν τα διακόσια µε τριακόσια µέτρα, αφού η δραστηριότητά τους δεν εξαρτάται από τις εγκαταστάσεις «ΦΙΛΚΕΡΑΜ».
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Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, θέλω να κλείσω µε ένα σχόλιο. Ζητάτε συναίνεση και νοµοθετείτε µε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου. Προτείνετε διάλογο για σηµαντικά θέµατα, την
ίδια ώρα που λύνετε όλα τα ζητήµατα µε τροπολογίες. Εµπιστεύεστε τη δηµόσια διοίκηση και τους θεσµούς, αλλά µεταβιβάζεται διαρκώς αρµοδιότητες στους Υπουργούς.
Όσο δεν αντιλαµβάνεστε την αποστολή και τις υποχρεώσεις
σας, τα πράγµατα θα χειροτερεύουν και η ευθύνη είναι δυστυχώς αποκλειστικά δική σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Αρβανιτίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστασιάδης.
Κύριε Αναστασιάδη, και εσείς να σεβαστείτε τον χρόνο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακόµη ηχούν στα αφτιά µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης και της Κυβέρνησης, τα λόγια και οι διαµαρτυρίες που εκφράζατε για πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που
έρχονταν από προηγούµενες κυβερνήσεις. Κατακεραυνώνατε
τότε την πρακτική και κάνατε λόγο για θεσµικό ατόπηµα. Σήµερα,
βέβαια, επικαλείστε έκτακτες καταστάσεις, επικαλείστε τα οξυµένα προβλήµατα της χώρας και την πολύ δύσκολη διαχείριση
της κατάστασης.
Και δεν σας αθωώνει, κύριε Αλεξιάδη, το επιχείρηµα ότι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου φέρνανε και άλλες κυβερνήσεις
στο παρελθόν.
Αυτά που ζούµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης, είναι τα αποτελέσµατα της
διακυβέρνησής σας, τα αποτελέσµατα ενός χρόνου διακυβέρνησης. Παραλάβατε µια χώρα µε πολιτική σταθερότητα, µια χώρα
µε µηδενικά ελλείµµατα, µε πλεονάσµατα, µε αξιοπιστία, µε προβλήµατα βέβαια, αλλά µια χώρα που έµπαινε στην κανονικότητα.
Καταφέρατε µέσα σε πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µε
τους λάθος χειρισµούς σας και µε αποκορύφωµα το διχαστικό
δηµοψήφισµα, που οδήγησε στο κλείσιµο των τραπεζών, να επαναφέρετε στη χώρα την ύφεση, τα ελλείµατα, την αναξιοπιστία,
την αστάθεια και την αβεβαιότητα, µε κίνδυνο την αποµόνωση
της χώρας και την αγωνία βέβαια για το αύριο.
Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης σήµερα σε αυτήν τη χώρα που
να πιστεύει ή να δέχεται ότι σήµερα τα πράγµατα είναι καλύτερα
ή να ισχυρίζεται ότι είναι καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν
χρόνο.
Η Κυβέρνησή σας σήµερα βρίσκεται στριµωγµένη ανάµεσα
στις συµπληγάδες της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές µας
για το ασφαλιστικό και τα άλλα µέτρα και τη διογκούµενη κοινωνική οργή. Βρίσκεται εγκλωβισµένη από τη µια ανάµεσα στις ανέξοδες υποσχέσεις περί επαναφοράς των συντάξεων, στα προ
του µνηµονίου επίπεδα, και της επαναχορήγησης της δέκατης
τρίτης σύνταξης και από την άλλη, στις πολύ, πολύ συγκεκριµένες δεσµεύσεις που αναλάβατε αποδεχόµενοι και υπογράφοντας
το µνηµόνιο, το οποίο αποδεχθήκατε παίζοντας στα ζάρια τη χρεοκοπία της χώρας.
Τώρα ακολουθώντας πάλι την ίδια τακτική µε πέρυσι, την τακτική των αέναων διαπραγµατεύσεων µε τους δανειστές, προσδοκάτε να κερδίσετε χρόνο, τον οποίο όµως δεν ξέρω ή κι εσείς
δεν ξέρετε τι θα τον κάνετε, ενώ φαίνεται πως ο περσινός εφιάλτης ξαναχτυπά την πόρτα µας.
Η χώρα εξαιτίας των ατυχών και ανεύθυνων πολιτικών, της πολιτικής των ανοικτών συνόρων που εφάρµοσε η Κυβέρνηση, που
εφαρµόσατε για το προσφυγικό και µεταναστευτικό, κινδυνεύει
να µετατραπεί σε έναν υπαίθριο προσφυγικό καταυλισµό, σε ένα
τεράστιο κρατητήριο και να αποµονωθεί, ενώ µόλις χθες ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Δραγασάκης κι αυτός µετά τον
κ. Μουζάλα παραδέχτηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν τα
ελληνικά προς βορρά σύνορά µας.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών καταρρέει, ενώ µε τους αγρότες να
βρίσκονται στους δρόµους σχεδόν έναν µήνα και να απειλούν
αύριο να κατέβουν και στην πλατεία Συντάγµατος, η κατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας γίνεται εκρηκτική, χωρίς να διαφαίνε-
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ται στον ορίζοντα καµµία προοπτική σύγκλισης, ενώ στο εξωτερικό κάθε άλλο παρά ευνοϊκές µπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τις
διαθέσεις των εταίρων απέναντί µας.
Κάπως έτσι µπορεί να περιγραφεί η κατάσταση έναν χρόνο
µετά από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον το εκρηκτικό, το οικονοµικό, το
πολιτικό, το κοινωνικό, η Κυβέρνηση χωρίς σχέδιο και στρατηγική αποφάσισε να νοµοθετεί και να λειτουργεί –µέχρι σήµερα τουλάχιστον, να δούµε τι θα κάνει στο µέλλον- µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εστιάζοντας στις διατάξεις που συζητάµε σήµερα, που υπογράφηκαν και εκδόθηκαν παραµονή Χριστουγέννων –τελειώνω,
κυρία Πρόεδρε- του 2015 και παραµονή πρωτοχρονιάς του 2016,
διαπιστώνουµε ότι συνιστούν ένα πλήθος διατάξεων διαφορετικών και ασύντακτων µεταξύ τους, άσχετων θα έλεγα, την αναγκαιότητα και το επείγον των οποίων δεν έχω αντιληφθεί και δεν
θα αντιληφθώ, διότι διαπιστώνω ότι για πολλές από αυτές δεν
υπήρξε τέτοια αναγκαιότητα. Υπήρξε µόνο κοµµατική σκοπιµότητα.
Γιατί, δεν κατάλαβα, ποια ήταν η αναγκαιότητα, κύριε Αλεξιάδη, οι δαπάνες για τη µετάβαση στο εξωτερικό υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών να έρθουν µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου; Ποια αναγκαιότητα το επέβαλε αυτό δεν το αντιλήφθηκα ποτέ. Αυτό αποτελεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συνταγµατική εκτροπή, την οποία όλοι σας αντιλαµβάνεστε,
αλλά δυσκολεύεστε να οµολογήσετε για ευνόητους λόγους,
γιατί οι περισσότερες από αυτές τις διατάξεις που αφορούν σχεδόν το σύνολο των Υπουργείων κάθε άλλο παρά το κριτήριο του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Συντάγµατος, µπορούν να καλύπτουν.
Όπως πολύ εύστοχα ειπώθηκε από τον εισηγητή µας, έχετε εισάγει στην ελληνική νοµοθετική διαδικασία τη διαδικασία των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου «σκούπα». Η Βουλή υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για να συζητά, να µορφοποιεί,
να ψηφίζει νοµοσχέδια µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
το Σύνταγµα κι όχι για να κυρώνει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Καταλύεται έτσι κάθε έννοια κοινοβουλευτικής διαδικασίας και δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αναστασιάδη, κοντεύουµε τα επτά λεπτά. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Κι ενώ
υπάρχουν εβδοµάδες που η Βουλή είναι κενή, γιατί δεν υπάρχει
νοµοσχέδιο, φέρνετε νοµοθετήµατα µε τη διαδικασία του κατ’
επείγοντος ή πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Κι ενώ συµφωνούµε ή θα συµφωνούσαµε µε πάρα πολλές από
αυτές τις διατάξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδυνατούµε
να τις στηρίξουµε και να τις ψηφίσουµε, διαµαρτυρόµενοι µε τον
τρόπο που νοµοθετείτε και µε τον τρόπο που έρχονται αυτές για
κύρωση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Αναστασιάδη.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. Είστε ο
τελευταίος οµιλητής. Αµέσως µετά διακόπτουµε, για να ξεκινήσει
η άλλη ηµερήσια διάταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καρρά, θα το θέσετε στην αυριανή συνεδρίαση. Θα είναι στις
10.00’ µέχρι τις 12.00’.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε για την κύρωση της 15ης και 16ης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αυτής της Κυβέρνησης µέσα σε έναν χρόνο.
Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι από την πλευρά της Κυβέρνησης. Ή έχουµε ένα παράλληλο πρόγραµµα, το οποίο είχε σχεδιαστεί, παρουσιαστεί στον κόσµο και άρα, από τον Οκτώβριο
και µετά θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί, ή έχουµε να κάνουµε µε
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έκτακτες ρυθµίσεις, οι οποίες απαιτούν και τη σύνταξη πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Δεν µπορεί
να είναι και τα δύο. Αν λοιπόν, µας το ξεκαθαρίσετε, µας το λέτε
κι εµάς και σας κάνουµε την ανάλογη κριτική.
Στην ουσία, όµως, τι είναι; Είναι µια συρραφή διατάξεων, ορισµένων απαραίτητων –λόγω της ολιγωρίας την οποία επιδείξατε
πολιτικά, έφθασε ο κόµπος στο χτένι και έπρεπε κάποιες διατάξεις να νοµοθετηθούν- αλλά και άλλων διατάξεων, ρουσφετολογικών και διαχειριστικών, που δεν είχαν κανέναν µα κανέναν
χαρακτήρα επείγοντος.
Ασφαλώς, όπως είπαµε και στην επιτροπή, µε κάποιες διατάξεις συµφωνούµε, όπως είναι η χρονική επέκταση κάποιων προγραµµάτων, τα οποία από δική σας κακή νοµοθετική πρόβλεψη
δεν υπήρχε η δυνατότητα να υλοποιηθούν µέσα στο 2016. Διότι,
δεν κάνατε καµµία προσθήκη, καµµία επέκταση των προγραµµάτων. Λέτε απλά ότι «το εννεάµηνο πρόγραµµα, το οποίο δεν καταφέραµε να υλοποιήσουµε όπως προβλεπόταν µέσα στο 2015,
πρέπει να επεκταθεί και στο 2016». Βεβαίως από τη στιγµή που
έγινε αυτό το πράγµα, να γίνει. Αυτό, όµως, µέχρι τη ρύθµιση για
τα κατ’ εξαίρεση έξοδα στο εξωτερικό των Υπουργών και των
συµβούλων, νοµίζω ότι απέχει πάρα πολύ.
Έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα έδρανα
πάνω φώναζε για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ότι
όταν πρόκειται για µια πράξη που αφορά την κοινωνία και προβλήµατα, θα πρέπει να συναινούµε. Όµως, οι κυβερνώντες ας
µην σπρώχνουν µέσα σε αυτές τις πράξεις και άλλα θέµατα, που
δυστυχώς εγείρουν τις ενστάσεις και δεν έτσι υπάρχει κλίµα συναίνεσης.
Κύριοι, θα πρέπει να απολογηθείτε γενικότερα και δεν το κάνετε. Έχετε πολύ έπαρση. Μπορείτε να µας πείτε τι παρεµβλήθηκε, τι συνέβη στη χώρα από το Δεκέµβριο του 2014, κύριε
Αλεξιάδη, µέχρι σήµερα, που ενώ τον Δεκέµβριο του 2014 µπορούσε το ασφαλιστικό να δώσει 13η σύνταξη, σήµερα εδώ που
έχουµε φθάσει, έχετε φάει τη µισή 12η και σκοπεύετε να φάτε
και την επόµενη;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αύριο το πρωί στις 10.00’.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει παρεµβληθεί η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Τι συνέβη στην οικονοµία από τον Δεκέµβριο
του 2014, που µπορούσε να έχει 12.0000 αφορολόγητο, µέχρι
σήµερα, που έχετε αυξήσει όλους τους συντελεστές φορολόγησης στους πάντες και δεν συζητάτε για αφορολόγητο; Μα η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έχει παρεµβληθεί ανάµεσα στον Δεκέµβρη του 2014, που
µας κάνετε κριτική για το 13% φορολόγησης βιβλίων εσόδωνεξόδων µε τους αγρότες, µέχρι σήµερα που θέλετε το 13% να
το κάνετε 26%; Μα η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έχει παρεµβληθεί από το φθινόπωρο του 2014, που µας κάνατε κριτική για την πιθανή αύξηση του ΦΠΑ από 6% σε 9% µόνο
για τις τουριστικές κλίνες, από το σήµερα που φτάσαµε να έχετε
αυξήσει τον ΦΠΑ στο 23% για όλον τον τουρισµό, για όλη την
εστίαση, καταργήσατε τις εκπτώσεις στα νησιά και επιβάλατε τον
ΦΠΑ στο 23% για όλα τα εφόδια στους αγρότες; Τι έχει παρεµβληθεί; Μα η διακυβέρνηση ενός χρόνου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έχει παρεµβληθεί από πέρσι το φθινόπωρο, που οι τράπεζες
είχαν περάσει όλα τα στρες τεστ –τα πιο σκληρά θα έλεγα- µε
επιτυχία, µέχρι το καλοκαίρι που χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθούν; Μα, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Τι παρεµβλήθηκε από πέρσι, που είχαµε συµφωνήσει µε τους
εταίρους –τώρα ως νεοµνηµονιακοί, µας τους βάλατε ως µπαµπούλα- το ΕΚΑΣ να διατηρηθεί µε αναµορφωµένα επικαιροποιηµένα κριτήρια, µέχρι σήµερα που συµφωνήσατε να καταργηθεί;
Τι µεσολάβησε; Μα η δικιά σας διαπραγµάτευση και διακυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγη σεµνότητα για τα θέµατα
που έχετε δηµιουργήσει στη χώρα. Τι µεσολάβησε από πέρσι το
φθινόπωρο, που είχαµε θετικό ρυθµό ανάπτυξης µετά από έξι
χρόνια στη χώρα, µέχρι σήµερα που το ξαναφέρατε σε ύφεση
και το 2015 και το 2016; Μα, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι µεσολάβησε και σε σχέση µε τα πλεονάσµατα και έγιναν ξανά ελλείµµατα; Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
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Γελάς και σε χαρακτηρίζει, Υπουργέ, που απευθύνοµαι σε
εσένα τόση ώρα, γιατί πράγµατι είσαι η γελαδερή εκπροσώπηση
της Κυβέρνησης, που ενώ υπάρχουν τόσα κοινωνικά προβλήµατα, είναι ξεσηκωµένοι οι αγρότες στους δρόµους, λέτε πού
είναι οι προτάσεις.
Οι προτάσεις, λοιπόν, κατατέθηκαν στη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Ο κ. Κατρούγκαλος βγήκε σε αυτό το Βήµα και είπε:
«Εξαιρώ τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η οποία κατέθεσε ολοκληρωµένες προτάσεις για το ασφαλιστικό». Εδώ το είπε ο Υπουργός σας. Ελάτε, λοιπόν, αύριο στην επερώτηση που θα συζητηθεί για τα αγροτικά, να µας δώσετε απαντήσεις για τις προτάσεις που ήδη σας έχουµε καταθέσει και για τους αγρότες και
για άλλες κοινωνικές οµάδες και για το φορολογικό. Και µην αποφεύγετε µε συνδικαλιστικά, σας το έχω ξαναπεί.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως µας ενηµέρωσε ο Υπουργός Άµυνας κ. Καµµένος, οι ταυτοποιηµένοι νεκροί είναι πλέον
δύο, ο Υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Πανανάς και ο Ανθυπασπιστής Ελευθέριος Ευαγγέλου. Αγνοούµενος είναι ο Υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω την πρόταση στην Ολοµέλεια να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τους δύο νεκρούς.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αθάνατοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αθάνατοι.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Αθάνατοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στο σηµείο αυτό προτείνω να διακόψουµε τη συζήτηση που αφορά το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση: α) της από
24-12-2015 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από 30-12-2015 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184) και άλλες διατάξεις», για αύριο τελικά
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30’.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στο σηµείο αυτό διακόπτουµε τη συνεδρίαση.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν τον λόγο µόνο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Κατ’ αρχάς να πούµε εδώ ότι στην επιτροπή έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ της συµφωνίας ο ΣΥΡΙΖΑ κι η Νέα Δηµοκρατία, «παρών»
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η Χρυσή Αυγή, υπέρ ψήφισε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, υπέρ το ΚΚΕ, υπέρ το Ποτάµι, υπέρ οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, υπέρ η Ένωση Κεντρώων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε.
Έχω εδώ, κύριοι συνάδελφοι, δύο γραπτά αιτήµατα του κ. Βενιζέλου.
Πριν όµως σας δώσω τον λόγο, κύριε Βενιζέλο, να πω τη διαδικασία που έχω να προτείνω.
Επειδή έχει κατατεθεί µαζί και η τροπολογία µε γενικό αριθµό
186 και ειδικό 1, προτείνω να τοποθετηθούν οι εισηγητές και οι
ειδικοί αγορητές για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα
ήθελα τον λόγο, αν έχετε την καλοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κ. Βενιζέλο, που έχει υποβάλει γραπτά
το αίτηµα για ζήτηµα Κανονισµού και µετά θα µιλήσετε κι εσείς.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο
αυτό εισάγεται µε τις ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες του άρθρου 108 παράγραφος 6. Έχει ψηφιστεί στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή µε πλειοψηφία που υπερβαίνει τα 4/5, άρα συζητείται
και ψηφίζεται συνοπτικά και ως εκ τούτου η δυνατότητά του να
υποδεχθεί τροπολογίες είναι προφανώς περιορισµένη γιατί έτσι
αλλάζει η αρχή και η φύση του. Παύει να είναι ένα νοµοσχέδιο
κύρωσης διεθνούς συνθήκης, παύει να είναι ένα συναινετικό νοµοσχέδιο ψηφισµένο µε ευρύτατη πλειοψηφία και γίνεται ένα
συγκρουσιακό νοµοσχέδιο άλλου αντικειµένου, που πρέπει να
συζητηθεί µε άλλη διαδικασία. Ο Κανονισµός είναι σαφής.
Άρα η διαδικασία που προτείνετε παραβιάζει ευθέως το άρθρο
108 παράγραφοι 1 και 6 του Κανονισµού.
Επιπλέον, η τροπολογία η οποία εισάγεται είναι οφθαλµοφανώς εκπρόθεσµη, µε σφραγίδα. Παραβιάζει, συνεπώς, το άρθρο
87 παράγραφος 2 του Κανονισµού και το άρθρο 74 παράγραφος
5 του Συντάγµατος κι επιπλέον είναι προφανώς παντελώς άσχετη
µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου, το οποίο κυρώνει µια σύµβαση µε τη Λευκορωσία για τις οδικές µεταφορές.
Άρα, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να εισαχθεί η τροπολογία
αυτή για συζήτηση και να αλλάξει η φύση της διαδικασίας. Κι
εσείς ως Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να αρνηθείτε να θέσετε
προς συζήτηση το ζήτηµα. Έχετε υποχρέωση εκ του Κανονισµού
και εκ του Συντάγµατος να αρνηθείτε να ανοίξετε τη συζήτηση
για το θέµα αυτό.
Κι εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτού του είδους η διαδικασία προσβάλλει βαθύτατα το κοινοβουλευτικό πολίτευµα, ευθέως το Σύνταγµα, τον Κανονισµό της Βουλής, αλλά και την
έννοια του δηµοκρατικού διαλόγου.
Να το φέρει η Κυβέρνηση, να το συζητήσουµε, αλλά κανονικά.
Να εισαχθεί στην αρµόδια επιτροπή, να γίνει µια πρώτη συζήτηση, να γίνει διαβούλευση, ακρόαση των φορέων -αν χρειαστείκαι µετά να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη κανονικά. Τι κατεπείγον υπάρχει όταν αυτό το ζήτηµα λέτε ότι εκκρεµεί για τόσο
καιρό και δεν σας αφήνει η Αντιπολίτευση να επιλέξετε τα µέλη
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης;
Τα λέω όλα αυτά πριν ανοίξουµε τη συζήτηση για τις κραυγαλέες και ωµές αντισυνταγµατικότητες αυτής της τροπολογίας.
Δεν µπαίνω στην ουσία του θέµατος, ούτε τη νοµική ούτε τη θεσµική ούτε την πολιτική. Υπάρχει ένα προδικαστικό ζήτηµα και
επί του προδικαστικού ζητήµατος δεν θέλω τοποθέτηση της Κυβέρνησης ή των κοµµάτων, θέλω τοποθέτηση του Προέδρου της
Βουλής, της κατέχουσας την Έδρα, η οποία πρέπει να τιµήσει
ως θεµατοφύλακας του Συντάγµατος και του Κανονισµού τον
ρόλο της ή τον ρόλο του.
Δεν αναφέροµαι στο πρόσωπό σας που ξέρετε τι φιλικά αισθήµατα τρέφω, αλλά στον κατέχοντα την Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλο, πράγµατι θα ήταν πολύ δόκιµο να τηρείται ο Κανονι-
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σµός, να µην υπάρχουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, να
έρχονται οι κυρώσεις των διεθνών συµβάσεων µόνες τους. Μιλάω γενικά για τη σηµερινή µέρα, γιατί µας έχουν απασχολήσει
όλα. Πάρα ταύτα βλέπουµε ότι η πραγµατικότητα, τόσο αυτή που
βιώνουµε αυτόν τον καιρό όσο και αυτή που ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια, άλλα µας εξαναγκάζει να κάνουµε.
Εγώ δεν θα πάω µακριά, γιατί δεν ήµουν και µέλος της Βουλής
και δεν θέλω ως εξωκοινοβουλευτικό µέλος να επικαλεστώ τι γινόταν επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Θα πω τι
έγινε την προηγούµενη φορά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να επικαλεστείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Την
προηγούµενη φορά, λοιπόν, κάναµε πάλι µια κύρωση -ήταν του
Υπουργείου Δικαιοσύνης- συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Καναδά και εκεί υπήρχε πάλι
µια τροπολογία για την αύξηση των µελών του ΕΣΡ. Εκεί τέθηκε
πάλι το ζήτηµα σε σχέση µε τον Κανονισµό, όπως θα θυµόσαστε,
αναπτύχθηκε ένας πλούσιος διάλογος. Δεν είναι άλλοθι το ότι
αυτά γινόντουσαν και επί κυβερνήσεών σας και επί Νέας Δηµοκρατίας. Διότι επικαλέστηκα µια σειρά από κυρώσεις συµβάσεων
που έγιναν και ταυτόχρονα είχαν τροπολογίες. Εν πάση περιπτώσει, όµως, νοµίζω ότι το να επαναλάβουµε εκείνη τη συζήτηση
που έγινε πριν δεκαπέντε µέρες, στις 19-1-2016, δεν θα προσθέσει τίποτα, δεν θα αλλάξει τίποτα δεδοµένου τού ότι η Κυβέρνηση θεωρώντας ότι έχει εξαντλήσει πάρα πολύ χρόνο, µήνες
από την ψήφιση του νόµου, µήνες αναµένοντας την εκλογή του
Προέδρου της Δηµοκρατίας και απανωτές συνεδριάσεις στη Διάσκεψη των Προέδρων, θεωρεί ότι είναι ένα κατεπείγον θέµα.
Αυτά τα θέτω υπ’ όψιν του Σώµατος. Αν θεωρείτε ότι πρέπει
να γίνει τώρα πάλι ένας διάλογος µε τα ίδια επιχειρήµατα, να καλέσω εδώ τη γραµµατεία να µου φέρει όλες τις συµβάσεις που
είχατε επικυρώσει µαζί µε τροπολογίες, ευχαρίστως θα το κάνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν
ήµουν παρών στη συζήτηση εκείνη. Αν ήµουν θα αντιδρούσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ήσασταν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, δεν ήµουνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ήσασταν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν ήµουνα στη συζήτηση αυτή
που λέτε ότι αποδέχθηκε η Βουλή να παραβιάσει ευθέως το Σύνταγµα και τον Κανονισµό. Ούτε είναι επιχείρηµα ότι και εσείς βασανίζατε τούς και εγώ δεν ξέρω ποιους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το είπα,
κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …και άρα µπορούµε να είµαστε
όλοι ελεύθερα ρατσιστές και ξενοφοβικοί.
Η επανάληψη των παραβάσεων και των παραβιάσεων δεν δηµιουργεί δίκαιο. Και, εν πάση περιπτώσει, προφανώς υπήρξε αντίδραση στην προηγούµενη σχετική τροπολογία, γιατί ήταν
βέβαιο ότι θα ακολουθήσει η σηµερινή σχετική τροπολογία και
άλλες πολλές. Διότι αυτός ο νόµος και τροποποιούµενος, όπως
έχω προβλέψει, δεν θα εφαρµοστεί.
Η Κυβέρνηση απλώς δηµιουργεί ένα σκηνικό αντιπερισπασµού. Δεν µπορεί να ελέγξει το προσφυγικό. Δεν µπορεί να διαχειριστεί µείζονα θέµατα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας, και
θα δούµε τι συνέβη στο ΝΑΤΟ. Δεν µπορεί να κλείσει την αξιολόγηση. Δεν µπορεί να εµφανίσει στην κοινωνία µια ολοκληρωµένη πρόταση για το ασφαλιστικό. Έχει χάσει την ικανότητα
πολιτικής διεύθυνσης της χώρας και ο αντιπερισπασµός είναι ο
αγώνας κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς, οι κακοί, οι
συνωµότες, οι πολιτικοί εχθροί της Κυβέρνησης, τα µέσα ενηµέρωσης που έκαναν τον ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφία και τον κ. Τσίπρα
Πρωθυπουργό.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κι εµάς µας είχαν στα έξι µέτρα όλα τα χρόνια του εθνικού και
πατριωτικού αγώνα να κρατηθεί η χώρα όρθια, όλα τα χρόνια
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που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εταίροι του έλεγαν ωµά ψέµατα, παραµύθια
στον ελληνικό λαό, που του υπόσχονταν παραδείσους ανύπαρκτους, για να εµφανιστούν τώρα κίνδυνοι άµεσοι και χειροπιαστοί
µες στην αυλή του εθνικού µας σπιτιού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει, κύριε Βενιζέλο, ακούστηκε η πρότασή σας. Να µιλήσουν και
οι άλλοι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έχετε µεγάλη ευθύνη προσωπικά.
Και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να είναι στην
Έδρα του τώρα και αυτός να δίνει τις απαντήσεις, όχι να µεταφέρει σε εσάς την ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχω
πρόβληµα, κύριε Βενιζέλο. Αναλαµβάνω ευθύνες. Δεν έχω πρόβληµα. Δεν θέλω προστασία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Πρέπει να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του, τα οποία είναι βαριά και τον φέρνουν σε αντίθεση µε το κόµµα του και την Κυβέρνηση του κόµµατός του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δένδια, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά κι εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει εδώ το προφανές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ενδιαφέρει πολύ το θέµα της
Λευκορωσίας βλέπω, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για την κατακύρωση λέµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Παππά, συγκρατηθείτε, αν έχετε
λίγο την καλοσύνη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Συγκρατούµαι. Δέχοµαι παρεµβολές από τον κ. Βορίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εισάγεται, λοιπόν, η κύρωση της παρούσας Σύµβασης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας,
όπως πολύ καλά είπατε, µε το άρθρο 108 του Κανονισµού της
Βουλής και ειδικά µε την παράγραφο 6, καθότι ψηφίστηκε µε την
πλειοψηφία των 4/5 στην αρµόδια Επιτροπή.
Κατ’ αρχάς, κυρία Πρόεδρε, εδώ συµβαίνει το εξής: Εκ παραδροµής της Κυβερνήσεως –άλλωστε η Κυβέρνηση δεν φηµίζεται
για τη νοµοτεχνική της επάρκεια στα νοµοθετήµατα µε τα οποία
βοµβαρδίζει εκ του προχείρου το εθνικό Κοινοβούλιο- της έχει
διαφύγει στον τίτλο της τροπολογίας να προσθέσει τις λέξεις
«και άλλες διατάξεις». Κατά συνέπεια, εισαγόµενη η τροπολογία
ούτως δεν µπορεί να ενταχθεί υπό το υπό την κρίση νοµοθέτηµα
και άρα να συζητηθεί.
Θα έπρεπε, άµα τη καταθέσει και πριν εισέλθουµε στη συζήτηση, ο αρµόδιος Υπουργός να εγερθεί από τη θέση του και να
καταθέσει νοµοτεχνική βελτίωση και να προσθέσει λέξεις εδώ.
Προφανώς, του διέφυγε.
Πέραν αυτού, το άρθρο 108 παράγραφος 6 προσδιορίζει
τρόπο ψήφισης χωρίς συζήτηση κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 1. Όπως καταλαβαίνετε, κι αν ακόµη θελήσουµε να
το υπερβούµε –θέλω να είµαι ειλικρινής, δεν θέλουµε καθόλουαυτή η διάταξη είναι προκλητική, αντισυνταγµατική και επιβλαβής.
Ας υποθέσουµε όµως ότι θα δείχναµε κάποια κατανόηση.
Παρά ταύτα, δεν µπορεί να συζητηθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 108. Είναι παντελώς αδύνατο, η Αντιπολίτευση, είτε η µείζων είτε η ελάσσων, να µην έχει δυνατότητα λόγου.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δύο τινά µπορούν να
συµβούν: Το πρώτο και δέον είναι η Κυβέρνηση, η οποία ούτως
ή άλλως τύποις δεν έχει καταθέσει την τροπολογία, αφού πρώτον, είναι εκπρόθεσµη και δεύτερον, δεν ζήτησε τη νοµοτεχνική
µεταβολή, να την αποσύρει και να την επαναφέρει κανονικά σε
νοµοθέτηµα ή αυτοτελώς ως νοµοθέτηµα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, δεν υπάρχει καµµία πιθανότητα –
και το ξεκαθαρίζω- να περάσει αυτή η τροπολογία από τη Βουλή
των Ελλήνων µε τις διατάξεις του άρθρου 108. Αυτό συνιστά µέγιστη πρόκληση στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Ούτως ή άλλως, η
κυβερνητική Πλειοψηφία µε τις δύο πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου υπέπεσε σε δύο αντισυνταγµατικότητες σήµερα το
πρωί. Το πολίτευµα δεν αντέχει αυτή τη θεσµική συµπεριφορά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή δεν άκουσα εάν αυτό που λέτε αφορούσε το προηγούµενο νοµοσχέδιο ή αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι στο προηγούµενο νοµοσχέδιο για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
στην οµιλία µου ανέφερα το «και άλλες διατάξεις», αν αναφέρεστε σε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όχι, για άλλο είναι αυτό που
λέµε. Προχωρήσαµε σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το αποσύρω, κύριε Δένδια. Το αποσύρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Χαίροµαι που ο κ. Αλεξιάδης έχει γνώση των τυπικών διαδικασιών, τις οποίες προφανώς ως θεσµική
µνήµη η Κυβέρνηση δεν τις έχει, κύριε Αλεξιάδη. Διότι αυτό το
οποίο ορθά πράξατε εσείς –και γι’ αυτό δεν αντέλεξα όταν εσείς
µιλήσατε προηγουµένως- δεν το έπραξε ο κύριος Υπουργός Επικρατείας.
Κατά συνέπεια, ξαναλέω: Επειδή το Σύνταγµα της χώρας και
ο Κανονισµός της Βουλής δεν είναι κενά περιεχοµένου, τα οποία
επικαλούµαστε όταν θέλουµε και όπως θέλουµε, η παρούσα τροπολογία, κατά τον ισχύοντα Κανονισµό, δεν µπορεί να συζητηθεί!
Δεν µπορεί! Δεν διορθώσατε εγκαίρως τον τίτλο του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Κι αν περιφρονείτε έτσι τα τυπικά, φαντάζοµαι πόσο θα περιφρονείτε τα ουσιαστικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, περιµένετε να µιλήσουν κι άλλα κόµµατα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είχα ζητήσει πρώτος τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη, δεν σας είδα, κύριε Παππά. Κοίταγα από την άλλη. Περιµένετε, κύριε Θεοχάρη.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έγινε το πρωί, µην γίνει και το απόγευµα,
κύριε Θεοχάρη.
Κυρία Πρόεδρε, παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου και τοποθετούµαι κι εγώ, λέγοντας
ότι η τοποθέτησή του, αν το κατάλαβα καλά, σε ένα µεγάλο µέρος είχε ως βάση τις επιστηµονικές γνώσεις και το γνωστικό αντικείµενο του κ. Βενιζέλου.
Σε ένα µεγάλο µέρος, θα συµφωνήσω µε τα ερωτήµατα που
έθεσε και θα αναρωτηθώ κι εγώ, όπως και ο κόσµος: Προς τι
αυτή η πρεµούρα για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης; Τι
θα αλλάξει, δηλαδή; Θα αλλάξει η κ. Αλεξίου ή ο κ. Ταγµατάρχης
θα γίνει ο κ. Λαοκράτης και τα ονόµατα που πρότεινε ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων; Γιατί βιάζεται τόσο πολύ η Κυβέρνηση και πραγµατικά εσφαλµένα φέρνει
αυτή την τροπολογία σε µία απλή κύρωση που έχει να κάνει µε
τις διεθνείς σχέσεις της πατρίδας µας; Απορούµε.
Κι επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες, θα πούµε:
Μήπως θέλει η Κυβέρνηση µε τον αριθµό της αδειοδότησης, µε
τον αριθµό των καναλιών, να καταστήσει τη Βουλή «κολυµβήθρα
του Σιλωάµ» για τα υπάρχοντα κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας;
Μήπως δηλαδή «ξεπλένουµε» τα χρέη των βαρόνων και κάνουµε
µία νέα αρχή πάλι µε τα ίδια πρόσωπα; Αναρωτιέµαι.
Εµείς δεν έχουµε ακόµα καταλάβει πού το πάει η Κυβέρνηση.
Απ’ ό,τι φαίνεται και µε τις παρουσίες των στελεχών της Κυβέρνησης και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα συστηµικά ΜΜΕ,
δεν υπάρχει κάποια ανοιχτή σύγκρουση. Ο κ. Παππάς δέχεται
νυχθηµερόν εκπροσώπους των καναλιών, µιλάει, κανονίζει, φτιάχνει και φτιάχνει πράγµατα τα οποία τελικώς, απ’ ό,τι φαίνεται,
γίνονται ερήµην της νοµοθετικής εξουσίας, ερήµην ηµών και
ερήµην της βούλησης του ελληνικού λαού.
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Σε ό,τι αφορά την ευαισθησία που έδειξε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα αυτός ο άνθρωπος να είχε την ίδια ευαισθησία δύο χρόνια πριν, όταν βασιζόµενος σε µία ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό συναίσθηµα και την πίστη της κ. Γκουτζαµάνη του Αρείου Πάγου στην
Ορθοδοξία έκανε το χείριστο ατόπηµα να προσπαθήσει να την
πείσει ότι εγώ είµαι ο Βελζεβούλ, ότι εγώ βγάζω φωτιές από το
στόµα κι ότι εγώ είµαι σατανιστής κι από τα χέρια µου βγαίνουν
κοτόπουλα που καίγονται.
Βασίστηκε σε τέτοια φαιδρά ο κύριος αυτός, τα οποία κυκλοφόρησαν και µε το βίντεο Μπαλτάκου και κανείς, µα κανείς και
από τη Νέα Δηµοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν στάθηκε στην
ουσία του βίντεο Μπαλτάκου, σε αυτά που ειπώθηκαν στο βίντεο
Μπαλτάκου.
Να θυµίσω –δεν είναι βέβαια συζήτηση για την Ολοµέλεια
αυτό, αλλά όλοι είµαστε πολιτικά πρόσωπα κι όλοι παρακολουθούµε την επικαιρότητα- ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αθωώθηκε για
την υπόθεση του βίντεο Μπαλτάκου.
Και το βίντεο Μπαλτάκου, κύριοι «Σαµαριστές» της Νέας Δηµοκρατίας, και αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον
µέρος της δικογραφίας. Άντε τώρα να ξεµπλέξεις αυτά που
έχουν µπλέξει οι άνθρωποι του Σαµαρά και οι άνθρωποι της ξενόδουλης, πλουτοκρατικής, προδοτικής Δεξιάς στην Ελλάδα.
Μην χαµογελάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Άξιοι συνεχιστές τους
είστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, µετά είναι ο κ. Φάµελλος και ο κ. Καρράς.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση καταπατά το Σύνταγµα µε κάθε τρόπο µε τον
οποίο µπορεί να το κάνει. Είναι προφανές ότι αυτό οδηγεί σε ένα
γενικευµένο αίσθηµα ανοµίας και οδηγεί τους πολίτες να µην σέβονται τον νόµο, την ειδοποιό διαφορά µεταξύ του πρώτου και
του τρίτου κόσµου, των ανεπτυγµένων και των υπανάπτυκτων
χωρών, που είναι ο σεβασµός στον νόµο. Δυστυχώς εκεί βρισκόµαστε. Δεν θα µπω, όµως, περισσότερο στην ουσία της συνταγµατικότητας ή µη αυτής της τροπολογίας που φέρνει ο Υπουργός Επικρατείας.
Στο θέµα όµως που έχει τεθεί, δηλαδή στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση διαλέγει να φέρει αυτή τη σοβαρότατη, αντισυνταγµατική κατά την άποψή µας, τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο συζητείται µε συνοπτικές διαδικασίες δείχνει ότι η Κυβέρνηση φοβάται τον διάλογο και τον αντίλογο.
Υπήρχε νοµοσχέδιο σήµερα το οποίο συζητήθηκε µε τις κανονικές διαδικασίες. Η Κυβέρνηση, όµως, φοβήθηκε. Δεν έφερε την
τροπολογία σε αυτό το νοµοσχέδιο για να συζητήσουµε και το
έφερε σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο συζητείται µε µια διαδικασία
στην οποία δεν έχουν λόγο όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, εκτός και
αν διαφωνούν µε την κύρωση της συµφωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πρότεινα, κύριε Θεοχάρη –δεν µε ακούσατε- να αλλάξει η διαδικασία.
Συνεχίστε, όµως.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Προτείνατε να αλλάξει
εσείς -και είναι προς τιµήν σας- γιατί είστε εκπρόσωπος της νοµοθετικής εξουσίας. Δεν βολεύει αυτό την Κυβέρνηση. Δεν το
έκανε µε αυτόν τον σκοπό. Προσπάθησε η Κυβέρνηση και δεν
µπορεί να αποφύγει τη συζήτηση. Θα συζητήσουµε, λοιπόν, αυτή
την τροπολογία όπως πρέπει.
Για ποιον λόγο, όµως, όλη αυτή η πρεµούρα; Για ποιον λόγο η
βιασύνη; Μήπως γιατί η Κυβέρνηση απέτυχε σε όλα τα µέτωπα,
δεν µπόρεσε να ελέγξει τις συστηµικές τράπεζες, δεν µπόρεσε
να φτιάξει το παράλληλο τραπεζικό σύστηµα και τώρα δραπετεύει, όπως όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει; Δραπετεύει και άρα τι
πρέπει να κάνει για να δραπετεύσει; Να εκβιάσει τα κανάλια -και
τρέχει να το κάνει- να αλλάξει ενδεχοµένως τον εκλογικό νόµο,
για να µην µπορέσει να υπάρξει σταθερότητα στην Κυβέρνηση
και µετά να παραιτηθεί και να φύγει; Αυτός είναι ο σκοπός της
Κυβέρνησης;
Θα πρέπει να µας το πει ξεκάθαρα για ποιον λόγο φέρνει τόσο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γρήγορα και τόσο βιαστικά αυτές τις αντισυνταγµατικές διατάξεις. Πρέπει να αποσυρθούν, ειδάλλως να συζητηθούν µε την
πλήρη και κανονική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από τρεισήµισι µήνες σε αυτή την
Αίθουσα η Κυβέρνηση έκανε µια µεγάλη δηµοκρατική τοµή. Με
τον νόµο τον οποίο ψηφίσαµε εισάγαµε την εφαρµογή του Συντάγµατος στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό ήταν
το βασικό χαρακτηριστικό της επιλογής µας, η εφαρµογή της δηµοκρατίας, η λειτουργία της διαφάνειας και η ισονοµία και στον
χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων.
Ταυτόχρονα µε τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου τηλεοπτικού σήµατος διασφαλίσαµε και την παροχή
ψηφιακού σήµατος σε όλη την Ελλάδα -κάτι που δεν είχατε κάνει
τόσα χρόνια- και ταυτόχρονα αναστείλαµε και το ιδιωτικό µονοπώλιο στην παροχή ψηφιακού σήµατος και δηµιουργήσαµε ένα
πλαίσιο ανεξάρτητης και τίµιας λειτουργίας στον χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων, κάτι το οποίο για είκοσι πέντε χρόνια σε
ένα καθεστώς ανοµίας δεν τολµήσατε ή δεν µπορέσατε -γιατί
δεν είχατε δυνάµεις- να το κάνετε.
Εµείς, όµως, µε την επιλογή του ελληνικού λαού τον Ιανουάριο
και τον Σεπτέµβριο και µε τη στήριξη της κοινωνίας προχωρήσαµε σ’ αυτή τη σηµαντική αλλαγή, που είναι ένα βασικό δηµοκρατικό δικαίωµα της χώρας µας η εφαρµογή του Συντάγµατος,
αυτό που ο Πρωθυπουργός είπε από το Βήµα των προγραµµατικών δηλώσεων: «Επειδή εµείς είµαστε κάθε λέξη του Συντάγµατος», προχωρούµε στην εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 2.
Οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους, κάτι το οποίο επιλέξατε να µην κάνετε όλο το προηγούµενο
διάστηµα. Όµως, αυτή τη δηµοκρατική τοµή εδώ και τρεισήµισι
µήνες προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να την καθυστερήσετε, να µην
επιτρέψτε να εφαρµοστεί. Και δεν βιάζεται η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση υποχρεούται έναντι του λαού να εφαρµόσει το Σύνταγµα, κάτι που πιθανώς για κάποιο κόµµα της Βουλής που µας
ρώτησε δεν είναι σηµαντικό έγγραφο της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Όµως, εµείς βιαζόµαστε και περιµέναµε η Αντιπολίτευση να
βγάλει πρόεδρο, περιµέναµε σε τρεις συνεχείς Διασκέψεις των
Προέδρων της Βουλής να συµφωνήσετε σ’ αυτό που είναι συνταγµατική σας υποχρέωση, να συγκροτηθεί δηλαδή µε οµοφωνία, εάν είναι δυνατόν, η Ανεξάρτητη Αρχή του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όµως, όλες αυτές οι προσπάθειες,
ακόµη και δύο τροπολογίες που διεύρυναν τον αριθµό του ΕΣΡ
και µία που µετέφερε την αρµοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας στη Βουλή για τον αριθµό των τηλεοπτικών καναλιών, καµµία απ’ αυτές τις κινήσεις συναίνεσης και συνεργασίας που έκανε
η Κυβέρνηση δεν έγινε αποδεκτή από την Αντιπολίτευση.
Επειδή εµείς επιµένουµε στην εφαρµογή του Συντάγµατος,
στο Υπουργικό Συµβούλιο ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν
θα κάνουµε πίσω απ’ αυτή τη βασική δηµοκρατική µας υποχρέωση.
Και επειδή καταλαβαίνουµε ότι το θέµα αυτό αφορά όλη τη
Βουλή και πρέπει να συζητηθεί µπροστά στους Έλληνες πολίτες
-προς όφελός µας είναι, µην ανησυχείτε, δεν θα µας κάνετε
κακό- η Πρόεδρος εισηγήθηκε και εισηγητές και αγορητές να
υπάρχουν απ’ όλα τα κόµµατα. Όµως, εσείς είχατε τόση πρεµούρα –και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Δένδιας- να δηµιουργήσετε θέµα,
που δεν ακούσατε καν την εισήγηση, που λέει τοποθετήσεις και
όχι µία συνοπτική διαδικασία επικυρώσεως σύµβασης.
Ο δε κ. Θεοχάρης δεν κατάλαβε καν ότι δεν συζητάµε τώρα
για την αντισυνταγµατικότητα.
Κύριε Θεοχάρη, να σας ενηµερώσω. Θα έρθει θέµα συνταγµατικότητας, είµαστε σίγουροι, θα προσπαθήσετε µε κάθε τρόπο
να σταµατήσετε αυτό που θα κάνουµε, να γίνει διαγωνισµός και
να δοθούν άδειες. Οι συνεργασίες σας τελειώσανε. Θα δοθούν
άδειες και θα γίνουν διαγωνισµοί µπροστά στους Έλληνες πολίτες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Αύριο στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς ξέρουµε ότι θα κάνετε ό,τι
είναι δυνατόν. Δεν έχουµε τα όπλα τα δικά σας, είναι γεγονός.
Δεν έχουµε ούτε το βαθύ κράτος, ούτε τα πλούσια γραφεία, ούτε
τα ωραία, εάν θέλετε, λόγια των δικηγόρων στη Βουλή. Έχουµε
έναν σύµµαχο, την ελληνική κοινωνία, τη δηµοκρατία, τον ελληνικό λαό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αύριο αυτό. Αύριο η κοινωνία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εξαιτίας αυτού του συµµάχου και µε
αυτόν τον σύµµαχο τα κανάλια θα µπουν σε διαγωνισµό και θα
δοθούν άδειες. Μην ανησυχείτε, θα γίνουν όλα και θα γίνουν µε
τη διαδικασία που πρέπει, µε τη συζήτηση που πρότεινε η Πρόεδρος και καλά έκανε το Προεδρείο της Βουλής, το οποίο δεν
είναι µια ανεξάρτητη αρχή. Αναγνωρίζουµε την αυτονοµία και τη
δεοντολογία του προεδρείου, αλλά είναι στελέχη, σύντροφοί µας
και πρότειναν να γίνει µε διάλογο η συζήτηση στη Βουλή, κάτι
που κανείς σας δεν θα τολµούσε να κάνει όταν ήταν στην κυβέρνηση.
Επιτρέψτε µου να το πω, κύριε Βενιζέλο. Και εσείς δεν θα το
τολµούσατε, όπως δεν το τολµήσατε τόσα χρόνια να λύσετε το
πρόβληµα της ανοµίας στα τηλεοπτικά κανάλια.
Εµείς ζητάµε τη συνεργασία, να πάµε σε διαγωνισµό και να
αναµετρηθούν όλοι τίµια µπροστά στους Έλληνες πολίτες. Έτσι
θα αποκατασταθεί και αυτό το κοµµάτι της δηµοκρατίας στη
χώρα µας. Έτσι θα προχωρήσουµε, γιατί το θέλει ο λαός. Δεν το
θέλουν οι καναλάρχες; Το θέλουν οι πολίτες, όµως.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αύριο θα µιλήσει ο λαός.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να προχωρήσει, κυρία Πρόεδρε, µε
την πρότασή σας η διαδικασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αύριο θα µιλήσει ο λαός, µε τα τρακτέρ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μη φωνάζετε, κυρία Βούλτεψη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ξαναπούµε τα ίδια, αλλά η επανάληψη είναι η µήτηρ της µαθήσεως, γιατί τα έχουµε δει όλα.
Κατ’ αρχάς, κυρία Πρόεδρε, θεωρούµε ότι η διαδικασία είναι
απαράδεκτη. Υπάρχει τροπολογία που δεν έχει καµµία σχέση µε
τη σύµβαση. Εποµένως, συνεχίζετε στον δρόµο που χάραξαν οι
προηγούµενοι, γιατί και αυτοί το ίδιο έκαναν. Απλώς, τότε τους
καταγγέλλατε για πραξικόπηµα -ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ- και τώρα καταγγέλλει η Νέα Δηµοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ για πραξικόπηµα. Μάλλον είστε και οι δύο πραξικοπηµατίες τελικά, εάν µπούµε σ’ αυτή
τη λογική και έτσι είναι.
Δεν συµφωνούµε, λοιπόν, µε αυτή τη διαδικασία, η οποία
υπάρχει. Μην βιάζεστε να τα πείτε, γιατί άλλα λέγατε. Πότε είχατε δίκιο; Τότε που λέγατε ότι είναι πραξικόπηµα ή τώρα που
λέτε ότι είναι νόµιµο;
Πείτε και εσείς η Νέα Δηµοκρατία και οι άλλοι πότε είχατε
δίκιο. Όταν τα κάνατε εσείς ήταν καλά και τώρα που τα κάνουν
οι άλλοι είναι πραξικόπηµα. Αυτό το παιχνίδι παίζεται. Αυτός ο
καβγάς έχει να κάνει µε την αναδιανοµή της αγοράς συνολικά.
Kαι η µεν Κυβέρνηση θέλει να ανοίξει, φαίνεται, και σε άλλους
παίκτες –ας το πω έτσι- το θέµα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
η δε Αντιπολίτευση, η Νέα Δηµοκρατία, υπερασπίζεται το σηµερινό καθεστώς.
Εµείς τι θέλουµε να πούµε; Η ουσία ποια είναι; Αφήστε τις κορώνες περί διαφάνειας και των άλλων των υπολοίπων. Η ουσία
είναι ότι η ενηµέρωση στη συντριπτική της πλειοψηφία, που είναι
κοινωνικό αγαθό, θα είναι πάλι στα χέρια των επιχειρηµατικών
οµίλων. Το ότι θα µπει τάξη µε τον διαγωνισµό κ.λπ., αυτά είναι
τουλάχιστον για αφελείς.
Γιατί ακόµη και το θέµα της διαφάνειας σας το θέσαµε και στο
νοµοσχέδιο. Γιατί εξαιρείτε τις αλλοδαπές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, ώστε οι µετοχές να µην είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικό πρόσωπο; Δεν θα προκύψουν πάλι εκεί
υπόγεια πράγµατα;
Σε τελευταία ανάλυση αυτό που βασιλεύει, όταν η ενηµέρωση
είναι στα χέρια των επιχειρηµατικών οµίλων, είναι το συµφέρον
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των επιχειρηµατικών οµίλων και γι’ αυτό τυχαίνει εντελώς «τυχαία» να βγάζουν όλοι τις ίδιες ειδήσεις κατά καιρούς.
Εµείς, λοιπόν, δεν πρόκειται να µπούµε σε αυτή την ψευτοαντιπαράθεση, η οποία γίνεται και σε ό,τι αφορά το ποιος θα δίνει
τις άδειες, δηλαδή αν θα είναι ο Γιάννης ή αν θα είναι ο Γιαννάκης, αν θα είναι ο Νίκος ή ο Νικολάκης. Δηλαδή, ποιο ΕΣΡ είναι
ανεξάρτητο; Είναι ανεξάρτητο το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο; Από πότε ήταν ανεξάρτητο; Όλες οι αποφάσεις που
έπαιρνε ανεξάρτητες ήταν!
Εποµένως, δεν µπαίνουµε σε αυτή τη λογική. Θέλουµε να θέσουµε προκαταβολικά το θέµα των εργαζοµένων, οι οποίοι δεν
προστατεύονται ή µπορεί να φαίνεται ότι προστατεύονται προσωρινά. Προσέξτε, µη σηµειώνετε, γιατί έχει και άλλα. Στην αρχή,
ναι, υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν τόσους. Όµως, στην πορεία
µπορεί να αλλάξουν και οι εργασιακές σχέσεις και πάρα πολλά
άλλα.
Εµείς αυτό το θέµα το θεωρούµε πάρα πολύ σοβαρό, το θέµα
των εργαζοµένων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Γι’ αυτό λέµε
ότι δεν µπαίνουµε σε τέτοια συζήτηση πια. Είναι κοροϊδία, όπως
είπα και το πρωί. Δεν ήσασταν εσείς, κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι
αφορά την τροπολογία θα ψηφίσουµε «παρών» και θα εξηγήσουµε αναλυτικά γιατί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα
δώσω τον λόγο στον κ. Καρρά και µετά θα συµπληρώσω και την
πρότασή µου.
Δεν θα σας δώσω, κύριε Λοβέρδο, τον λόγο. Τελειώσαµε. Θα
υποβάλω την πρότασή µου και µετά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι λάθος! Όχι, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το πρωί αντιµετωπίσαµε το ίδιο ζήτηµα στην Ολοµέλεια. Ετέθη
σε σχέση µε την κύρωση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, αν µπορεί να γίνεται πραγµατική συζήτηση ή θα πρέπει να
έρχονται κείµενα µέσω πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και
να ψηφίζονται ως έχουν.
Τίθεται, λοιπόν, και πάλι σήµερα το απόγευµα το ίδιο πρόβληµα. Η Βουλή, η οποία αφ’ ενός µεν είναι η πεµπτουσία της
δηµοκρατίας και αφ’ ετέρου η µοναδική δυνατότητα συζήτησης
των κρίσιµων θεµάτων της χώρας, να έχει τη δυνατότητα να µπορεί αναλυτικά να τοποθετείται όχι µόνο σε ζητήµατα συνταγµατικότητος ή µη διατάξεων αλλά επιπλέον και επί ουσιαστικών
ρυθµίσεων, οι οποίες αντανακλούν συνέπειες όχι µόνο σε οικονοµικά ή άλλα συµφέροντα αλλά σε αυτή καθ’ αυτή τη ζωή µεγάλων οµάδων πολιτών ή και του συνόλου.
Κυρία Πρόεδρε, έχει ταλαιπωρηθεί η Αίθουσα και η Βουλή γενικότερα µε τον νόµο των καναλιών, τον ν. 4339/2015. Ξεκινήσαµε τον Οκτώβρη να συζητάµε, υποτίθεται, την είσοδο µίας
τάξης στην αταξία. Προσπαθήσαµε, λοιπόν, και εµείς από την
πλευρά της Ένωσης Κεντρώων να συνεισφέρουµε κατά το δυνατόν και τις κρίσιµες διατάξεις του νοµοσχεδίου αυτού τις είχαµε ψηφίσει. Όµως, όταν είδαµε ότι αφαιρούνται κρίσιµες
αρµοδιότητες από το ΕΣΡ, είδαµε πλέον ότι δεν µπορούν αυτές
οι διατάξεις να ισχύσουν, διότι αντιµετωπίζεται θέµα συµφωνίας
ή όχι µε το Σύνταγµα.
Θέτω, λοιπόν, ένα ζήτηµα, κυρία Πρόεδρε, στην παρούσα
φάση. Όταν ο ν. 4339/2015 εισήχθη στη Βουλή, συνοδεύτηκε
στην ψήφιση στην Ολοµέλεια και από µία έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής και µας έδωσε τον οδηγό να δούµε µέχρι ποιου
σηµείου θα µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο 15 του Συντάγµατος, µέχρι ποιου σηµείου θα µπορούµε να έχουµε συνταγµατικότητα ή µη. Όµως, ξεκίνησαν τροπολογίες, σειρά τροπολογιών,
µία πριν από δεκαπέντε µέρες µε τη µορφή τροπολογίας και µία
σήµερα, η οποία οφείλω να πω ότι είναι κρισιµότερη των προηγουµένων, διότι πλέον µεταθέτει ένα τεράστιο εύρος εξουσιών
στον Υπουργό και µέσω του Υπουργού στη Γενική Γραµµατεία
Επικοινωνίας.
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Ζητούµε, λοιπόν, αν θέλετε, για να µπορούµε να τοποθετηθούµε στην Αίθουσα αυτή, να τη συνοδεύει έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, γιατί υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει από τον Κανονισµό η δυνατότητα να
συνοδεύεται από έκθεση. Είναι ένα όργανο κύρους η Επιστηµονική Υπηρεσία, την οποία εµείς εµπιστευόµεθα και εµπιστευόµεθα και στην αντικειµενικότητά της και στην επιστηµονική της
επάρκεια.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να ευτελίζουµε το Κοινοβούλιο αυτή τη
στιγµή, να εκφράζει η πλειοψηφία άποψη αντισυνταγµατικότητας, η µειοψηφία άποψη συνταγµατικότητας και ο ελληνικός
λαός να µας βλέπει έξω και να µην καταλαβαίνει τι γίνεται ή τι
αντιµετωπίζεται στην Αίθουσα αυτή, για τον λόγο ότι τελικά κανείς από εµάς δεν είναι πειστικός. Διότι και τα ίδια τα µέσα για
τα οποία συζητούµε αυτή τη στιγµή εµφανίζουν κατά το δοκούν
τις απόψεις µας.
Κυρία Πρόεδρε, θα επιµείνω σε αυτό και θα παρακαλέσω ιδιαίτερα και τον Υπουργό, θα παρακαλέσω και τον κύριο Πρόεδρο
της Βουλής κι εσάς. Θέλουµε έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, γιατί αναγκαζόµαστε να γνωµοδοτούµε µόνοι
µας. Εγώ δεν το θέλω πια να συνεχίσω αυτό το «βιολί», αν µου
επιτρέψετε την έκφραση, κάθε µέρα να τοποθετούµαι εδώ ή στις
επιτροπές αν κάτι είναι συνταγµατικό ή κάτι δεν είναι. Είµαι άνθρωπος κι εγώ και µπορεί να έχω κάνει σφάλµατα. Θα παρακαλέσω και πάλι να τίθεται αυτό το ζήτηµα, έστω και µε την
τροπολογία -ο Κανονισµός το επιτρέπει- και να έχουµε εκθέσεις.
Έχουµε υπηρεσίες στη Βουλή.
Τελειώνοντας θέλω να πω και τούτο: Διευρυµένη συζήτηση σε
αυτά τα θέµατα, ανοιχτή συζήτηση ακόµη και στις τροπολογίες
και προηγούµενη διαβούλευση. Σε ήσσονος σηµασίας διατάξεις
διακηρύσσουµε, διατυµπανίζουµε ότι υπάρχει διαβούλευση,
φέρνουµε έκθεση, την καµαρώνουµε, ακούµε απόψεις, καταλήγουµε. Ε, όχι µε τροπολογίες το κρίσιµο αυτό ζήτηµα, το οποίο
–σηµειωτέον- δεν έχει µόνο συνέπειες στην ενηµέρωση! Έχει συνέπειες και σε εργαζόµενους.
Είπε χθες ο κ. Παππάς στην τηλεόραση σε κάποιο κανάλι -µην
πω τι κανάλι µπορεί να ήταν αυτό- ότι εν ανάγκη θα φέρουµε µια
ρύθµιση να έχει πεντακόσιους εργαζόµενους, αν δεν µπορούµε
να καλύψουµε τις θέσεις. Τίθεται εκποδών το επιχείρηµα του κ.
Βούτση περί βιωσιµότητας πλέον, το οποίο συζητούσαµε και στη
Διάσκεψη των Προέδρων.
Ας µείνουµε, λοιπόν, σε αυτά, ας ξεκινήσουµε να έχουµε µια
αντικειµενική άποψη και ας προχωρήσουµε σε κανονική συζήτηση µε βοήθεια και των επιστηµόνων της Βουλής.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν ολοκληρώθηκε ο
κύκλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε, κύριε Λοβέρδο. Δεν είναι συζήτηση στην οποία µπορεί να
πάρουν όλοι τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
παρεµπίπτον ζήτηµα. Το ότι έδωσα τον λόγο είναι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δώστε µου τον λόγο να µιλήσω, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να πάρουµε τον λόγο όλες οι δυνάµεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σύµφωνα µε το άρθρο 67, δεν µιλάνε όλοι. Ο υπογράφων µόνο. Ανοίξτε το άρθρο 67 να το δείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έδωσα
τον λόγο έτσι σε όλους, για να ακούσουµε τη γνώµη όλων των
κοµµάτων και να συµπληρώσω την πρότασή µου. Μόνο ο υπογράφων µιλάει.
Κύριε Υπουργέ, έχετε πέντε λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε τον λόγο! Δεν υπάρχει
περίπτωση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ένα λεπτό
µόνο, κυρία Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν σας
τον δίνω. Είναι τόσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
και σας ζητώ τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχει µιλήσει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μίλησε
ο κ. Βενιζέλος και τα είπε πολύ καλά, µε σαφήνεια. Αφήστε, κύριε
Λοβέρδο, τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ! Δεν θα κρατήσει αυτή η συζήτηση πέντε ώρες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αν µου επιτρέπετε, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση νοµίζω ότι προσκόµισε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό! Κύριε
Υπουργέ, µην το κάνετε αυτό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Διαβάστε το άρθρο 67, κύριε Λοβέρδο. Είσαστε τόσο χρόνια στη Βουλή! Ντροπή!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα είχα τελειώσει!
Κάνετε λάθος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, λοιπόν, λέει ότι βιαζόµαστε. Οµολογώ ότι αυτό
είναι συγκλονιστικό επιχείρηµα. Και ξέρετε γιατί είναι συγκλονιστικό; Διότι δεν µπορούµε να τους το επιστρέψουµε. Δεν έχουµε
τη δυνατότητα να τους το επιστρέψουµε, διότι για εικοσιπέντε
χρόνια είχε παραλύσει αυτή η διαδικασία! Και ενώ προβλεπόταν
ο διαγωνισµός, ποτέ δεν έγινε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ και εσείς κάνετε λάθος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Συνεπώς τα
κόµµατα που αυτή τη στιγµή είναι στην Αντιπολίτευση, για το
µόνο πράγµα που δεν µπορούν να κατηγορηθούν είναι ότι βιάζονταν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να κλείσει ο
κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Καθίστε
κάτω. Θα τα ακούσετε. Ζητήστε τον λόγο µετά. Εγώ ζήτησα τον
λόγο για ένα λεπτό.
Επιτρέπετε, κύριε Λοβέρδο; Μα, τι συµπεριφορά είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, έδωσα τον λόγο στον Υπουργό, όπως δικαιούµαι. Καθίστε κάτω. Θα µιλήσει ο Υπουργός και θα συζητήσουµε τι λέει
ο Κανονισµός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύρια Πρόεδρε, έχω τον λόγο και θα
τον πάρω! Μεροληπτείτε! Ζητάω τον λόγο από την αρχή και έχω
σειρά. Δεν θα προχωρήσει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
έχετε καµµία σειρά. Μου ζήτησε τον λόγο και του τον έδωσα. Τελείωσε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, έστω και κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων, να πάρει τον λόγο ο κ. Λοβέρδος, για να συνεχίσουµε. Ήµαρτον!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Βοηθείστε, κύριε Παππά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, πραγµατικά είστε προβληµατικός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διαβάστε το άρθρο 67 του Κανονισµού. Για όνοµα του Θεού!
Τι είναι αυτό;
Δεν δικαιούστε να πάρετε τον λόγο. Κατά παρέκκλιση, για δύο
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λεπτά, γιατί η επιµονή σας δεν έχει όρια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καµµία παρέκκλιση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είστε
παράνοµος αυτήν τη στιγµή! Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου δώσετε τον χρόνο που δώσατε σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι, κύριε Λοβέρδο. Διότι θα µου ζητήσουν τον λόγο όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μα, τον πήραν τον λόγο όλοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συµπτωµατικό ήταν. Θα µπορούσε να µιλήσει οποιοσδήποτε ήθελε
να εκπροσωπήσει το κόµµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τώρα γλιστράτε διανοητικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κατέθεσε γραπτό αίτηµα ο κ. Βενιζέλος. Ας συνεννοούσασταν µεταξύ
σας. Τώρα τελείωσε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κ. Βενιζέλος µίλησε επί του Κανονισµού, όπως ο Κανονισµός ορίζει. Μετά, βάσει των προτάσεών
του, άνοιξε µια συζήτηση. Δικαιούνται συµµετοχής όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ας τελειώνουµε τώρα, ολοκληρώνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα έχω πέντε λεπτά, όπως όλοι, και
θα χρησιµοποιήσω όσα θέλω από αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα έχετε πέντε λεπτά. Σας δίνω κατά παρέκκλιση τον λόγο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καµµία µεροληψία σε βάρος µας! Παρεκτρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά
έχουµε την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, που είναι ολόκληρη
διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν θέλετε να µην προχωρήσει η διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δηλαδή, ο τσαµπουκάς θα περάσει εδώ; Δεν κατάλαβα! Θέλετε πέντε
λεπτά, γιατί αλλιώς θα διαλύσετε τη συνεδρίαση; Τι θέλετε ακριβώς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καθόλου τσαµπουκάς. Εσείς παρεκτρέπεστε, µε σκοπό να µην προχωρήσει η διαδικασία. Παρεκτρέπεστε για να εµποδίσετε τη διαδικασία. Το κάνετε επίτηδες!
Θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εσείς,
κύριε Λοβέρδο, το κάνετε συνέχεια αυτό και σκόπιµα. Είναι τα
δελτία ειδήσεων τώρα ή όχι ακόµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να αξιοποιήσετε µε την πρότασή σας αύριο την πρόταση που σας έκανε
ο κ. Βενιζέλος, που πραγµατικά συνάδει µε το λειτούργηµα του
Προεδρείου της Βουλής και καθενός και καθεµιάς από τα µέλη
του. Σας έδωσε την καταστρωµένη από τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα διαδικασία επί των τροπολογιών. Εάν δεν
το ακολουθήσετε, υπάρχουν και άλλες λύσεις να µετριάσετε το
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε. Ένα πρόβληµα, που στην κατάληξή του εµπλέκει στον ανταγωνισµό µας, στα προβλήµατα τα
οποία ο ένας ή ο άλλος από εµάς θέτουµε, στις συγκρούσεις µας
–εάν θέλετε- και στον διάλογό µας -για να είναι πιο ήπια αυτή η
έκφρασή µου- τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Ό,τι θα φύγει από εδώ απόψε εµπλέκει τον ρυθµιστή του πολιτεύµατος. Γι’ αυτό, τουλάχιστον, ως προς τα εσωτερικά θέµατα
λειτουργίας του Κοινοβουλίου πρέπει να είστε και να είµαστε
άψογοι.
Επαναλαµβάνω ότι εάν δεν ακολουθήσετε την πρόταση που
σας έγινε προηγουµένως από τον κ. Βενιζέλο, θα πρέπει να µας
εξηγήσετε ποια διαδικασία του νοµοθετείν ακολουθείτε.
Εσείς µε έναν τρόπο τελείως πρόχειρο –για να µην πω άλλη
λέξη- µας είπατε ότι είναι κύρωση και όταν τελειώσει, φαντάζοµαι, η διαδικασία της κυρώσεως, να µιλήσουν για την τροπολογία
οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί πέντε λεπτά.
Προφανώς αγνοείτε, κυρία Πρόεδρε, ότι επί όλων των κυρώσεων συµβάσεων τους τελευταίους µήνες το Προεδρείο της
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Βουλής δίνει τον λόγο σε όλα τα κόµµατα, ακόµα και σε αυτά
που έχουν συµφωνήσει. Μάλιστα, µε την άδεια του Προεδρείου,
θίγονται και ζητήµατα που είναι έξω από το πλαίσιο της κυρούµενης σύµβασης αλλά µέσα στους παλµούς της κοινωνίας και
της πολιτικής. Αυτό το κάνετε ως Προεδρείο για δύο λεπτά ή για
τρία λεπτά.
Έρχεστε σήµερα και λέτε «θα τελειώσουµε µε την κύρωση και
µετά θα πάρει κάθε κόµµα πέντε λεπτά, για να συζητήσουµε για
ένα τόσο σοβαρό θέµα». Κάνετε λάθος!
Θα πρέπει να δείτε, κατ’ αρχάς, το άρθρο 101 του Κανονισµού,
που είναι η µήτρα, και µετά να µας πείτε ποιες ειδικές διατάξεις
θα βάλετε στο τραπέζι, για να διεκπεραιωθεί η συζήτηση αυτής
της τροπολογίας. Εάν δεν το κάνετε και επιµείνετε σε αυτά τα
πέντε λεπτά, είστε εκτός πλαισίου και θα δείτε στην πορεία των
συζητήσεων ότι θα οδηγηθούµε σε αδιέξοδο και σε συγκρούσεις.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αναφέρετε τον χρόνο που έχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, τον χρόνο που έχουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι -µαθαίνουµε εδώ από τα κόµµατα ότι
θα έρθουν και Αρχηγοί κοµµάτων- τον χρόνο που έχουν οι Αρχηγοί κοµµάτων και τα συναφή, διότι αν δεν ξέρουµε τη διαδικασία,
κάποια ώρα, όπως κάνατε και το απόγευµα και άλλες φορές, θα
µας πείτε ότι δεν έχουµε χρόνο.
Κυρία Πρόεδρε, χρόνο θα έχουµε! Και αν δεν θέλετε να τον
δώσετε εσείς, θα τον πάρουµε µόνοι µας!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να γυρίσετε σελίδα. Αυτά τα
πονηρά που µας εισηγηθήκατε στην αρχή, πέντε λεπτά το κάθε
κόµµα, να τα ξεχάσατε και η πρότασή σας, πρώτον, να είναι θεµελιωµένη στον Κανονισµό της Βουλής και, δεύτερον, να µην παραβιάζει τις αρχές της λογικής. Ειδάλλως, δεν θα είναι καλή η
εξέλιξη της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, τις απειλές όπου περνάνε! Αφήστε τις απειλές στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν ξέρω πώς το έχετε εισπράξει αυτό το θάρρος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή, όµως, θα κάνω δεκτό το µισό αίτηµά σας, θα διαβάσω
το αίτηµα του κ. Βενιζέλου, για να τελειώνουµε: «Κύριε Πρόεδρε,
ζητώ να µου δοθεί ο λόγος κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού…
».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτό είναι µετά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη.
«Στην αρχή της συζήτησης του σχεδίου νόµου «Κύρωση της
Συµφωνίας κ.λπ.», προκειµένου να προβάλλω αντιρρήσεις…».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι αυτό
το αίτηµά µου. Το άλλο αίτηµά µου είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα τα
πω όλα!
Και συνεχίζετε «…ως προς τη συνταγµατικότητα σε σχέση µε
την κύρωση της τροποποίησης µε γενικό αριθµό τάδε και ειδικό
τάδε του κυρίου Υπουργού Επικρατείας».
Διαβάζω και το άλλο αίτηµά σας: «Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να µου
δοθεί ο λόγος επί του Κανονισµού της Βουλής ως πρώτος υπογράφων».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σε αυτό είµαστε τώρα, στον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είµαστε, λοιπόν, σε αυτό. Αυτό, λοιπόν, είναι παρεµπίπτον ζήτηµα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής, παίρνει
τον λόγο µόνο αυτός ο οποίος καταθέτει αυτό το παρεµπίπτον
ζήτηµα.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ έδωσα τον λόγο σε όσους τον ζήτησαν.
Ήθελε και ο κ. Λοβέρδος, διότι δεν µπορεί να µην τοποθετηθεί.
Αλλοίµονό µας, αν δεν µιλήσει! Του τον έδωσα τον λόγο. Μόνο
ο κύριος Υπουργός δεν έπρεπε να µιλήσει, έπρεπε να προηγηθεί
ο κ. Λοβέρδος, γιατί θα ήταν ιστορική η τοποθέτησή του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, αφήστε το. Κάνατε τις απειλές, ησυχάστε τώρα. Δεν
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«ξεφορτώσατε»;
Εν πάση περιπτώσει, τώρα βρισκόµαστε στο σηµείο που εγώ
είχα κάνει µία πρόταση να πάρουν τον λόγο αγορητές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, Αρχηγοί κοµµάτων κ.λπ., πράγµα που θεωρείται λίγο. Βελτιώνω την πρότασή µου. Είπαµε ότι θα πάρω
τον λόγο, για να συµπληρώσω την πρότασή µου, προκειµένου να
λάβουν τον λόγο και όσοι Βουλευτές επιθυµούν, µε το δεδοµένο
ότι έχουµε συγκεκριµένες ώρες στις οποίες πρέπει να τελειώσουµε, δύο, τρεις ώρες.
Δείτε το και κρίνετε. Θέλετε όλοι; Εντάξει!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Το θέµα είναι ότι όλοι, κάτω από αυτή τη συζήτηση που κάνουµε, κρινόµαστε, διότι, βεβαίως, µε το να καθυστερήσουµε και
να το ψηφίσουµε αύριο δεν αλλάζει τίποτα, κύριοι. Άρα, όλο αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το δυναµικό, ανταγωνιστικό, υβριστικό και απειλητικό δεν καταλαβαίνω γιατί αναπτύσσεται µέσα στον χώρο της Βουλής. Ίσως
να καταλάβουµε σε λίγο.
Παρά ταύτα, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό που τον
δικαιούται, γιατί είναι δική του η τροπολογία και θα αποφασίσουµε αµέσως µετά. Όπως ξέρετε, σύµφωνα µε το άρθρο 67,
αποφασίζει ο προεδρεύων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Να ενηµερώσω το Σώµα ότι ο αρµόδιος Υπουργός κατέθεσε τη σχετική
νοµοτεχνική βελτίωση, όπου προστίθεται στο τέλος του τίτλου
του νοµοσχεδίου η φράση «και άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Νοµίζω ότι η
Αντιπολίτευση έχει πραγµατικά βάλει στο τραπέζι του διαλόγου
ένα επιχείρηµα, το οποίο δεν µπορούµε εµείς να αντιγυρίσουµε,
το επιχείρηµα περί βιασύνης.
Είναι προφανές -και το γνωρίζει το πανελλήνιο- ότι εσείς δεν
βιαζόσασταν καθόλου να γίνει διαγωνισµός. Το πανελλήνιο καταλαβαίνει, επίσης. Καθώς περνάει η ώρα, µία φταίνε οι αρµοδιότητες του Υπουργού, την άλλη φταίει η ασυµβατότητα µε τον
Κανονισµό της Βουλής, σε λίγο -µας παρακολουθεί όλη η Ελλάδα- θα φταίει η ασυµβατότητα µε το Σύνταγµα. Τα περιµένουµε και τα ξέρουµε όλα.
Είναι προφανές ότι εσείς δεν βιαζόσασταν, διότι επί είκοσι
πέντε χρόνια ζήσατε µαζί και µε το καθεστώς της ανοµίας.
Θέλω µόνο να παρακαλέσω για το εξής: Δεν δέχοµαι το επιχείρηµα ότι εµείς αιφνιδιάσαµε. Το νοµοσχέδιο έχει ψηφιστεί εδώ
και τρεισήµισι µήνες. Την ηµέρα της ψήφισης είπαµε ρητά ότι
αυτό είναι το πρώτο βήµα και καλέσαµε εκείνη τη στιγµή την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να συµβάλει, για να συγκροτηθεί Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τίποτα δεν συνέβη. Μετά από
αυτό, περιµέναµε τις εσωκοµµατικές διαδικασίες της Νέας Δηµοκρατίας. Κάναµε δύο αλλεπάλληλες κινήσεις καλής θέλησης,
για να οικοδοµηθεί συναίνεση. Προφάσεις εν αµαρτίαις σε κάθε
φάση! Και ερχόµαστε τώρα, για να δούµε την τελευταία πράξη
του δράµατος.
Ένα πράγµα θα σας πω: Κόφτε το κατενάτσιο και µπείτε στο
γήπεδο να παίξετε µπάλα!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με βάση, λοιπόν, αυτά που ανέφερα σε σχέση µε τον Κανονισµό, για
το παρεµπίπτον ζήτηµα αποφασίζει ο Πρόεδρος της συνεδρίασης. Με βάση την τοποθέτηση που έκανα µετά την τοποθέτηση
του κ. Βενιζέλου, παρ’ όλο που θεωρώ ότι µπορεί να µην είναι
δόκιµα όλα αυτά που γίνονται στη Βουλή αυτό το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, όπως δεν ήταν και στην προηγούµενη -χωρίς αυτό
να αποτελεί άλλοθι-, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι, µε όλη
αυτήν την αντιπαράθεση.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παρεµπίπτον ζήτηµα δεν µπορεί να
τεθεί στη συνεδρίαση, διότι µόλις στις 19 Ιανουαρίου πάλι σε επικύρωση διεθνούς συµφωνίας µε τον Καναδά ψηφίσαµε την αύξηση των µελών του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. Δεν αναφέροµαι, λοιπόν, στη δική σας νοµολογία και στις δικές σας πρακτικές, όταν ήσασταν κυβέρνηση, για να µην κάνω συµψηφισµούς. Αναφέροµαι στην πρόσφατη δική µας ψήφιση που έγινε
στις 19 Ιανουαρίου και απορρίπτω το αίτηµα του κ. Βενιζέλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Υποβάλλω ένσταση, προβάλλω αντιρρήσεις στην απόφασή σας, σύµφωνα µε το άρθρο 67. Δώστε
µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Βενιζέλο. Θα το θέσω τότε σε ψηφοφορία δι’ εγέρσεως.
Προτείνω όσοι συµφωνούν µε το…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η αντίρρησή µου έγκειται στο ότι
το παρεµπίπτον ζήτηµα αφορά το γεγονός ότι η τροπολογία είναι
εκπρόθεσµη και άσχετη.
Εσείς απορρίπτετε τη δική µου ένσταση επί του Κανονισµού
λέγοντας «θα εφαρµόσω µια διαδικασία κατ’ οικονοµία», για να
συζητηθεί µια εκπρόθεσµη και άσχετη τροπολογία. Αυτό συνιστά
παραβίαση του Κανονισµού. Δεν µπορείτε να αποφασίσετε εν
ψυχρώ παραβίαση του Κανονισµού. Μπορείτε να κάνετε διευθετήσεις του χρόνου της συζήτησης και του χρόνου των οµιλητών,
όταν το θέµα συζητείται κατά τον Κανονισµό όχι αντίθετα προς
τον Κανονισµό.
Άρα, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να ψηφίσετε, έχουµε εδώ ζήτηµα
εσωτερικής τυπικής αντισυνταγµατικότητας του τρόπου ψήφισης της τροπολογίας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά παράδοση ελέγχει στα δικά του θέµατα την
εσωτερική τυπική αντισυνταγµατικότητα. Οι άλλοι κλάδοι της δικαιοσύνης δεν το κάνουν, αλλά, εάν ακολουθήσετε τον δρόµο
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αυτόν, και αυτή η νοµολογία –γιατί περί νοµολογίας πρόκειταιθα αλλάξει.
Αυτά που λέµε, δεν τα λέµε για να τα απορρίπτει η πλειοψηφία
του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέµε, για να γράφονται στα Πρακτικά και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη και από την Ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Να αναφέρω σε αυτό το σηµείο ότι σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρεµπίπτον ζήτηµα θεωρείται µεταξύ άλλων –που υποθέτω ότι δεν το
γράφει ο κ. Βενιζέλος, αλλά το εικάζω- είναι η αιτίαση για παραβίαση συγκεκριµένης διάταξης του Κανονισµού της Βουλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τις ανέπτυξα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πριν µιλήσω για το ότι κλείνει η συζήτηση γι’ αυτό το θέµα, ανέφερα τη
συµπληρωµατική πρότασή µου, την οποία δεν σχολιάσατε βεβαίως …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η πρότασή σας σε ποιο άρθρο του
Κανονισµού βασίζεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γιατί
πρέπει να πω, κύριε Βενιζέλο; Προτείνω στο Σώµα να µιλήσουν όχι µόνο κατά παρέκκλιση των διατάξεων όπου θα µίλαγε, επειδή
είναι κύρωση συµφωνίας, µόνο ο αντιλέγων- αρχικά και αγορητές
και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και συµπληρώνω αυτή την
πρόταση µε το να µιλήσουν και Βουλευτές σε ένα τέτοιο αριθµό,
όµως, που να µπορούµε να διεκπεραιώσουµε τη συζήτηση. Με
βάση όλα αυτά λοιπόν…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πόσοι Βουλευτές και για πόσο χρόνο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα σας
δώσω τον λόγο, κύριε Δένδια.
Είπα ότι απορρίπτω το αίτηµά σας, κύριε Βενιζέλο. Αν εσείς
παρά ταύτα θέλετε να το θέσουµε και σε ψηφοφορία δι’ εγέρσεως, θα το κάνουµε.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν θα ταλαιπωρήσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά θα ήθελα να υποβάλω και εγώ το αίτηµα προς
εσάς να τεκµηριώσετε το πού εδράζετε η πρότασή σας για τον
τρόπο συζήτησης. Kαι το κάνω, γιατί; Δεν το κάνω για να σας ταλαιπωρήσω. Δεν θα είχα αυτήν την αγένεια. Το κάνω, διότι θέλω
να εξηγήσω ακριβώς στο εθνικό Κοινοβούλιο περί τίνος πρόκειται.
Δεν έχουµε ψευδαισθήσεις. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι
η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα ψηφίσει αυτό που ζητά ο κύριος Υπουργός, δηλαδή τις τέσσερις άδειες, µε τη διαφορά ότι
καίτοι θα πρόκειται περί τυπικού νόµου, δεν θα πρόκειται περί
ουσιαστικού νόµου, θα πρόκειται περί διοικητικής πράξεως.
Σας προβλέπω µε πάσα βεβαιότητα -και θα ελεγχθώ σύντοµα
γι’ αυτό- ότι αυτή η διοικητική πράξη θα προσβληθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε αίτηση αναστολής και ακυρώσεις. Σας
προβλέπω, επίσης, ότι και τα δύο θα πετύχουν το αποτέλεσµά
τους.
Ζητώ, όµως, να είναι καταγεγραµµένη στα Πρακτικά της Βουλής η δική σας, κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας απόφαση
και πού εδράζεται αυτή, για να µπορεί το Συµβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει απολύτως όλη αυτή την παράνοµη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Παππάς έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλω να καταθέσω ειλικρινά την άποψή
µου.
Είδαµε εδώ, αντί για Ολοµέλεια, να επικρατεί µία κατάσταση
θείας Λένας, η χαρά του παιδιού. Είδαµε, δηλαδή, τη µία πλευρά
να λέει «εσείς το κάνατε πρώτοι», την άλλη πλευρά να λέει «όχι,
εσείς το κάνατε πρώτοι» και την κυρία Πρόεδρο να λέει «όχι, παιδιά, εµείς το κάναµε στις 19 Ιανουαρίου». Και επειδή, λοιπόν, και
τα δύο παιδιά –γιατί η συζήτηση που κάνετε σήµερα είναι για
µικρά παιδιά- κάνατε τα ίδια λάθη, θα πρέπει να τα επαναλάβουµε; Θα πρέπει να ξεκινήσουµε µία διαδικασία όπου θα νοµιµοποιείται πλέον η ανοµία;
Εγώ δεν θα µπω στην ουσία της αντισυνταγµατικότητας, όπου
όντως υπάρχει θέµα. Θα πω όµως ότι το ΕΣΡ είναι συνταγµατικά
υπεύθυνο για τα της τηλοψίας. Ούτε ο Υπουργός είναι υπεύθυνος, ούτε η Ολοµέλεια της Βουλής.
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Σε κάθε περίπτωση, κύριοι της Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα έχει την πλειοψηφία. Είτε µε τα 4/5 της Διάσκεψης
των Προέδρων, θα είχατε τους δικούς σας ανθρώπους στο ΕΣΡ,
στην υποτιθέµενη ανεξάρτητη αρχή, είτε αν είχατε εσείς την ευθύνη –που το πήρατε πίσω, κύριε Παππά- θα παίρνατε εσείς ως
Υπουργός τις αποφάσεις. Μετακυλήσατε πλέον αυτές τις αποφάσεις και τη δική σας ευθύνη.
Σας λέω ότι σε ένα σωστό καθεστώς, σε ένα καθεστώς µε εθνική κατεύθυνση και όχι ένα καθεστώς που συνεχίζει, θα έλεγα,
µία παράδοση ξενοκρατίας, όπως είστε και εσείς πια –από το
σύνθηµα «έξω από το ΝΑΤΟ», πήγαµε στο «να έρθει το ΝΑΤΟ να
µας χωρίσει στο Αιγαίο»- θα έπρεπε η εκτελεστική εξουσία, ο
Υπουργός, να καθορίζει τα της σωστής τηλεόρασης, όπως τα καθορίζει και το άρθρο του Συντάγµατος περί παιδείας, δηλαδή,
την εθνική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων, κάτι που δεν υφίσταται.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω –και να κλείσω- κάτι που θα
παίξει πολύ σήµερα στα κανάλια. Τι θα παίξει σήµερα στα κανάλια; Δεν θα παίξει η ουσία όσων σωστών ή λάθος –το κρίνει το
κάθε κόµµα- είπε ο κάθε εκπρόσωπος του κόµµατος. Θα παίξει
η αντιµαχία κ. Λοβέρδου και κυρίας Προέδρου. Αυτό θα παίξει,
κύριε Λοβέρδο.
Και θα πω το εξής και θέλω να µου πείτε κι εσείς τη γνώµη σας,
αν σας δώσει χρόνο η κυρία Πρόεδρος.
Δεν έπρεπε να καλέσετε, κυρία Πρόεδρε, τον φρούραρχο της
Βουλής; Φανταστείτε στη θέση του κ. Λοβέρδου να ήταν ο κ.
Παππάς και φώναζα εγώ στον Πρόεδρο «Όχι, µην µου µιλάς
εµένα έτσι!». Έτσι δεν σας µίλαγε ο κ. Λοβέρδος; Θα είχατε φωνάξει τώρα τον φρούραρχο και θα είχαν βγει όλα τα «τσοντοκάναλα» και θα έλεγαν: «Πρόκληση της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο». Κατά τα άλλα, εµείς είµαστε οι υβριστές κι
εµείς χαλάµε εδώ την ατµόσφαιρα! Κύριε Λοβέρδο, είναι έτσι;
Είστε συνυπεύθυνοι. Ο λαός βλέπει και µας κρίνει. Ο λαός
αύριο κατεβαίνει µε τρακτέρ ή χωρίς τρακτέρ. Ο λαός δεν έχει
να φάει και εσείς κανονίζετε για τους καναλάρχες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Τυρνάβου.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σε σχέση τώρα µε το ερώτηµα του κ. Δένδια, σύµφωνα µε το
άρθρο 101, οι τροπολογίες και τα άρθρα των τροπολογιών συζητούνται όπως και τα κοινά άρθρα.
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε το άρθρο 103 που ορίζεται ο χρόνος για τους οµιλητές, έβαλα τα τέσσερα λεπτά που πρότεινα
από την αρχή για τους οµιλητές, µε βάση αυτά τα άρθρα. Τώρα
αν προσβληθούν κ.λπ., αυτό θα κριθεί δικαστικώς και θα το
δούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας τα βγάζουµε µε το τσιγκέλι τώρα
ένα-ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι έναένα; Με ρώτησε ο κύριος. Μια χαρά τα λέω. Δεν θα µιλάω εκ περισσού. Όταν ερωτώµαι, απαντώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το άρθρο 101 ορθώς το επικαλεστήκατε και το άρθρο 103 δίνει λύσεις. Πρέπει, όµως, να µας πείτε
χρόνους -γιατί έτσι κάνουν όλοι οι προεδρεύοντες- για τους εισηγητές, τους ειδικούς αγορητές, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και αν έρθουν αρχηγοί κοµµάτων, και ως προς την
τροπολογία αυτή, και γι’ αυτούς. Θα το κάνετε τώρα πριν βάλετε,
όµως, σε ψηφοφορία την πρότασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχω
προτείνει για όλους αυτούς που είπατε, συν για Βουλευτές κοµ-
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µάτων –δύο µε τρεις το πολύ- προκειµένου να καλύψουµε τον
χρόνο που είναι εύλογος για να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.
Αυτά τα πρότεινα ως προεδρεύουσα στη συνεδρίασή µας σήµερα.
Κατά συνέπεια, ως προς αυτό, το προτείνω στη συνεδρίασή
µας, αν το αποδέχεται και ταυτόχρονα, το ζήτηµα που έθεσε ο
κ. Βενιζέλος ως προεδρεύουσα το απορρίπτω, αν και µπορεί να
θεωρηθεί ότι ακριβώς συµψηφίζεται µε την απάντησή µου.
Προχωράµε, λοιπόν, στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Μόνος σας θα την καταθέσετε τελικά, κύριε Βενιζέλο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εγώ θα πω τη δική µου ένσταση.
Καθένας έχει τα επιχειρήµατά του.
Κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία που υπογράφει ο Υπουργός
Επικρατείας και ενσωµατώνεται στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Μεταφορών δηµιουργεί ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου, το οποίο και θέτω κατά το άρθρο 100 του Κανονισµού
της Βουλής.
Το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας δεν το θέτω, προκειµένου να κριθεί από τη Βουλή οριστικά και αµετάκλητα. Αυτός είναι
ένας πολιτικός έλεγχος της συνταγµατικότητας. Το θέτω για να
καταγραφεί η συζήτηση στα Πρακτικά, γιατί τα θέµατα αυτά θα
γίνουν αντικείµενο και δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια και διεθνούς δικαστικού ελέγχου στο επίπεδο του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνέβη και µε άλλες χώρες που έκαναν ωµές παρεµβάσεις στο πεδίο
των µέσων ενηµέρωσης. Αυτό συνέβη πρόσφατα και µε την Ουγγαρία και µε την Πολωνία, γιατί παραβιάζονται όχι µόνο συνταγµατικές αρχές, αλλά και οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και της Επιτροπής Υπουργών, αλλά
βεβαίως και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Η τροπολογία, λοιπόν, πάσχει από δύο κραυγαλέες και οφθαλµοφανείς αντισυνταγµατικότητες. Η διάταξη µε την οποία προβλέπεται η µεταφορά της αρµοδιότητας για τους διαγωνισµούς
αδειών από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον αρµόδιο Υπουργό είναι αντίθετη στο γράµµα και το πνεύµα του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που λέει ότι στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης ασκείται άµεσος έλεγχος του κράτους διά του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει και την προηγούµενη άδεια.
Το επιχείρηµα ότι δεν έχουµε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -η Αντιπολίτευση δεν συµφωνεί- δεν µπορούµε να επιλέξουµε νέα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είναι
ένα αβάσιµο και προκλητικό επιχείρηµα. Διότι, όπως σας είχαµε
πει, όταν µε νόµο που εισήγαγε η Κυβέρνηση αυτή έληξε η θητεία των µελών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η
ανεξάρτητη αρχή είναι όργανο του κράτους άµεσο, δηλαδή προβλεπόµενο απευθείας από το Σύνταγµα και διαρκές. Δεν νοείται
κενό στην ύπαρξη των οργάνων αυτών.
Άµεσο και διαρκές όργανο σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρξει
αντικατάσταση µε κενό, δηλαδή δεν µπορεί να λήξει η θητεία
χωρίς να έχουν επιλεγεί ήδη οι επόµενοι. Άρα, υπό την έννοια
αυτή, η λύση δεν είναι να µεταφέρουµε την αρµοδιότητα στον
Υπουργό, αλλά ή θα υπάρξει άµεσα επιλογή νέων µελών µε συναίνεση και άρα, µε διάθεση συζήτησης εκ µέρους της Κυβέρνησης ή θα αναβιώσουν τα µέλη τα οποία παύτηκαν προώρως εκ
του νόµου που ψήφισε η Βουλή µε εισήγηση του κ. Παππά.
Το επιχείρηµα «σκοτώσαµε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, είµαστε ορφανοί, ελάτε να πάρουµε τις αρµοδιότητές
του» είναι ένα επιχείρηµα αβάσιµο, αντισυνταγµατικό και βεβαίως, θα ελεγχθεί δικαστικά κατά τρόπο εύκολο και γρήγορο,
διότι όλα τα θέµατα θα πάνε αµέσως στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Υπάρχει, όµως και η άλλη ρύθµιση, η ρύθµιση που λέει ότι ο
νόµος καθορίζει τον αριθµό των αδειών. Βεβαίως, ο νόµος να καθορίσει τον αριθµό των αδειών. Όµως, πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία που ήδη προβλεπόταν επί χρόνια και είχε προβλέψει και
η αρχική ρύθµιση του κ. Παππά για τη δηµόσια διαβούλευση και
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την αιτιολογηµένη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και έχει πει η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας
ότι και ο νοµοθέτης δεσµεύεται από αυτές τις διαδικαστικές προϋποθέσεις και αυτό ελέγχεται δικαστικά. Άρα, δεν µπορείς να µεταφέρεις την αρµοδιότητα για τον αριθµό των αδειών στον νόµο
χωρίς δηµόσια διαβούλευση και χωρίς αιτιολογηµένη γνώµη του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Πάλι, όµως, χρειάζεσαι αιτιολογία του νόµου που ελέγχεται.
Δεν µπορεί ο νόµος να πει «καθορίζω τον αριθµό των αδειών µε
βάση τη χωρητικότητα της διαφηµιστικής αγοράς και την πλειοδοσία ως προς το τίµηµα». Αυτά δεν είναι συνταγµατικά κριτήρια. Η νοµοθεσία εδώ και είκοσι χρόνια λέει ότι πρέπει να
εξαντλείται η τεχνική ευρυχωρία του συστήµατος. Δεν µπορείς
να έχεις εννέα άδειες εθνικής εµβέλειας µε αναλογική εκποµπή
και τέσσερις µε ψηφιακή. Ο νόµος έως την εποχή της σηµερινής
Κυβέρνησης έλεγε ότι καθορίζονται τεχνικά οι δίαυλοι µε βάση
τη χωρητικότητα, το 60% για εθνικής εµβέλειας κανάλια, το 40%
για περιφερειακής και τοπικής.
Δεν µπορείς να πεις τώρα, όταν έχουµε ταχύτατες εξελίξεις
και πολλαπλασιάζονται ραγδαία οι συχνότητες, ότι το µειώνουµε
αυτό γιατί αν ένας σταθµός έχει τετρακόσια άτοµα προσωπικό
πρέπει να έχει µία µερίδα διαφηµιστικής αγοράς που δεν υπάρχει
σήµερα. Μπορεί κάποιος να θέλει να οργανώσει διαφορετικά την
επιχείρησή του ή µπορεί να είναι µη κερδοσκοπική. Δεν µπορείς
να πεις ότι το κριτήριο είναι η διαφηµιστική αγορά και η δυνατότητα να αντλήσει ένα ποσοστό, διότι αυτό αντιβαίνει στη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια έχει επεξεργαστεί µε κάθε
λεπτοµέρεια αυτά τα θέµατα µε αφορµή ιταλικές, τουρκικές, βελγικές υποθέσεις. Η νοµολογία είναι πλουσιότατη.
Πρόκειται για µία οφθαλµοφανή, παιδαριώδη σύγκρουση µε
το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και, βεβαίως, µε το άρθρο 14, παράγραφος 9, του Συντάγµατός µας που λέει ότι ο νοµοθέτης µπορεί να θέσει
περιορισµούς ως προς τη συγκέντρωση –δεν µπορείς να έχεις
παραπάνω από µία άδεια- και όχι ως προς το συνολικό αριθµό
των αδειών. Ο νοµοθέτης µπορεί να παρέµβει µόνο ως προς τις
εγγυήσεις διαφάνειας και ως προς τον έλεγχο του τρόπου απόκτησης των οικονοµικών µέσων.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούστε. Αυτή η διάταξη συνιστά οπισθοχώρηση. Συνιστά παραβίαση του Συντάγµατος, των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Είναι µάταιη παραβίαση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι όταν
θα έρθουν οι νέοι διεκδικητές αδειών και θα τεθούν τα ερωτήµατα «ποιος είσαι», «ποιον εκπροσωπείς», «πού βρήκες τα
λεφτά», «ποιο είναι το συµφέρον που σε παρακινεί», θα ανέβουν
στο δέντρο. Κι όταν ανέβουν στο δέντρο, η παροιµία λέει ότι θα
φανούν τα οπίσθια. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε άλλα θέµατα –
για παράδειγµα, ένα αγαπηµένο θέµα θα είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»- θα δείτε πώς θα λειτουργήσει ο συνδυασµός των
θεµάτων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των µέσων
ενηµέρωσης και τι θα µας θυµίσει.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν θα πάτε πουθενά. Οδηγείστε απλώς σε ένα διπλό πολιτικό
εκβιασµό. Νοµίζετε ότι εκβιάζετε τους παλιούς και υπόσχεστε
στους καινούργιους, κατά βάθος εκβιάζοντάς τους. Δεν µπορείτε
να τα διαχειριστείτε αυτά. Έχετε υποσχεθεί πολλά. Έχετε απλώσει πολύ τραχανά. Οδηγείστε σε απόλυτο αδιέξοδο. Δεν έχετε
διαφυγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε, σας
παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω κάτι για τη
διαδικασία. Κανονικά, θα έπρεπε να µιλήσει ο αντιλέγων κ. Λάππας. Ζήτησε τον λόγο ο κ. Φορτσάκης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας και µπορεί να λάβει τον λόγο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Δέν-
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δια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά
θα ήθελα να µιλήσω, για να µην υπάρχει σύγχυση, γιατί επικοινωνούσαµε µε την Έδρα διά της κυρίας υπαλλήλου της Βουλής.
Εµείς καταθέτουµε αυτοτελώς διαφορετική πρόταση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν την έχουµε,
όµως, ξέρετε. Αν µας πείτε ότι θα την καταθέσετε, εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Την καταθέτουµε και θα την αναπτύξει
ο κ. Φορτσάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει. Ωραία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Επ’ αυτής δε, επειδή ερωτήθην αν θα
µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, το άρθρο 100, παράγραφος 2, προβλέπει ότι οµιλούν οι Αρχηγοί των Κοµµάτων, ήτοι
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει. Απλώς δεν
είχαµε το έγγραφο. Αν λέτε ότι θα µας το φέρετε, δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα.
Κύριε Φορτσάκη, µπορείτε να αναπτύξετε τη θέση της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ ενώπιον µίας τροπολογίας η οποία είναι καταφανώς αντισυνταγµατική. Πού πάσχει αυτή η τροπολογία; Για να το
αντιληφθεί κάποιος, αρκεί να διαβάσει τι γράφει το Σύνταγµα. Κι
ένα µικρό παιδί αντιλαµβάνεται τα ελληνικά του Συντάγµατος και
βλέπει διαβάζοντας το Σύνταγµα ότι δεν χωρεί διαφορετική ερµηνεία απ’ αυτήν η οποία προκύπτει από την απλή ανάγνωση.
Τι λέει το Σύνταγµα; Λέει ότι η Ραδιοφωνία και η Τηλεόραση
τίθενται υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους. Συνεχίζει και λέει
ότι αυτός ο έλεγχος, καθώς και οι κυρώσεις οι οποίες εννοείται
ότι θα προκύψουν ενδεχοµένως από τον έλεγχο, ανατίθενται
στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ραδιοτηλεοπτικού συµβουλίου, το οποίο είναι Ανεξάρτητη Αρχή. Μιλάµε για αποκλειστική
αρµοδιότητα.
Ο έλεγχος του κράτους, λοιπόν, ασκείται µόνο από το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο που έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα.
Γιατί το κάνει το Σύνταγµα αυτό; Το κάνει διότι το ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο έχει µία θέση κοµβική στο συνταγµατικό µας
σύστηµα. Είναι ένας θεσµός που εγγυάται σηµαντικές συνταγµατικές ελευθερίες, όπως την πληροφόρηση, το ιδιωτικό απόρρητο, την προσωπικότητα και λοιπά.
Είναι ένας θεσµός ο οποίος ασκεί σηµαντικές εποπτείες στην
αγορά τη ραδιοτηλεοπτική, τη διαφηµιστική. Είναι ένας θεσµός
ο οποίος έχει σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο -ανταγωνιστικότητα και
λοιπά- και ένας θεσµός στον οποίο το Σύνταγµα δίνει τον ρόλο
αυτό, διότι θέλει να απαλλάξει από τον κοµµατισµό, στον οποίον
θα έπεφτε το κράτος αν έκανε το ίδιο τη ρύθµιση χωρίς να περνάει από ανεξάρτητη αρχή.
Και έρχεται, µάλιστα, το Σύνταγµα και προσθέτει ότι, «Στον
έλεγχο…». Διότι ένα ερωτηµατικό που µπορούµε να θέσουµε
στον εαυτό µας είναι τι σηµαίνει η λέξη «έλεγχος». Ο έλεγχος,
λοιπόν, λέει το Σύνταγµα ρητά, expressis verbis, περιλαµβάνει
και τη χορήγηση προηγούµενης άδειας. Δεν υπάρχει, λοιπόν,
καµµία αµφιβολία ως προς αυτό.
Εδώ η προκείµενη τροπολογία λέει τα ακριβώς αντίθετα. Έρχεται και ορίζει τον αριθµό των αδειών, ο οποίος, βεβαίως, µπορεί να ορισθεί από τον νόµο, αλλά µε σεβασµό των κριτηρίων του
Συντάγµατος -και θα µιλήσω γι’ αυτό αµέσως µετά-, αλλά συγχρόνως µεταφέρει στον Υπουργό και τη διαγωνιστική διαδικασία
και την προκήρυξη και τη χορήγηση άδειας και τις λεπτοµέρειες,
αλλά του δίνει και τη δυνατότητα να µεταβιβάσει σε τρίτους, στη
γραµµατεία, τη ρύθµιση διαφόρων ζητηµάτων που κανονικά ανήκουν στο ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο.
Έχουµε, λοιπόν, εδώ µία ρύθµιση η οποία είναι κατάφορα αντισυνταγµατική. Και αυτή η αντισυνταγµατικότητα είναι πάρα
πολύ απλό να γίνει αντιληπτή.
Έρχεται η τροπολογία αυτή και δίδει τέσσερις άδειες. Δεν θα
µπω τώρα στο τεχνικό ζήτηµα του αν έπρεπε να δώσει περισσότερες ή λιγότερες. Μιλάει για τις λεγόµενες «υψηλής ευκρίνειας». Ξέρουµε, διαβάζοντας την έκθεση, ότι ούτως ή άλλως
περισσότερες θα έπρεπε να χορηγηθούν, διότι από την έκθεση
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προκύπτει ότι η χωρητικότητα είναι µεγαλύτερη. Όµως, ας µην
µπούµε τώρα σε πράξεις απλής διαίρεσης, µαθηµατικών, που ο
καθένας τις αντιλαµβάνεται, διαβάζοντας την έκθεση. Εγώ θα
εστιάσω στα κριτήρια που χρησιµοποίησε το Υπουργείο για να
προτείνει στον νοµοθέτη τη ρύθµιση.
Ποια είναι τα κριτήρια που λέει το Σύνταγµα; Το Σύνταγµα έχει
κριτήρια τα οποία είναι σαφή. Λέει ότι άδεια χορηγείται µε κριτήριο την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων λόγου και τέχνης. Λέει
ότι η άδεια χορηγείται µε σκοπό και κριτήριο την εξασφάλιση της
ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Λέει, επίσης, ότι λαµβάνεται υπ’ όψιν η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας,
ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, η προστασία της παιδικής
ηλικίας και της νεότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε, λοιπόν, κριτήρια τα οποία είναι απολύτως προσδιορισµένα. Και αντ’ αυτού τι διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση;
Διαβάζουµε ότι οι άδειες υπολογίστηκαν σε τέσσερις µε βάση τα
εξής αντικειµενικά κριτήρια: Στοιχεία που θα προσδιορίζουν την
οικονοµική βιωσιµότητα των αδειοδοτούµενων επιχειρήσεων και
ειδικότερα τα αναφερόµενα έσοδα από τη διαφηµιστική απορρόφηση, το ετήσιο κόστος λειτουργίας, καθώς και ο περιορισµός
του διαθέσιµου ψηφιακού φάσµατος -και δεν µπαίνω εδώ στην
τεχνική συζήτηση πόσες χωράει το φάσµα, γιατί όλοι ξέρουµε
ότι το φάσµα χωράει πολλαπλάσιους από όσους αδειοδοτούµεκαι η αναλογία του αριθµού των αδειών της ίδιας κατηγορίας
στις ευρωπαϊκές χώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ούτε κι εδώ θα µπω στη συζήτηση να σας πω ότι οι άδειες που
καταγράφονται για τις ξένες χώρες είναι µόνο υψηλής ευκρίνειας, ενώ υπάρχουν και άλλες άδειες που δεν είναι υψηλής ευκρίνειας. Θα πω µονάχα ότι όχι µόνο είναι αντίθετα αυτά τα
κριτήρια µε αυτά τα οποία ρητά ορίζει το Σύνταγµα, αλλά επιπλέον είναι κατάφορα αντίθετα µε βασικές αρχές του Συντάγµατος, καθώς και µε βασικές αρχές του ενωσιακού Δικαίου.
Πού ξανακούστηκε να ορίζει ο Υπουργός ποια θα είναι η τηλεόραση που θα επιβιώσει στην αγορά, ποια θα είναι εκείνη η οποία
µπορεί να έχει διαφηµίσεις ή ποια θα είναι εκείνη η οποία έχει
την οικονοµική ευρωστία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
τηλεθεατών; Αυτά θα τα επιλέξουν οι τηλεθεατές. Αυτό είναι ο
πλουραλισµός. Γι’ αυτό είναι η ελευθερία της πληροφόρησης.
Ειδάλλως, έχουµε µία ολοκληρωτική αντίληψη η οποία επιβάλλει
στον ακροατή το κανάλι που θέλουµε εµείς να ακούσει και δεν
τον αφήνουµε να επιλέξει το κανάλι που θέλει εκείνος να ακούσει. Αν ένα κανάλι δεν του προσφέρει αυτά που θέλει, το κανάλι
θα υποστεί τις συνέπειες και θα κλείσει.
Φοβάµαι ότι η Κυβέρνηση διαβάζει το Σύνταγµα όσο καλά το
διαβάζουµε και εµείς. Αυτό σηµαίνει, µε λίγα λόγια, ότι συνειδητά
προχωρεί προς την κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει. Και αυτό
αποδεικνύεται εάν σκεφτείτε ότι ήδη έχει δοθεί σε διαβούλευση
το νοµοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων. Και εκεί θα δείτε ότι, δυστυχώς, το πνεύµα της ρύθµισης -η οποία υιοθετείται και εκεί- είναι να υπάρξει ένας µοναδικός φορέας διαχείρισης.
Μάλιστα –ακούστε και αυτό!- προβλέπεται η δυνατότητα να
υπάρχει επίτροπος στη συλλογική διαχείριση αυτών των δικαιωµάτων, όπερ σηµαίνει ότι καµµία τηλεόραση ή κανένας σταθµός
δεν θα µπορεί να παίρνει το πρόγραµµα που θέλει, παρά µόνο
ό,τι αρέσει στον επίτροπο. Δηλαδή και τέσσερα κανάλια µόνο για να έχουµε αυτά που θέλουµε-, αλλά και το πρόγραµµα των
καναλιών να µπορεί να ελέγχεται αύριο από τον επίτροπο.
Αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και νοµίζω ότι
όλοι οι ενεργοί πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κινδυνεύει πραγµατικά το σύστηµα του πλουραλισµού και της ελευθερίας στην πληροφόρηση. Γι’ αυτό νοµίζω ότι είναι επείγον και
σηµαντικό να αποσυρθεί αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Φορτσάκη,
θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό
δευτερόλεπτο.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο –το είπε και ο κ. Βενιζέλος- σχετικά µε το τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία δεν µπορεί
να συγκροτηθεί το συµβούλιο. Η Κυβέρνηση ξέρει –ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας το έχει πει πολλές φορές και από το Βήµα
του κεντρικού οµιλητή στην Αίθουσα αυτή- ότι αν δεχθεί να επαναπατρίσει στο ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο τις αρµοδιότητες
που του ανήκουν εκ του Συντάγµατος, εµείς θα συναινέσουµε
στο να υπάρξει η συγκρότηση την οποία απαιτεί το Σύνταγµα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό ήταν σαφές, σαφέστατο! Το είπε και το επαναλαµβάνει.
Μην κάνετε πως δεν το ακούτε. Να καταλάβουν όλοι καλά ότι
εσείς αφαιρείτε από το συµβούλιο τις αρµοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγµα, ενώ γνωρίζετε πως µπορεί το ζήτηµα να
ρυθµιστεί διαφορετικά!
Για να µην µπω τώρα και σε άλλη πρόταση, καθώς µου δίνεται
αυτή η δυνατότητα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να µη µπείτε σε
άλλο θέµα, κύριε Φορτσάκη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: …ρυθµίζεται το ζήτηµα και διαφορετικά.
Είναι επείγον, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει σε αυτό ανάταξη της
πρότασης του κυρίου Υπουργού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φορτσάκη.
Τον λόγο έχει ο αντιλέγων κ. Σπυρίδων Λάππας από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Λάππα, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ αντιλέγοντας στους δυο βασικούς πυλώνες
της ένστασης του κ. Βενιζέλου κατ’ αρχάς, θα πω σαν προοίµιο
ότι έχουµε ένα ιστορικό και ένα δεδοµένο. Επί είκοσι πέντε χρόνια δεν λειτουργούν οι σταθµοί στα όρια της ιδιότυπης, θέλετε,
νοµιµότητας; Εγώ προτιµώ αυτό που υπαινίσσεται το Συµβούλιο
της Επικρατείας, της ιδιότυπης παρανοµίας.
Δώσατε δεκαπέντε ή δεκαέξι παρατάσεις µε δικούς σας νόµους στα κανάλια, στους τηλεοπτικούς σταθµούς. Δεν τους ανοίξατε ποτέ. Γράφατε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και τελευταία τροποποιήσατε –αν θυµάµαι καλά- το άρθρο 13. Δεν θυµάµαι καλά.
Πιθανόν το άρθρο 13 ή το άρθρο 14. Αυτό είναι το ένα δεδοµένο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λέτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Δεν το λέω για να πω ότι ξεκινάω από
αυτό το κακό που έγινε για να δικαιολογήσω κάποια άλλα κακά.
Απλά θα επιχειρηµατολογήσω πάνω σε αυτό το ιστορικό δεδοµένο. Αυτό είναι το ένα δεδοµένο.
Δεύτερον, όσον αφορά την ένσταση αντισυνταγµατικότητας,
θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος που είπατε, κύριε Βενιζέλο,
σχετικά µε τη λήξη της θητείας.
Πρέπει να ξέρετε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει σωρεία αποφάσεων –έχω µία στα χέρια µου- και δεν ανέχεται παράταση της θητείας των ανεξάρτητων αρχών και ιδίως του ΕΣΡ,
όπου ad hoc νοµολόγησε, παρά µόνο για εύλογο χρονικό διάστηµα. Και αυτό είναι ελάχιστο. Σε καµµία, δε, περίπτωση δεν
είναι ίσο µε τη θητεία του ή κλάσµα της θητείας του. Έχω την
απόφαση και θα σας τη δώσω. Αυτό είναι το ένα δεδοµένο. Άρα,
επ’ αυτού δεν έχετε δίκιο.
Πάµε τώρα στο βασικό, στο πρώτο, που είναι η µεταφορά των
αρµοδιοτήτων, η οποία µέχρι τώρα ήταν στο ΕΣΡ, από το αρµόδιο όργανο, που είναι η Βουλή, στον αρµόδιο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω και κάτι, σχετικά µε το ποια είναι η φύση του προς αδειοδότηση αντικειµένου.
Εδώ υπάρχει συµφωνία νοµολογίας του ΣτΕ µε σωρεία αποφάσεων της θεωρίας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Είναι δηµόσια υπηρεσία. Περί αυτής
πρόκειται.
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Άρα, λοιπόν, όταν µιλάµε σήµερα για το τι θα αναθέσουµε
στον αρµόδιο Υπουργό µε απόφαση της Βουλής, θα του αναθέσουµε την παροχή, για να µπορεί να λειτουργεί ως δηµόσια υπηρεσία. Συνεπώς, η αδειοδότηση για να λειτουργεί σύµφωνα µε
το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγµατος είναι η δηµόσια
υπηρεσία. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, ποιο είναι το συνταγµατικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
πρέπει να στηριχθούµε όλοι για να δούµε αν έχει βάση η ένσταση
αντισυνταγµατικότητας ή όχι; Είναι το άρθρο 15, παράγραφος 2
του Συντάγµατος. Και, βεβαίως, δεν µπορούµε να αποµακρυνθούµε απ’ όσα έχει πει µέχρι τώρα το ΣτΕ.
Θα διαβάσω µόνο µια απόφαση, αυτήν για την οποία ο κ. Δένδιας είπε κάποτε ότι του έδωσα το σκοινί να µας κρεµάσει.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας σε πολλαπλές αποφάσεις του
λέει: «Οι άδειες χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Τύπου
και ΜΜΕ». Και ξέρετε πολύ καλά ότι αν αυτό ήταν πέραν του
νόµου ή ήταν στα όρια του Συντάγµατος, το Συµβούλιο της Επικρατείας θα το ήλεγχε αυτεπαγγέλτως ως αντισυνταγµατικό. Θα
το δώσω κι αυτό για τα Πρακτικά. Δεν το είπε ποτέ.
Άρα, η µεταφορά αρµοδιότητας για τον αριθµό των καναλιών
στον Υπουργό, δεν πάσχει από καµµία αντισυνταγµατικότητα.
Είναι λυµένο και µε τη βούλα από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Πάµε τώρα να δούµε κάτι άλλο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό ενισχύει το επιχείρηµα της
αντισυνταγµατικότητας. Παραχώρηση ως δηµόσια υπηρεσία σε
ανεξάρτητη αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, να µην
κάνουµε διάλογο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Θα σας τα πω σε λίγο, κύριε Αθανασίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Αυτή η ρύθµιση του ν.4339, του
νόµου του δικού µας, σχετικά µε τη δυνατότητα του Υπουργού
να ορίζει τον αριθµό των καναλιών είναι αντιγραφή ουσιαστικά
δύο προηγούµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων: Του ν.3592/2007
που λέει ότι µε κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών ανατίθεται στον Υπουργό να καθορίσει τον αριθµό,
την τιµή εκκίνησης και λοιπά, σχετικά µε τη διαδικασία. Αυτό είναι
το πρώτο. Και έχουµε και την παλαιότερη διάταξη του ν.2328/
1995. Είναι ο πρώτος νόµος που αφορά τις αδειοδοτήσεις για τα
ΜΜΕ. Τι λέει δηλαδή; «Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και
ΜΜΕ…». Άρα, δεν είναι το πρώτο. Και είναι υποκριτικό σήµερα
να λέτε ότι εµείς κάνουµε πράγµατα που υποτίθεται πως είναι
εκτός του ορίου του Συντάγµατος.
Πάµε παρακάτω. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουµε ένα πρόβληµα. Δεν διαφωνεί κανένας ότι τη διαγωνιστική διαδικασία θα
έπρεπε να την κάνει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή
καθίσταται αδύνατη η συγκρότησή του; Τίθεται το ερώτηµα: Τι
θα λέγατε δηλαδή; Θα λέγατε ότι ο συνταγµατικός έλεγχος που
απορρέει από το άρθρο 15, παράγραφος 2 δεν θα γίνει ποτέ µέχρις ότου τεθούν δύο πράγµατα διαζευκτικώς; Ή θα συγκροτηθεί το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -που κατά την άποψη
του κ Τραγάκη δεν πρόκειται ποτέ να προσέλθετε για να συγκροτηθεί- ή θα περιµένουµε να γίνει αναθεώρηση του Συντάγµατος
για να αλλάξει ο τρόπος σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος.
Αυτό θέλετε; Άρα, θα καταστεί νεκρός ο συνταγµατικός έλεγχος;
Υπάρχει και µία άλλη λύση, σύµφωνα µε το –δήθεν- Βορεοκορεατικής έµπνευσης. Να µας πείτε, δηλαδή, αύριο το πρωί
«µαύρο» σε όλα τα κανάλια µέχρι να συγκροτηθεί το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό µας λέτε; Εµείς λέµε κάτι άλλο:
Θέλουµε να συνεχιστεί µε τρόπο νόµιµο και συνταγµατικό ο συνταγµατικός έλεγχος του άρθρου 15, παράγραφος 2.
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Ποιο είναι το αρµόδιο όργανο το
οποίο µπορεί να το κάνει αυτό σήµερα µε το δεδοµένο της πλήρους αδυναµίας και χωρίς προοπτική συγκρότησης του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης; Θεωρούµε ότι το µοναδικό όργανο το οποίο µπορεί να δώσει τέτοια εξουσιοδότηση και δυνατότητα είναι η Βουλή, διότι παρέχει όλες τις θεσµικές, πολιτικές
και κοινοβουλευτικές εγγυήσεις, ώστε, επιλέγοντας το αρµόδιο
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όργανο, να είναι και συνταγµατικά ώριµο και σύµφωνο µε το Σύνταγµα.
Τελειώνω, λέγοντας το εξής: Ξέρετε ότι θα µπορούσε η Ελλάδα να είναι από τις χώρες που δεν έχουν καν Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης. Για εµένα, καλώς έχει.
Την προηγούµενη φορά, καταθέσαµε στα Πρακτικά ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών
Μέσων, από το οποίο προέκυπτε ότι επτά χώρες, η Ιταλία, η
Ισπανία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, η Δανία και η Φιλανδία,
χώρες πολύ µεγαλύτερες από την Ελλάδα, δεν έχουν συνταγµατική πρόβλεψη ούτε νοµοθετική ρύθµιση για ανεξάρτητη αρχή
που να διεξάγει τη διαγωνιστική διαδικασία. Την έχει απευθείας
η εκτελεστική εξουσία, ο αρµόδιος Υπουργός. Και µιλάµε για τα
επτά αυτά κράτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ο αρµόδιος Υπουργός ή η εκτελεστική
εξουσία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, τη
σκέψη σας, κύριε Λάππα. Θα µιλήσει µετά ο κ. Δένδιας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κι αυτό έχει κριθεί ότι δεν παραβιάζει
κανένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Ας έρθουµε τώρα στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Σήµερα, πήρα
στα χέρια µου µία απάντηση του κ. Σχοινά εκ µέρους του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Κοµισιόν, σχετικά µε το ερώτηµα αν παραβιάζει η απόπειρα νοµοθέτησής µας το ενωσιακό
Δίκαιο.
Θα σας αναφέρω κοµµάτι από την απάντηση του κ. Σχοινά:
«Στο µνηµόνιο η ελληνική Κυβέρνηση δεσµεύεται να προκηρύξει
ένα διεθνή διαγωνισµό…» -άρα, είναι και µία µνηµονιακή υποχρέωση, την οποία ψηφίσατε κι εσείς και είναι υποκριτικό σήµερα να
την αρνείστε- «…για την απόκτηση των τηλεοπτικών αδειών και
επίσης να χρησιµοποιήσει τα έσοδα για δηµοσιονοµικούς λόγους. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη µέλη να εναρµονίσουν και
να θεσµοθετήσουν τις διαδικασίες για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, διότι δεν υπάρχει καµµία υποχρέωση ευρωπαϊκής
εναρµόνισης.». Αυτό είναι το πρώτο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πιο µπροστά, τι λέει;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Δεύτερον, πριν από δέκα µέρες σε
ερώτηση της Ευρωβουλευτού σας κ. Σπυράκη, υποχρεώσατε τον
Ευρωπαίο αξιωµατούχο κ. Έτινγκερ να δώσει απάντηση, αν
πράγµατι αυτή η απόπειρα που κάναµε για την ανάθεση στον
Υπουργό, παραβιάζει το ενωσιακό Δίκαιο.
Η απόφαση του Έτινγκερ είναι πολύπλοκη. Δόθηκε στο EurActiv. Δεν υπάρχει καµµία υποχρέωση. Ορθώς κάνει ό,τι κάνει η ελληνική πολιτεία και δεν παραβιάζεται πολλαπλώς ή µονοµερώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα δώσω έναν πίνακα, κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε τον αριθµό
των αδειών που έχουν όλα τα κράτη. Είναι γενικού περιεχοµένου.
Απλά τον αναφέρω: Αυστρία τέσσερις, Βουλγαρία δύο, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλά, αυτά µπορείτε να τα πείτε µετά, στη συζήτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, πράγµατι αν θέλαµε όλοι να υπακούµε στο Σύνταγµα, όλες οι πολιτικές δυνάµεις, να τηρήσουµε
µια βασική υποχρέωση: Να καταλαβαίνουµε από πού απορρέουν
και ποιες είναι οι υποχρεώσεις µας.
Όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσέρχεται για τρεις φορές στο ΕΣΡ, παρ’ ότι παλαιότερα είχε δεσµευτεί ότι θα προτείνει
συγκεκριµένα ονόµατα -διέρρευσαν τα ονόµατα, κανένας δεν
ήταν του ΣΥΡΙΖΑ πλην ενός- και δεν προσέρχεται στη συγκρότηση του συνταγµατικώς προβλεπόµενου οργάνου, ποιος έχει
την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, αυτής της κατάστασης;
Και ξέρετε τι λέει η κοινωνία; Κάντε κάτι επιτέλους µε τα κανάλια. Και έχει υποχρέωση η Κυβέρνηση να ικανοποιήσει και το
περί δικαίου λαϊκό αίσθηµα, αλλά κυρίως να εντοπίσει και τις ευθύνες της Αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ που δεν προσέρχονται
σε υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγµα. Και αυτό είναι
τεράστια ευθύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες καθώς και επτά εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Νικόλαος Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ευχάριστο για εµένα
ότι σηκώνοµαι τρίτη φορά µέσα στην ίδια ηµέρα για να υποστηρίξω ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας προτεινοµένων νοµοθετηµάτων στην Εθνική Αντιπροσωπεία από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί είναι ενδεικτικό αυτό –το είπα και πριν- της αρχής
µιας προϊούσας αυθαιρεσίας, η οποία φαίνεται µεν γοητευτική
για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε πρώτο χρόνο, αλλά σας
διαβεβαιώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σας εισάγει σε επικίνδυνες ατραπούς.
Και αν µου επιτρέπετε και την προσωπική παρατήρηση, δεν πιστεύω ότι αυτή είναι –κατά την παράδοση, τουλάχιστον- η θεσµική απάντηση της Αριστεράς στο δηµοκρατικό διάλογο.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο ζήτηµα, το οποίο συζητάµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα τροπολογία είναι
προδήλως αντισυνταγµατική. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να την
βλέπουµε στο µέλλον, διότι θα διδάσκεται στο Συνταγµατικό Δίκαιο των Νοµικών Σχολών ως πρωτόλεια άσκηση για να γράψουν
οι φοιτητές σε ποιες διατάξεις του ισχύοντος Συντάγµατος αντίκειται.
Προς διευκόλυνση, λοιπόν, στο µέλλον των φοιτητών αυτών,
θα µου επιτρέψετε να σας απαριθµήσω τις διατάξεις που η παρούσα τροπολογία αντίκειται στο ισχύον Σύνταγµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Κατ’ αρχάς, παραβιάζει το άρθρο 74, παράγραφος 5, εδάφια
3 και 4, διότι εισάγεται και εκπροθέσµως και είναι προδήλως τελείως άσχετη µε τη συµφωνία µεταξύ της Ελλάδος και της Λευκορωσίας.
Δεύτερον -πολύ πιο σηµαντικό- παραβιάζει το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγµατος, γιατί αναθέτει στην Κυβέρνηση,
διά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας -χρησιµοποιεί εσάς ως
όργανα- να ρυθµίζει θέµατα που στην πραγµατικότητα ανήκουν
στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Ο κύριος συνάδελφος προηγουµένως αναφέρθηκε παρεµπιπτόντως –εδώ διακόπτω, δεν έχει σηµασία αυτό, κύριε συνάδελφε, που είπατε, αλλά θα σας απαντήσω και σε αυτό - σε νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σας επανακαταθέτω την
απόφαση της Ολοµέλειας 3578 του 2010, την οποία εκ παραδροµής εσείς καταθέσατε την προηγούµενη φορά ως επιρρωτική,
ενισχυτική δηλαδή, των απόψεών σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Αυτή ανέγνωσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Επί λέξει αναφέρει για την ερµηνεία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ισχύοντος Συντάγµατος: «Η
ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του
κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, όπως νόµος
ορίζει. Και ο άµεσος έλεγχος λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας». Η ολοµέλεια δεν αφήνει το
παραµικρό θέµα ερµηνείας ως προς το τι ισχύει.
Πάµε πιο κάτω. Η τροπολογία παραβιάζει το άρθρο 26, παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος, δηλαδή την αρχή της διάκρισης
των εξουσιών, γιατί αποδίδει σε εσάς, στην κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, µια αρµοδιότητα του κράτους ασκούµενη δι’ Ανεξάρτητης Αρχής. Παραβιάζει το άρθρο 4, παράγραφος 1 του
Συντάγµατος και το άρθρο 20 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την αρχή της
ισότητας, γιατί παρά την έλλειψη τεχνικών περιορισµών εσείς
επιβάλλετε περιορισµούς.
Παραβιάζει το άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγµατος και
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το άρθρο 16 του ιδίου Χάρτη περί επιχειρηµατικής ελευθερίας,
γιατί περιορίζει, χωρίς λόγο, άσκηση πιθανής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Θίγει την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, δηλαδή το
άρθρο 5Α του ισχύοντος Συντάγµατος. Θίγει τον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -άρθρο 11- που
αφορά την ελευθερία της έκφρασης και θίγει και παραβιάζει το
άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Πρέπει να σας πω ότι εις τη δωδεκαετή κοινοβουλευτική µου
παρουσία ουδέποτε αντιµετωπίσαµε τροπολογία, η οποία να
θίγει εν ταυτώ περισσότερα άρθρα του Συντάγµατος και να αποτελεί τεκµήριο και απόδειξη πλήρους αντισυνταγµατικότητας.
Παρά ταύτα, για τη δική σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διαφώτιση, πέραν της πρόδηλης αντισυνταγµατικότητας, θέλω
να σχολιάσω και κάτι το οποίο ο κύριος συνάδελφος ανέφερε
σχετικά µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Όχι ότι αυτό θα δηµιουργούσε αµφιβολία, διότι το ελληνικό Σύνταγµα στέκεται αυτοτελώς. Και επί του άρθρου αυτού -άρθρο 15, παράγραφος 2ουδεµία συντρέχει διαφορά ως προς το γενικό Acquis, το οποίο
υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρουσιάστηκε εδώ,
ενώπιών σας, µια µεσανατολική πραγµατικότητα ως δήθεν η ευρωπαϊκή πρακτική, η αντίληψη, δηλαδή, ότι στα προηγµένα ευρωπαϊκά κράτη διά των Υπουργών και κατά την αυθαίρετη κρίση
των Υπουργών χορηγούνται οι τηλεοπτικές άδειες.
Αυτό βεβαίως αντίκειται, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κοινή σας λογική.
Παρακαλώ -χωρίς να θέλω να σας ταλαιπωρήσω- να σας αναφέρω σωρεία χωρών όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Πορτογαλία,
το Ηνωµένο Βασίλειο, ακόµα και η Ιταλία µε το κεκτηµένο Μπερλουσκόνι, µε πιθανή εξαίρεση µόνο το Λουξεµβούργο -στις χώρες αυτές προσθέτω και τη Γερµανία και την Ισπανία και τη Σουηδία- οι οποίες έχουν αρχές που εντάσσονται, βεβαίως, στο ευρύτερο κράτος -µην κάνετε λάθος σε αυτό, βεβαίως στο
ευρύτερο κράτος- αλλά όχι στον αρµόδιο Υπουργό. Διότι άλλο
είναι το κράτος και άλλο η ανεξάρτητη αρχή.
Πέραν αυτού, δε, θέλω να σας πω το εξής: Με αυτό το οποίο
θα ψηφίσετε, εάν το ψηφίσετε, απόψε το βράδυ, θα καταστήσετε
την Ελλάδα όµορη και συγγενή χώρα µε µόνο µία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πολωνία, η οποία έχει ήδη παραπεµφθεί για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, έχει ήδη καταστεί το
«µαύρο πρόβατο» της επιτροπής. Και νοµίζω ότι το ελάχιστο που
χρειάζεται µέσα στην κρίση η Ελληνική Δηµοκρατία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι να την καταστήσετε και δακτυλοδεικτούµενη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
της ελευθερίας της έκφρασης!
Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και το εξής: Υπάρχει ένα
βιβλίο, µπορείτε να το βρείτε, που αναφέρεται στην Αριστερά
της Γαλλίας. Αναφέρεται σε όλη την ιστορία της Αριστεράς στη
Γαλλία από τον Ροβεσπιέρο και τον Νταντόν µέχρι τον Ολάντ σήµερα. Πρέπει να σας πω πως παρ’ ότι πολλές φορές η γαλλική
Αριστερά -η οποία είναι η ισχυρότερη Αριστερά παραδοσιακά
στην Ευρώπη- υπέπεσε σε ατοπήµατα, τίποτε δεν µπορεί να εξισωθεί µε αυτά που κάνετε εσείς σε αυτήν την Αίθουσα τους τρεις
τελευταίους µήνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δένδια.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
Έχετε πέντε λεπτά, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να δυναµιτίσω
τη συζήτηση, αλλά να πω ότι είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος, αλλά
και προβληµατισµένος, που βλέπω στις θέσεις των Υπουργών
τον κ. Κοτζιά, ο οποίος αρνείται κατ’ αρχάς –αυτό είναι το έλασσον- να έρθει να απαντήσει στις καίριες ερωτήσεις της Χρυσής
Αυγής. Το µείζον, όµως, είναι ότι σήµερα, που έχουµε αυτές τις
υποθέσεις µε τα ελληνοτουρκικά, µε τις NOTAM, αντί να είναι
στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών που
αυτήν τη στιγµή θα έπρεπε να υπάρχει ένας οργασµός δουλειάς,
για την προάσπιση των εθνικών µας δικαίων και του ελληνικού

5754

µας Αιγαίου, ο κ. Κοτζιάς έρχεται να συµµετάσχει στη συζήτηση
για τα κανάλια.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες. Ξεκίνησε
την όλη ιστορία της συζήτησης για τη συνταγµατικότητα, χωρίς
όµως να τη θέσει στην ουσία της -δεν έθεσε θέµα συνταγµατικότητας ο κ. Βενιζέλος-, λέγοντας, «το θέτω το θέµα διά τα Πρακτικά, για την ιστορία, διότι η σηµερινή συζήτηση θα τύχει δικαστικής διερεύνησης και στα ελληνικά δικαστήρια αλλά και στα
διεθνή», όπως είπε ως σωστός –θα έλεγα- επιστήµων και συνταγµατολόγος.
Ο κ. Βενιζέλος είναι άριστος χρήστης της ελληνικής γλώσσης,
εξαίρετος ακαδηµαϊκός θα έλεγα, αλλά πολιτικά έχει πολύ κοντή
µνήµη ή θα έλεγα καλύτερα, έχει επιλεκτική µνήµη.
Να θυµίσω ότι ο κ. Βενιζέλος είναι –αν δεν κάνω λάθος- ο εµπνευστής του λεγοµένου νόµου -που δεν είναι νόµος, είναι συνταγµατική διάταξη- περί ευθύνης Υπουργών; Πώς θα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτός ο νόµος είναι του ’44.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο νόµος. Η διάταξη η συνταγµατική,
κύριε Βενιζέλο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η διάταξη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Βενιζέλο, αφήστε µε και το συζητάµε. Η διάταξη η συνταγµατική. Δεν θέλω να σας κατηγορήσω
ή οτιδήποτε, αλλά θα µπορούσατε κι εσείς µε την επιστηµοσύνη
σας αυτό το σκάνδαλο περί της ανοµίας των Υπουργών να το είχατε λήξει µια και καλή. Δηλαδή, θα έχουµε στην ελληνική πολιτική σκηνή για µεγάλα σκάνδαλα τον κ. Παπαντωνίου µε το
πρόστιµο το ευτελές ή -την Αντιγόνη της µεταπολίτευσης- τον κ.
Τσοχατζόπουλο και τη διωκόµενη αδίκως –και εκφράζω και τη
συµπάθειά µου στη γυναίκα που είναι κι άρρωστη- σύζυγό του;
Δηλαδή εκεί φτάνει η κάθαρση; Αυτήν τη κάθαρση θέλετε να συνεχίσετε κι εσείς; Και δέχεστε και µαθήµατα αριστεροσύνης από
κάποιον υποτιθέµενο δεξιό; Τώρα, πριν από λίγο δεν σας τα είπε
ο κ. Δένδιας; Και ποια αριστεροσύνη τελικά; Μάλλον το καράβι
µπάζει µε νερά προς τα δεξιά πλέον.
Εν πάση περιπτώσει, άκουσα λοιπόν τον κ. Βενιζέλο και µετά
πήρε τον λόγο ο κ. Φορτσάκης, τον οποίο εκτιµώ κι έχω και την
κοινωνική «καληµέρα» και «καλησπέρα», που έλεγε και ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής και Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας ο κ.
Μεϊµαράκης. Έτσι δεν είναι;
Εισπράττετε τα σκουπίδια και τις φωνές των φοιτητών µε µια
εµπλοκή σας –δεν ξέρω αν τη θέλετε ή όχι- µε τα πολιτικά πράγµατα. Τελικώς, θα πάτε σπίτι και θα πείτε «πού έµπλεξα;». Γιατί
µπλέξατε, κύριε Φορτσάκη. Ο Σαµαράς σάς έµπλεξε.
Αλήθεια, πού είναι ο κ. Σαµαράς; Ο κ. Σαµαράς πληρώνεται
για τη συµµετοχή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο; Δεν είναι σε
επιτροπές, δεν έρχεται. Τον πληρώνει ο ελληνικός λαός τον κ.
Σαµαρά; Γιατί; Δεν τον βλέπω ποτέ εδώ.
Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Σαµαράς ασχολείται µε αυτά που
ξέρει να ασχολείται. Σας έχει δίπλα…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Σας λείπει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μου λείπει, για να του τα πω. Όταν πέρναγε από εδώ µια φορά του λέω: «Να µην τα ακούς…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …και γι’ αυτό δεν περνάς ούτε εσύ, ούτε
ο Σαµαράς από εδώ»…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είσαι γνωστός προβοκάτορας, Σταµάτη,
το έκανες και το πρωί. Μη µου κόβεις την κουβέντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σε ξέρουµε ποιος είσαι, ξέρουµε τι είσαι,
ξέρουµε τι λαµόγιο είσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να λείπουν οι χαρακτηρισµοί και οι προσωπικές αναφορές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κάνε µου και µήνυση και αγωγή. Ο βρεγµένος τη βροχή δεν τη φοβάται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παππά!
Να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά, σας παρακαλώ, από όλα
αυτά που λέγονται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Παππά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Φορτσάκη, είπατε εν τη ρύµη του
λόγου σας κάτι σωστό. Είπατε προς την Κυβέρνηση «µελετούµε
το Σύνταγµα τόσο καλά, όσο πιστεύουµε ότι το µελετάτε κι
εσείς». Αυτό δεν είπατε; Κάνω λάθος; «Μελετούµε το Σύνταγµα,
όσο καλά το µελετάτε κι εσείς».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Λοιπόν, είπατε κάτι λάθος. Ξέρουν τι κάνουν, γιατί κάνουν ακριβώς αυτά που κάνατε κι εσείς. Θυµάµαι
τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Λαφαζάνη εδώ ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, που φώναζε µε την εκπρόθεσµη και έλεγε «Εκπρόθεσµος,
εκπρόθεσµος!» σε εσάς ως κυβέρνηση. Δεν ήσασταν στη Βουλή
τότε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα τι γίνεται; Δεν είναι εκπρόθεσµος η τροπολογία; Μόνο
γι’ αυτό, κύριε Φορτσάκη, κύριε Βενιζέλο και οι υπόλοιποι, θα
έπρεπε να µιλήσουµε. Εκπρόθεσµη τροπολογία δεν γίνεται δεκτή. Η συζήτηση πρέπει να γίνει σε επίπεδο υψηλό, να µιλήσουν
όσο πιο πολλοί Βουλευτές γίνεται. Είναι ένα θέµα µείζονος σηµασίας.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας
–αν και άλλοι µίλησαν πολύ πιο πολύ-, θέλω να πω ότι είτε τέσσερα είναι τα κανάλια είτε δεκατέσσερα εµείς δεν θα είµαστε
προσκεκληµένοι.
Κύριε Δένδια, εµείς θα είµαστε οι αποσυνάγωγοι αυτής της
συναγωγής σας. Δεν παίζουµε µε τα δικά σας πακέτα και µε τα
δικά σας συµφέροντα.
Εµείς είµαστε µε το πλευρό του δοκιµαζόµενου ελληνικού
λαού. Είµαστε τελικώς µε το πλευρό αυτών όλων που είναι εγγυητές του Συντάγµατος, βάσει του άρθρου 120.
Μάλιστα, θα σας διορθώσω κύριε Φορτσάκη. Τι σηµαίνει ενεργοί πολίτες; Δηλαδή, υπάρχουν και ανενεργοί πολίτες; Δεν είναι
όλοι οι πολίτες ίσοι; Δεν είναι όλοι πολίτες; Ξεχωρίζουµε τους
πολίτες σε κατηγορίες; Οι ενεργοί και οι ανενεργοί; Λάθος έκφραση, του συρµού, κάπου το διαβάσατε και το µεταφέρετε.
Λέω, λοιπόν, ότι εµείς είµαστε µε την πλευρά του λαού, ο οποίος είναι εγγυητής του Συντάγµατος, βάσει του άρθρου 120.
Μια καλή αρχή γίνεται αύριο. Καλούµε και άλλες κοινωνικές τάξεις να ξεσηκωθούν. Η µόνη λύση είναι αγώνας, αγώνας, αγώνας. Η λευτεριά δεν χαρίζεται. Κατακτιέται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριοι της Κυβέρνησης, δύο φορές
την εβδοµάδα µάς φέρνετε στη Βουλή ή στα όργανά της γι’ αυτό
το θέµα. Κάποιος που παρακολουθεί τις εργασίες µας θα θεωρεί
ότι εµείς από το πρωί µέχρι το βράδυ εδώ συζητάµε για τα κανάλια. Δύο φορές την εβδοµάδα µάς φέρνετε εδώ στη Βουλή,
έχοντας δηµιουργήσει οριακές εµπλοκές στο συµβούλιο ραδιοτηλεόρασης και τελικά σε αυτό που θέλετε να κάνετε, που είναι
η εξυγίανση, υποτίθεται, του τηλεοπτικού τοπίου. Δεν προκύπτει
αυτό. Το αντίθετο επιδιώκετε και αυτό έχετε µέχρι στιγµής επιτύχει. Να µην γίνει ακριβώς τίποτα. Να µην γίνει απολύτως τίποτα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε ξεφύγει. Έχετε ξεφύγει πολιτικά, ανοίγοντας τόσα θέµατα για τη χώρα, δραµατικά
θέµατα, όπως το µεταναστευτικό-προσφυγικό, αλλά έχετε ξεφύγει ανοίγοντας και θέµατα τα οποία δηµιουργούν εµπλοκές, παραβιάζοντας ταυτόχρονα το Σύνταγµα.
Στις 8 Φεβρουαρίου του 2015 ο Πρωθυπουργός µας έλεγε ότι
είστε κάθε λέξη του Συντάγµατος. Εσείς, είστε κάθε λέξη του
Συντάγµατος. Και προκύπτει µετά από ένα χρόνο ότι είστε η κάθε
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λέξη ενός σταλινικού παρασυντάγµατος. Αυτό είστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μπράβο,
µπράβο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και έχω τώρα εδώ µία δέσµη διατάξεων. Μία δέσµη διατάξεων, τις οποίες παραβιάζετε µε τρόπο
κατάδηλο. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος για το
συµβούλιο ραδιοτηλεόρασης και το άρθρο 101Α για τις ανεξάρτητες συνταγµατικά θεµελιωµένες αρχές, τις σχετικές ρυθµίσεις
του Χάρτη Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, αλλά και τη Σύµβαση
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Και έχουµε ζητήµατα που σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό και
την οικονοµία και το άρθρο 4 του Συντάγµατος και το άρθρο 5
του Συντάγµατος και τη σχετική µε τον ανταγωνισµό Οδηγία 21
του 2002 και την τελευταία Οδηγία του ενωσιακού Δικαίου, τη
13/2010 σχετικά µε τη δυνατότητα που δίδουν οι τεχνολογίες και
την οποία υποχρεούστε ως Κυβέρνηση να αξιοποιήσετε χάριν
της ενηµέρωσης. Αυτό είναι το πλέγµα των διατάξεων που µε
έναν τρόπο κατάφορο έχετε παραβιάσει.
Τι σας λέµε; Τι µας χωρίζει; Γιατί, κύριε Πρόεδρε, τόση φασαρία και τόση ένταση; Σας λέµε ότι κατά τη συνταγµατική τάξη,
εδώ η Βουλή καθορίζει τη νοµιµότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και την καθόρισε για µια ακόµη φορά τον Οκτώβριο. Μπορεί
να διαφωνούµε µε κάποιες ρυθµίσεις από αυτές, αλλά εν πάση
περιπτώσει η πλειοψηφία τις δέχτηκε και όποιος εκ των ενδιαφεροµένων έχει αντίρρηση, µπορεί να προσφύγει στα ευρωπαϊκά
ή ελληνικά δικαστήρια ή οποιαδήποτε άλλα θέλει.
Τη νοµιµότητα αυτή την τηρεί η ελληνική πολιτεία, ελέγχοντας
την, όχι µε το κεντρικό της κράτος -τα µπερδεύετε εδώ- αλλά
όπως το άρθρο 15 παράγραφος 2 και το άρθρο 101Α του Συντάγµατος ορίζει µε την Ανεξάρτητη Αρχή του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και σας λέµε -εσείς θα προτείνετε- να
µεταφέρετε και την αρµοδιότητα του καθορισµού του αριθµού
των αδειών, τώρα που η τεχνολογία επιτρέπει τα πάντα, στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από εκεί και πέρα, όπως
κάναµε και κατά τη ψηφοφορία για την αύξηση του αριθµού των
µελών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για να υπάρξει µια τελική συνθετική πρόταση που να αποτυπώνει τις διαθέσεις πολλών, αυτό το όργανο, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, θα
ελέγξει την τήρηση της νοµιµότητας, θα χορηγηθούν άδειες
αλλά και θα αφαιρεθούν, κύριε Πρόεδρε, αν η νοµιµότητα παύει
να τηρείται στο µέλλον.
Αυτή είναι η δική µας θέση και αυτό µας χωρίζει. Γιατί εσείς τι
θέλετε; Θέλετε εσείς να δίνετε τον αριθµό των αδειών -τώρα διά
της πλειοψηφίας της Βουλής- εσείς να κάνετε τον διαγωνισµό,
εσείς να δίνετε τις άδειες και εν τέλει κύριε Υπουργέ, εσείς να
λέτε και τις ειδήσεις. Αλλά έτσι είναι τόσο οφθαλµοφανής η παραβίαση του Συντάγµατος, που µας προκαλεί ερωτηµατικά για
το τι ακριβώς έχετε στο µυαλό σας.
Υπάρχουν υποσχέσεις που έχετε δώσει και πρέπει να εκπληρώσετε; Γιατί τη σύνθεση του συµβουλίου ραδιοτηλεόρασης την
προτείνει ο Πρόεδρος της Βουλής. Δεν έχετε εµπιστοσύνη ότι
µπορεί να το κάνει; Πρέπει, δηλαδή, αυτά που εσείς έχετε υποσχεθεί, εσείς και να τα δώσετε ή από την άλλη πλευρά θέλετε να
δώσετε επιχειρήµατα στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα και τα
στελέχη σας που είναι απογοητευµένοι από όλα όσα συµβαίνουν
–µε φορολογικά, αγροτικά, ασφαλιστικά- και δεν έχουν πρόσωπο
στις περιφέρειές τους ούτε στο δηµόσιο διάλογο; Θέλετε να κάνετε εκλογές στην άκρη αυτών των εξελίξεων;
Ό,τι και να θέλετε, ένα είναι το δεδοµένο, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Όπως ειπώθηκε και από πολλές πλευρές, αυτή η
ρύθµιση όταν τελειώσει και γίνει ρύθµιση, πριν δηµοσιευτεί στο
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, θα έχει εµπλέξει, κύριε
Υπουργέ, τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ο οποίος οπωσδήποτε
καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο έχετε κάνει εδώ σε σχέση µε
το Σύνταγµα και θα κληθεί να το προσυπογράψει, προκειµένου
αυτό να δηµοσιευτεί. Δηµιουργείτε προβλήµατα και µε το ρυθµιστή του πολιτεύµατος. Και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε πάρα
πολύ καλά και ο ίδιος να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά.
Αλλά παράλληλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ρύθµιση θα προσβληθεί και εκτός Ελλάδος και
στην ελληνική δικαιοσύνη. Και οι δικαστικές εµπλοκές θα κάνουν
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χρόνια να τελειώσουν. Αυτό αποκλείεται κάποιος νοµικός σας
σύµβουλος να µην σας το έχει πει.
Προφανώς, λοιπόν, την θέλετε αυτήν την εµπλοκή. Θέλετε
αυτήν την αβεβαιότητα, ενός έτους τώρα και ποιος ξέρει για
πόσα χρόνια ακόµη. Γιατί φανταζόµενοι ότι θα είστε εξουσία –
που δεν θα είστε- θέλετε έναν χώρο σε οµηρία και τον εαυτό σας
να παίζει παιχνίδια.
Κύριε Υπουργέ, αυτά που έχετε φέρει εδώ σήµερα στη Βουλή,
είναι αντισυνταγµατικά. Εµείς, ο κ. Βενιζέλος και άλλοι συνάδελφοι, προβάλαµε τη σχετική ένσταση. Τα κόµµατα τοποθετούνται,
οι κοινοβουλευτικές οµάδες τοποθετούνται. Τοποθετούµαστε θετικά «υπέρ» της πρότασης η Βουλή να δεχθεί την αντισυνταγµατικότητα αυτής της ρύθµισης που, πιστέψτε µε, κύριε Υπουργέ,
αν την έβλεπε κάποιος ειδικός περί τα θέµατα, που δεν θα ήταν
και στην Αίθουσα να έχει υπ’ όψιν του τις συγκρούσεις µας, τις
αντιπαραθέσεις µας, θα σας έλεγε ότι είναι τόσο χοντρά τα χέρια
αυτού που έπιασε το µολύβι για να τη γράψει, που τελικά δεν κατάφερε να κάνει έστω αντισυνταγµατική ρύθµιση, αλλά αντισυνταγµατική µουτζούρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιο Παφίλη για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πριν τοποθετηθώ, επειδή ο κ. Λοβέρδος τώρα τελευταία έχει ανοίξει την κασέτα του σταλινικού,
όπως είπε, «παρασυντάγµατος» και όλα τα υπόλοιπα, µιας και
υπερασπίζεται το αστικό Σύνταγµα, αυτό λέει στο άρθρο 22: «H
εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το κράτος,
που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων
των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού πληθυσµού».
Κύριε Λοβέρδο, εσείς και οι κυβερνήσεις που υπηρετήσατε, τι
κάνατε; Ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Τι διασφαλίσατε; Για
ποιο Σύνταγµα µιλάτε; Το σταλινικό, όπως λέτε, Σύνταγµα στο
άρθρο πρώτο έλεγε ότι απαγορεύεται η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε; Ποιο είναι πιο προοδευτικό; Επειδή µιλάτε και έχετε πάρει την καραµέλα τώρα.
Το Σύνταγµα εκείνο που εσείς κατηγορείτε, έλεγε ότι όλοι οι
πολίτες –ήταν από τα πρώτα διατάγµατα της Οκτωβριανής Επανάστασης- δικαιούνται δωρεάν υγεία, παιδεία, πολιτισµό και
λοιπά και εφαρµόστηκαν σε εκείνες τις συνθήκες και µε εκείνη
την κατάσταση. Εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, λοιπόν, γι’ αυτό το
άρθρο 22, τι έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό και στη νεολαία,
όταν υπερασπίζεστε αυτό το σύστηµα;
Διασφαλίζετε την εργασία; Διασφαλίζετε αξιοπρεπή ζωή; Τι
διασφαλίζετε και µιλάτε λοιπόν και κόπτεστε για το Σύνταγµα και
το Σύνταγµα και το Σύνταγµα;
Δεύτερον, άρθρο 15 –απευθύνοµαι προς όλους: Τι λέει, λοιπόν, το άρθρο 15; Τα είπε και ο κ. Φορτσάκης. «Ο άµεσος έλεγχος του κράτους κ.λπ. κ.λπ. έχει ως σκοπό την αντικειµενική και
µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και
προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τον σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας».
Όλα, λοιπόν, αυτά τα χρόνια που κυβερνάτε, οι προηγούµενοι
και που λέτε κι εσείς οι επόµενοι, αυτό γινόταν από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έτσι δεν είναι; Αυτό δεν έκαναν όλα
τα κανάλια; Αντικειµενική ενηµέρωση, ποιοτικά προγράµµατα.
Και τα κρατικά µέσα. Αυτά δεν έκαναν; Και µιλάτε τώρα και κάνετε διαξιφισµούς;
Για πείτε µας, κύριε Φορτσάκη, εσείς όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, έτσι δουλεύανε τα κανάλια -όλα, λέω- µε βάση αυτές
τις αρχές; Υποκρισία είναι!
Η αρχή είναι µία: Πρώτον, υπεράσπιση της κυρίαρχης ιδεολογίας, δηλαδή του ίδιου του συστήµατος, του καπιταλισµού, του
απάνθρωπου και βάρβαρου, που σήµερα οδηγεί την ανθρωπότητα στην κόλαση. Σε όλες τις χώρες. Κι εσείς οι επόµενοι λέτε
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ότι θα τον βελτιώσετε, τον κάνετε διαφανή τώρα. Κοροϊδία για
τον κόσµο, δηλαδή.
Δεύτερον, τα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ποιοι είναι οι διαπλεκόµενοι τελικά που λέτε εδώ και δεν ονοµάζετε; Ποιοι τα
έχουν τα µέσα ενηµέρωσης; Ποιοι κυριαρχούν; Δεν είναι αυτοί
που έχουν τις τράπεζες; Δεν είναι οι εφοπλιστές; Δεν είναι οι βιοµήχανοι; Δεν είναι οι µεγαλέµποροι; Δεν είναι η ολιγαρχία, η
οποία κάνει πολλά πράγµατα και ιδεολογικά –υπερασπίζεται, δηλαδή, τη βαρβαρότητα της κυριαρχίας της, γιατί αυτή είναι, είναι
βαρβαρότητα και από τη λέξη αυτή δεν υπάρχει χειρότερη για
να την πούµε- και τι άλλο κάνει; Κατευθύνει στον βαθµό που µπορεί και τις ειδήσεις και τα πάντα και πουλάει και πολιτιστικά σκουπίδια. Ποια προστασία; Δεν βλέπουµε τηλεόραση όλα αυτά τα
χρόνια; Και τι έρχεται η Κυβέρνηση και λέει τώρα; Ότι θα το αλλάξει.
Τι θα αλλάξετε, κύριε Παππά; Δηλαδή τι; Ξαφνικά θα αλλάξουν
γραµµή όλοι οι επιχειρηµατίες και θα υπερασπίζονται τα λαϊκά
συµφέροντα; Ή µήπως τα δικά τους; Θα αρχίσουν να υπερασπίζονται ένα άλλο δίκαιο κοινωνικό σύστηµα ή θα προσπαθούν µε
χέρια και µε πόδια, όποιοι και όσοι έρθουν, να υπερασπίζουν την
κυρίαρχη ιδεολογία, να προσανατολίζουν τον λαό, να του πιπιλάνε το κεφάλι από το πρωί µέχρι το βράδυ, από όλους τους τοµείς -από όλους- από ειδησεογραφικά µέχρι πολιτιστικά µέχρι
και στις διαφηµίσεις. Να τον ποτίσουν, αν είναι δυνατόν, από έµβρυο όταν είναι, όχι από τότε που αρχίζει και παρακολουθεί τηλεόραση και µέσα ενηµέρωσης. Θα το αλλάξετε αυτό; Όχι.
Απλώς θα το δώσετε σε κάποιους άλλους. Θα αλλάξει, λοιπόν,
αυτό το τοπίο;
Άρα, αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώµη µας, είναι υποκριτική
απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν ο ίδιος ο λαός δεν έχει την εξουσία στα χέρια του, αν ο ίδιος ο λαός δεν ελέγχει τα µέσα ενηµέρωσης, αν δεν είναι κοινωνική ιδιοκτησία, αν δεν κινούνται µε
γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες, δεν πρόκειται να υπάρξει αντικειµενική τηλεόραση.
Εµείς παλεύουµε µέσα από την κρατική, τουλάχιστον, που
υπάρχει µία παρέµβαση, να υπάρχει κάποιο καλύτερο τοπίο,
αλλά δυστυχώς συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παφίλη και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάµελλος, για πέντε λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, επιβεβαιωνόµαστε. Είχαµε αναφέρει στην αρχή της συνεδρίασης πως είναι σίγουρο ότι από τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ θα προκύψει θέµα αντισυνταγµατικότητας. Και το έβαλαν και οι δύο, όπως βέβαια το είχαν
βάλει και στη συζήτηση στο τέλος Οκτωβρίου. Με τις ίδιες αιτιάσεις, όπως έκαναν και το πρωί και όπως προσπαθούν, µε κάθε
τρόπο, να σταµατήσουν τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού και στον
χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Καταλαβαίνουµε τι κάνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Να µαντέψετε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θέλετε µε κάθε τρόπο να δηµιουργήσετε κώλυµα. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Πράγµατι, είναι πολύ εύκολο να µαντέψουµε τι θέλετε να κάνετε.
Προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να µην γίνει διαγωνισµός. Το είπε
ο κ. Βορίδης, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λοβέρδος. Δεν θέλετε να γίνει
διαγωνισµός. Το έχετε πει εδώ, µέσα στο εθνικό Κοινοβούλιο.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι έχουµε εκπλαγεί µε την ωµότητα της δήλωσης του κ. Δένδια, αλλά και του
κ. Λοβέρδου, που προέβλεψαν ότι θα γίνει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα ανώτατα όργανα της Δικαιοσύνης, για τον νόµο αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι είναι αυτό; Μαντεψιά είναι αυτό;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και αναρωτιέµαι: Μέχρι εκεί έχετε
φτάσει; Μήπως ξέρετε και ποιος καναλάρχης θα κάνει την προσφυγή;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, εσείς ξέρετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μήπως ξέρετε και ποιος από όλους
αυτούς που αφήσατε χωρίς άδεια να αλωνίζουν είκοσι πέντε χρόνια; Μήπως, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι τακτοποιηµένο; Αναρωτιόµαστε: Μέχρι εκεί έχει φτάσει ο κατήφορός σας;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς ξέρετε σε ποιον θα δώσετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γνωρίζετε και ποιο οικονοµικό συµφέρον θα προσβάλει τον νόµο της Κυβέρνησης; Όλα ποια τα
γνωρίζετε σε αυτήν τη χώρα; Τόσο πολύ διαπλεκόµενο είναι αυτό
το βαθύ κράτος; Μας κάνει φοβερή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και εµάς η πολιτική ανάλυση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς, βέβαια, ξέρουµε ποιο είναι το
βασικό συνταγµατικό θέµα που συζητάµε σήµερα, το ότι επί είκοσι πέντε χρόνια οι κυβερνήσεις του δικοµµατισµού επέµεναν
και επέλεγαν να µην εφαρµόζουν το άρθρο 15 παράγραφος 2
του Συντάγµατος, γιατί όλες οι πράξεις τους, ακόµα και αυτή η
φασαρία σήµερα, συνηγορεί υπέρ αυτού του σκοπού, να εξυπηρετήσουν ένα φαύλο σύστηµα εξαρτήσεων της πολιτικής, της οικονοµικής και της επικοινωνίας. Αυτό κάνατε και αυτό κάνετε
ακόµα και σήµερα. Διότι δεν θίγει αυτό µόνο την ενηµέρωση,
πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι, θίγει την παιδεία µας, θίγει τον πολιτισµό, θίγει την κουλτούρα του λαού µας, τα ήθη του λαού µας,
την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και όλα αυτά µπορούν να
υποστηριχθούν από την τηλεόραση.
Βέβαια, δεν έχουν σταµατήσει µόνο στην αδειοδότηση, να
πούµε την αλήθεια, αλλά έριξαν το «µαύρο» στην ΕΡΤ, έδωσαν
το µονοπώλιο στους ιδιώτες, στη «DIGEA», όλα αυτά που είναι
πολύ πέρα από την αντισυνταγµατικότητα. Για εµάς, όµως, το
Σύνταγµα είναι πάνω από όλα, γιατί είναι η δηµοκρατία της πατρίδας µας.
Πρέπει να ανακοινώσουµε βέβαια κάτι που προσπαθείτε να
κρύψετε, λες και έχουµε κοντή µνήµη, ότι από το 1997 υπάρχει
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας -στο οποίο, τάχατες,
θα προσφύγετε-, την οποία δεν υλοποιήσατε, που ήταν να γίνει
διαγωνισµός και να δοθούν άδειες. Γιατί τώρα θα προσφύγετε
στο ΣτΕ; Και γιατί µια απόφαση του ΣτΕ του 1997 δεν την τηρείτε; Αναρωτιόµαστε: Αυτό είναι; Κατά όπως µας βολεύει; Α λα
καρτ δηµοκρατία;
Αυτή τη δηµοκρατία υπηρετείτε, κύριοι συνάδελφοι. Έχουµε
όλοι ίδια δικαιώµατα σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά να λέµε την
αλήθεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ίσα, όχι ίδια.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Βέβαια, αυτό που σας πειράζει είναι
ότι ο νόµος του Οκτωβρίου πρακτικά οχύρωσε και το άρθρο 15
αλλά και τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής.
Ποιο είναι το βασικό θέµα της συνταγµατικότητας που πρέπει
να συζητήσουµε σήµερα; Πολύ πρακτικά, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία κυρίως, αλλά και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση, λειτουργεί αντισυνταγµατικά, διότι σε τρεις διασκέψεις
των Προέδρων της Βουλής δεν προτείνει κανέναν για την συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι συνταγµατική σας υποχρέωση, όχι δυνατότητα, να συµβάλλετε, ει
δυνατόν και οµόφωνα λέει το Σύνταγµα, στη συγκρότηση της
ανεξάρτητης αρχής.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι δεν λέει αυτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όµως, όχι απλά παραβιάζετε το
άρθρο 101 Α του Συντάγµατος µε τη µη συγκρότηση της αρχής,
αλλά ταυτόχρονα επιµένετε να µην εφαρµοστεί και το άρθρο 15,
παράγραφος 2. Ποιος, λοιπόν, λειτουργεί αντισυνταγµατικά;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το υποθέτει αυτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η Αντιπολίτευση που µέχρι τώρα
προσπαθεί να αναιρέσει δύο άρθρα του Συντάγµατος ή εµείς
που λέµε ότι παρ’ όλες τις προσπάθειές σας δεν θα σας κάνουµε
τη χάρη;
Το άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγµατος θα εφαρµοστεί
και θα γίνει διαγωνισµός και θα είναι ανοικτός στην κοινωνία και
θα δοθούν οι τηλεοπτικές άδειες και έσοδα θα υπάρχουν και νοµιµότητα θα υπάρχει, γιατί αποτελεί αντιδηµοκρατική εκτροπή η
δική σας λειτουργία µέχρι τώρα και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης
να τηρήσει τη δηµοκρατία στη χώρα µας. Επιλέγουµε την εισαγωγή της τροπολογίας για την εφαρµογή του Συντάγµατος.
Χωρίς, λοιπόν, να µπούµε επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, κάτι
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που δεν απέφυγαν βέβαια οι συνάδελφοι ενιστάµενοι, τοποθετούµαστε κατά των ενστάσεων και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και της Νέας Δηµοκρατίας, διότι πολύ απλά εµείς υπηρετούµε το Σύνταγµα και όχι βέβαια το πάρτι της διαπλοκής, της
διαφθοράς και της ανοµίας που στήσατε και υπηρετείτε ακόµα
και σήµερα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το Ποτάµι, για πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση φέρνει µία τροπολογία εκπρόθεσµη και ως εκ
τούτου αντισυνταγµατική µόνο εξ αυτού του λόγου. Όµως είναι
µια τροπολογία που και επί της ουσίας είναι αντισυνταγµατική.
Έρχοµαι στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Δεν θα τα ξαναδιαβάσω, θα αναφερθώ πολύ γρήγορα. Στον άµεσο έλεγχο του κράτους η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Ο έλεγχος και η επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Εδώ, το κρίσιµο ερώτηµα, η κρίσιµη έννοια, είναι η έννοια του
κράτους. Ο µόνος τρόπος να υποστηρίξει κάποιος ότι η αδειοδότηση δεν είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΣΡ, είναι να θεωρήσει ότι το ΕΣΡ δεν ανήκει στην έννοια «κράτος». Και στο άρθρο
15 παράγραφος 2 ορίζεται µια πρώτη µορφή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, που ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
ΕΣΡ, και µια δεύτερη µορφή ελέγχου, η αδειοδότηση που µπορεί
να ασκείται από το κράτος.
Όµως, είναι αδιαµφισβήτητο στη νοµική θεωρία ότι όλες οι
ανεξάρτητες αρχές αποτελούν τµήµα του κράτους και ασκούν
δηµόσια εξουσία. Ή, µε άλλη διατύπωση και µε διαφορετική θεωρία, οι Ανεξάρτητες Αρχές ανήκουν στο νοµικό πρόσωπο του
κράτους. Καµµία ανεξάρτητη αρχή δεν έχει τη δική της νοµική
προσωπικότητα. Είναι κρατικά όργανα. Και ως εκ τούτου δεν
µπορεί να δεχθεί κανείς ότι υπάρχουν δύο µορφές ελέγχου. Μία
είναι η µορφή ελέγχου και ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Γιατί όµως; Γιατί ο συνταγµατικός νοµοθέτης ορίζει το ΕΣΡ ως
ανεξάρτητη αρχή και δίνει σε αυτήν την αποκλειστικότητα; Για
δύο λόγους. Διότι το πολιτικό σύστηµα έχει είτε την αδυναµία
είτε είναι διαπλεκόµενο και δεν µπορεί να εφαρµόσει σωστά τον
έλεγχο πάνω στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, καθότι στην πραγµατικότητα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι η τέταρτη εξουσία. Έτσι είναι ουσιώδες ο έλεγχος αυτός να γίνεται µέσα από
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Αυτή η διάταξη είναι αλυσιτελής, παρ’ όλο που θα ήθελε ο κ.
Φάµελλος να περιορίσει, στην καθεστωτική αντίληψη που έχει,
και το δικαίωµα στις προσφυγές και στα δικαστήρια. Ελάτε και
περάστε διατάξεις, να απαγορεύσετε τις προσφυγές σε κάποιους ανθρώπους. Όποιος έχει κανάλια, όποιος έχει τράπεζες,
όποιος είναι επιχειρηµατίας να µην έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό µας είπε εδώ. Σηκώθηκε στο Κοινοβούλιο ο κ. Φάµελλος και µας είπε ότι δεν θα πρέπει να έχουν
δικαίωµα οι ιδιοκτήτες καναλιών σε προσφυγές. Και αυτή είναι η
αντίληψη περί Δηµοκρατίας που έχει ο κ. Φάµελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αλυσιτελής η διάταξη, διότι θα προσβληθεί. Όµως, δεν
είναι απλώς αλυσιτελής. Το ξέρει η Κυβέρνηση και θέλει και
αυτήν την αλυσιτέλεια. Δεν θέλει η Κυβέρνηση να δοθούν οι
άδειες, διότι τότε αυτοί που τις πήραν τις άδειες θα τη χαιρετήσουν και θα πουν «τώρα πια δεν είµαστε υπό το κράτος και υπό
την οµηρία της Κυβέρνησης». Και αυτοί που θα τις χάσουν θα
τους παλέψουν µε όποιο τρόπο µπορούν.
Θέλει, λοιπόν, οµήρους τους ιδιοκτήτες και τα κανάλια η Κυβέρνηση για όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί. Γι’ αυτό
τον λόγο φέρνει αυτού του είδους τη διάταξη, η οποία ξέρει ότι
δεν θα υλοποιηθεί. Είναι ηλίου φαεινότερο.
Στην αιτιολογική έκθεση έχουµε µια πρωτοφανή…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ο Ψυχάρης ακούει. Δώσε εξετάσεις, τις περνάς.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Βεβαίως, να τα ακούσετε.
Πονάνε. Δεν πειράζει. Πονάνε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι φωνές σας είναι τίτλος τιµής σε εµένα. Σας πονάνε. Η αιτιολογική έκθεση λέει το πρωτοφανές: Λόγω των εξελίξεων στην
τεχνολογία –άκουσον άκουσον, ελληνικέ λαέ!- πρέπει να µειωθούν τα κανάλια. Λόγω των εξελίξεων, εκεί που πάµε καλύτερα
τεχνολογικά, θα µειώσουµε τα κανάλια από οχτώ σε τέσσερα. Αν
αυτό δεν είναι εµπαιγµός του ελληνικού Κοινοβουλίου και µέσω
του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, τότε τι είναι;
Ο πλουραλισµός υπηρετείται µε τη µείωση των καναλιών. Σας
το είπα και προηγουµένως, όταν συζητήθηκε το ζήτηµα σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Δεν έχετε κανέναν λόγο να ορίσετε τον
αριθµό των καναλιών. Κανέναν λόγο! Θα οριστούν από τους κανόνες τους οποίους βάλατε. Είναι ζήτηµα διαπλοκής. Είστε υπέρ
της διαπλοκής, ορίζοντας τον αριθµό των καναλιών. Πρέπει να
βάλετε κανόνες αδειοδότησης, κανόνες χρηµατοδότησης, κανόνες για τους ισολογισµούς τους και αυτοί είναι ευπρόσδεκτοι.
Αλλά, όπως ο καθηγητής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που
ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, που τον προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Πλειός, έχει αρθρογραφήσει
και έχει πει και σε συνεντεύξεις του: «Δεν βάζει αυτό το νοµοσχέδιο κανένα φρένο στη διαπλοκή, κανένα φρένο στη συναλλαγή και στην πραγµατικότητα δίνει υπερεξουσίες» -είναι δικά
του τα λόγια- «στον Υπουργό».
Ποια είναι η δικαιολογία σας –και µε αυτό θα κλείσω- για να
φέρετε αυτές τις τροπολογίες, οι οποίες είναι καταφανώς αντισυνταγµατικές; Η δικαιολογία σας είναι ότι δεν υπήρξε συναίνεση στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το µόνο που
είχατε να κάνετε είναι να πάρετε την αρµοδιότητα από τον
Υπουργό και την πάτε στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Την επόµενη µέρα θα είχαµε σύνθεση του εθνικού συµβουλίου.
Δεν το θέλατε, όµως, καίτοι το ξέρατε, καίτοι το είχαµε πει
εµείς, αλλά και άλλοι Εκπρόσωποι, µέσα στην Διάσκεψη των
Προέδρων. Δεν το κάνατε, γιατί θέλετε να κάνετε αντισυνταγµατική διάταξη.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι αυτή η διάταξη είναι δείγµα της
καθεστωτικής αντίληψης µε την οποία αντιµετωπίζετε τα θέµατα.
Είναι φανερό ότι στο µυαλό σας υπάρχει µια µπολσεβίκικη αντίληψη ότι πρέπει να καταλάβετε το κράτος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μιλάει ο Μπρέσνιεφ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είστε, όµως, µπολσεβίκοι
µόνο στο µυαλό σας. Στην πραγµατικότητα είστε µενσεβίκοι και
γι’ αυτό, ούτε σε τρεις µήνες, µε τη µπότα µε την οποία καταπατάτε το Σύνταγµα αυτήν την µπότα θα σας δώσει ο ελληνικός
λαός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είσαι γελοίος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι τέτοιοι χαρακτηρισµοί, σας παρακαλώ.
Ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
Και παρακαλώ, να γίνει λίγη ησυχία στα ορεινά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορούσα να φανταστώ, όταν πριν πολλά χρόνια διάβαζα
ένα φοβερό, κατά τη γνώµη µου, βιβλίο του Ιγνάσιο Ραµονέ, τη
«Γεωπολιτική του χάους», ότι πράγµατι η για όλους και για πολλά
χρόνια τέταρτη εξουσία, που ελέγχει την πραγµατική εξουσία,
θα ήταν η πρώτη και µακράν η πρώτη. Γράφει εκεί για τα πολυµέσα. Ήταν πολλά χρόνια πριν κι εµείς εδώ τουλάχιστον στην
Ελλάδα το νοιώσαµε στο πετσί µας.
Όπως, επίσης, δεν θα µπορούσα να φανταστώ ένα επιχείρηµα
που το ακούω από το ΚΚΕ, αλλά δεν ξέρω γιατί το λέει µόνο το
ΚΚΕ. Η «OXFAM» είναι µια ΜΚΟ που στις δηµοσκοπήσεις της
είναι πάντα ακριβής. Λέει ότι εξήντα δύο άτοµα σήµερα, µεγιστάνες, έχουν περιουσιακά στοιχεία όσο τα τρεισήµισι δισεκατοµµύρια φτωχότερων του πλανήτη. Τι σχέση έχουν όλα αυτά;
Θέλω να κάνω µια µικρή αναδροµή στο παρελθόν, τότε που ο
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µοναδικός κοινοβουλευτικός που αντιπαρατάχθηκε στην πρόταση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να δοθούν άδειες µε τον
τρόπο που δόθηκαν, ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος. Δεν το αναφέρει κανένας. Εξαφανίστηκε, τότε, από την πολιτική, για όσους
θυµούνται και έγινε αργότερα Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Από
την ενεργό πολιτική, όµως, εξαφανίστηκε.
Πάντα είχαµε στο µυαλό µας ότι αυτή η εξουσία ήταν η τέταρτη, την αγαπάγαµε όλοι. Θυµόµαστε την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του
Κόρκα, θυµόµαστε τον Βλάχο, θυµόµαστε όλους εκείνους τους
εκδότες που δεν κάνανε καµµιά άλλη δουλειά, έκαναν µόνο
αυτήν τη δουλειά και έλεγχαν πραγµατικά την εξουσία, µε διαφορές µεταξύ τους, αλλά έλεγχαν την εξουσία.
Θέλω να θυµίσω, λοιπόν, µερικά γεγονότα και θα ξεκινήσω
από το χρηµατιστήριο. Αντί, λοιπόν, τα τότε µέσα να διαφωτίζουν
τον Έλληνα πολίτη να µην πέσει στον γκρεµό ότι η άνοδος του
χρηµατιστηρίου σηµαίνει και οικονοµική ευρωστία της χώρας,
στην κυριολεξία παρέσυραν τους ανθρώπους να πουλάνε οικόπεδα, να σταµατάνε τις δουλειές τους και οι ίδιοι να είναι σε εισηγµένες εταιρείες και να κερδίζουν αµύθητα ποσά.
Θέλω να θυµίσω ένα δεύτερο γεγονός. Πάω λίγο αργότερα,
όταν βλέπαµε, κατά περίεργο τρόπο, έξι εταιρείες να παίρνουν
το 80% των δηµοσίων έργων και να δίνουν κάποιο ξεροκόµµατο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άρα, να τα κλείσουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): …(δεν ακούστηκε).
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντατικές δεν έχεις, αλλά έχεις ΕΡΤ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάµε σε άλλη οκτάβα,
κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να τα κλείσετε τα κανάλια, αφού τα έκαναν όλα αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα περίµενε, λοιπόν, κάποιος τότε έλεγχο. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί έξι εταιρείες; Τίποτα
στις εφηµερίδες, στα κανάλια. Εάν το ψάξει κάποιος, θα δει ότι
µέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν κανάλια
και ταυτόχρονα και εταιρείες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έπρεπε να είναι φυλακή τότε. Βάλ’ τους
µέσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάµε σε τρίτο γεγονός. Γίνονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες και βλέπουµε στο παρά
πέντε να γίνονται όλα τα έργα µε απευθείας αναθέσεις και από
τέσσερα δισεκατοµµύρια που ήταν προγραµµατισµένα, έφτασαν
σαράντα δισεκατοµµύρια ίσως και περισσότερα. Ψάξτε καλά να
δείτε ποιοι άνθρωποι επωφελήθηκαν τότε απ’ αυτό το πάρτι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Βέβαια. Φίλοι σας είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πάµε σε τέταρτο παράδειγµα. Βλέπαµε µια «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» να λειτουργεί κατά
περίεργο τρόπο. Θα περίµενα την τέταρτη εξουσία να κάνει κριτική. Να δούµε τι γίνεται, πώς, τι; Νύχτα πέρναγαν εδώ παράνοµες τροπολογίες, οι οποίες έδιναν ασυλία στην απιστία τραπεζιτών οι οποίοι έδιναν δάνεια χωρίς καµµία εγγύηση. Δεν θέλω
να σας τα θυµίσω µε λεπτοµέρειες, τα έχω.
Πάµε στο µεγάλο πάρτι των εξοπλιστικών. Ο ήδη προφυλακισµένος Λιακουνάκος µε συγκεκριµένο εκδότη πίεζαν για τα F-16.
Δεν ήταν µόνο ο Λιακουνάκος µε τον εκδότη. Ήταν πολλοί άλλοι.
Πού ήταν τότε τα µίντια; Πού ήταν ο Τύπος;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τι σχέση έχουν αυτά;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχουν αυτά µε τον νόµο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω ακόµα να θυµίσω
και κάτι άλλο, για να συνεννοούµαστε, γιατί είµαστε µικρή χώρα
και γνωριζόµαστε µεταξύ µας. Ποιες ειδήσεις έπαιζαν –συγχωρείστε µου τη λαϊκή έκφραση- πρώτο τραπέζι πίστα και πότε
έµαθε ο Έλληνας πολίτης, ένα παράδειγµα λέω, ότι το δεξί χέρι
του Σαµαρά, ο κ. Παπασταύρου –του εύχοµαι να αθωωθεί- πήγε
και πλήρωσε 3.300.000; Ήταν όγδοη είδηση ή και καθόλου. Πότε
έµαθε ο Έλληνας πολίτης ότι η «Πανουσιάδα», που έπαιζε κάνα
µήνα, δεν έδειξε τίποτα; Τα παραδείγµατα δεν είναι ένα, είναι
χίλια ένα.
Ζήσαµε µια σκληρή µιντιακή δικτατορία. Λυπάµαι για τη έκφραση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήταν η φοροδιαφυγή, δεν
ήταν η διαφθορά και η διαπλοκή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να κάνουµε ηµερίδα γι’ αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν η θηριώδης παντοδυναµία που είχαν άνθρωποι, που δεν τους εξέλεξε ποτέ κανένας. Μάθαµε ποτέ ότι πέντε υπόδικοι τραπεζίτες θα δικαστούν
σε πολύ λίγο καιρό; Παίζει σε κανένα κανάλι; Μάθαµε ότι θα
έρθει η δίκη της «SIEMENS» µετά από οκτώ χρόνια; Μάθαµε ότι
παραπέµπονται αυτήν τη στιγµή άνθρωποι που χειρίστηκαν µε
άφρονα τρόπο τα χρήµατα των Ελλήνων στο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ»; Ποτέ! Και ούτε θα τα µάθουµε.
Θέλω επίσης να θυµίσω ότι ο Κώστας Καραµανλής απηυδισµένος από αυτήν την κατάσταση, που δεν ήρθε να ψηφίσει τις προάλλες, ίσως να είναι σηµειολογικό, µπορεί και τυχαίο…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μάλλον τυχαίο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κώστας Καραµανλής,
λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε όσο κανένας
άλλος.
Μπορεί µε τον Γιώργο Παπανδρέου να έχουµε διαφωνίες.
Όταν άφησε τους τρεις καναλάρχες να περιµένουν µία ώρα, του
κράτησαν πείσµα. Το δαχτυλίδι δόθηκε αλλού.
Θέλω ακόµη να θυµίσω πως καναλάρχης εκείνη την εποχή και
εκδότης είχε βάλει στοίχηµα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και
τα κατάφερε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η αντισυνταγµατικότητα να µας πείτε πού
είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω δύο λεπτά, εάν
έχετε την καλοσύνη. Δεν µίλησα καθόλου σήµερα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά η υπέρβαση να είναι για ένα λεπτό.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποια δύο λεπτά; Ήταν στα πέντε λεπτά
και πάει στα επτά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κατάντια και ντροπή –και µιλάω για όλους µας, βάζω και τον εαυτό µου µέσα–
εκλεγµένοι από τον Έλληνα πολίτη εµείς να ρυθµίζουµε τα του
οίκου µας µε τις διαφωνίες µας. Δεν είναι κακό –η Δηµοκρατία
έχει αυτό το µεγαλείο– να µπορούµε να συνυπάρχουµε µε επιχειρήµατα. Αλλά όχι µε χαρακτηρισµούς. Δεν το καταδέχοµαι να
χαρακτηρίσω και δεν θα µε ακούσετε ποτέ. Φέρτε επιχειρήµατα.
Κάποιοι λίγοι το κάνουν στη Νέα Δηµοκρατία και σε άλλα κόµµατα. Ακούσαµε για ψέµατα, λαιµητόµους, ταφόπλακες. Επιχειρήµατα;
Δεν θέλω να πω περισσότερα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση
µια κραυγή αγωνίας του Βύρωνα Πολύδωρα. Ξέρετε όλοι πόσο
έντιµος ήταν αυτός ο πολιτικός. Μπορεί να ήταν συντηρητικός
πολιτικός, όµως κανείς ποτέ δεν είπε κάτι για τον Βύρωνα.
Θέλω να θυµίσω πώς εκπαραθυρώθηκε ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Σας είπα για τον Κωστή Στεφανόπουλο. Όποιος µε τον άλφα
ή βήτα τρόπο αντιτάχθηκε στη θηριώδη παντοδυναµία των
media, τoν εξόντωναν και τον εξαφάνιζαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούω συνέχεια το
εξής: Η σύγχρονη τεχνολογία, λέει, δικαιολογεί διακόσιες ή τετρακόσιες άδειες. Είναι θέµα αγοράς ή θέµα Δηµοκρατίας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ε, ωραία, κλείστε τα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτώ: Είναι θέµα αγοράς ή θέµα Δηµοκρατίας;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφού είναι εκτός Δηµοκρατίας, κλείστε
τα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε και κλείστε, σας παρακαλώ, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνοντας, θέλω να
πω το εξής: Είναι αυτονόητο…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εάν δεν µας αρέσουν οι ειδήσεις, τα κλείνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αυτονόητο, είναι
το λιγότερο που θα µπορούσε να κάνει µια κυβέρνηση και το
κάνει η συγκεκριµένη: να βάλει τέρµα στη θηριώδη παντοδυνα-
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µία καναλαρχών µιας οικογένειας ή δύο και µερικών τραπεζιτών,
που είχαν κάνει µπαλάκι και είχαν εγκαταστήσει κλαδικές.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πώς θα γίνει αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έλεγε ο Στέφανος
Τζουµάκας, δικός σας άνθρωπος, µέσα στο Κοινοβούλιο, κλαδικές καναλαρχών! Είναι κατάντια και ντροπή να µην ξεφεύγουµε
κάποτε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι είναι αυτά; Στην Τουρκία τα κάνουν
αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ένα «µπράβο» σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, που έστω µε αυτόν τον τρόπο –και
πιστεύω ότι µπορεί να βελτιωθεί κι άλλο- το κάνει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πιστεύω και τελειώνω
µε αυτό, ότι τουλάχιστον τα 808 εκατοµµύρια που χρωστάνε, τα
600 µε 700 εκατοµµύρια που χάσαµε από την «DIGEA», το 2%
και το 20% θα το πληρώσουν οπωσδήποτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψει ο κ. Παπαχριστόπουλος, καθ’ όλα συµπαθέστατος, να τον σχολιάσω λίγο.
Μίλησε για έξι τεχνικές εταιρείες, που ελυµαίνοντο τα δηµόσια
έργα και πλούτισαν σε βάρος του ελληνικού λαού. Έρχεται, λοιπόν, µια πρόταση από την Κυβέρνηση και µας λέει να κάνουµε
τέσσερα κανάλια, γιατί αυτά τα τέσσερα κανάλια θα είναι βιώσιµα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και θα λένε και καλές ειδήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Μήπως, όµως, αυτά τα
τέσσερα κανάλια δηµιουργήσουν ένα ολιγοπώλιο και έρθουµε
ύστερα από λίγο καιρό να λέµε ότι όπως οι τεχνικές εταιρείες στη δεκαετία του πλούτου, της ευµάρειας, της σπατάλης- πήραν
όλα τα χρήµατα του ελληνικού κράτους, θα τα πάρουν και τα κανάλια µε άλλους τρόπους; Το εγκαταλείπω αυτό το επιχείρηµα,
διότι έχουµε µιλήσει πάρα πολύ τις τελευταίες µέρες και ιδιαίτερα εγώ, σήµερα είναι η τρίτη φορά που µιλώ, για συνταγµατικότητα ή µη σε αυτήν την Αίθουσα.
Πρέπει να πω τούτο, ότι ως νέος Βουλευτής λυπούµαι. Λυπούµαι, γιατί τίθεται θέµα συνταγµατικότητας διατάξεων νόµου. Νωρίτερα ετέθη το θέµα εάν είναι συνταγµατικός ο τρόπος νοµοθέτησης για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και έδωσα
τα επιχειρήµατα της πλευράς µας. Υποστήριξα την αντισυνταγµατικότητα, προχώρησε αυτό το θέµα.
Πριν από λίγο, πριν καµµιά-δύο ώρες, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα στη διαδικασία να µας δοθεί η δυνατότητα να αναλυθεί
αυτό το νοµοσχέδιο και πρότεινα –έχουν καταγραφεί όλα αυτά,
δεν θα είµαι κουραστικός µε επανάληψη- να υπάρξει µια έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, να δούµε τέλος πάντων τι κρύβουν αυτές οι διατάξεις και να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, εφόσον έρχεται σε τροποποίηση νόµου, του ν.4339,
που είχε τεθεί όµως σε δηµόσια διαβούλευση.
Τα επιχειρήµατα για το άρθρο 15 δεν θα τα αναφέρω, κύριε
Πρόεδρε. Είναι γνωστά στην Αίθουσα. Εµείς έχουµε καταλήξει
ότι στην έννοια της εξουσίας του ΕΣΡ περιλαµβάνεται και ο αριθµός, διότι είναι το προηγούµενο της αδειοδότησης. Τα έχω πει
και στη Διάσκεψη των Προέδρων, έχει εξαντληθεί, νοµίζω, αυτό
το θέµα και έχει γίνει κτήµα όλης της Αίθουσας τι υποστηρίζει η
κάθε πλευρά.
Θα πω κάτι άλλο, όµως, για το οποίο µου έδωσε την αφορµή
ο κ. Λοβέρδος, µιλώντας για τις δυνατότητες δικαστικής προσφυγής. Έχω πει και το πρωί ότι έχω µια νοµική διαστροφή στο
µυαλό µου, την οποία δυστυχώς δεν µπορώ να την εγκαταλείψω
και το βασάνισα στη σκέψη µου. Ο αριθµός τέσσερα ή έξι ή πέντε
που θα νοµοθετήσει η Κυβέρνηση και θα αποφασίσει είναι θέµα
που ελέγχεται δικαστικά ή είναι τεχνική κρίση της διοικήσεως,
που έντεχνα βάζει τον αριθµό, για να ξεφύγει τον οποιονδήποτε
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δικαστικό έλεγχο;
Είναι ένα λεπτό σηµείο, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όµως, θα πω την άποψή µου σε αυτό το σηµείο. Νοµοθετεί η Κυβέρνηση τον αριθµό τέσσερα ή έξι. Αµφισβητείται ο
αριθµός µε την ευκαιρία της εκδόσεως µιας κανονιστικής πράξης
–είναι πολλοί που θα έχουν έννοµο συµφέρον να προσφύγουν
δικαστικά σε αυτές τις πράξεις- ή µιας ατοµικής επ’ ευκαιρία
ενός διαγωνισµού που κάποιος αποκλείστηκε του διαγωνισµού
και θα πει «αποκλείστηκα, να τινάξω το διαγωνισµό στον αέρα».
Ακούµε κατά κόρον ότι οι συχνότητες είναι δηµόσιο αγαθό.
Ακούµε κατά κόρον ότι εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Και
εδώ είναι το «κουµπί» της ιστορίας που θα ταλανίσει στο µέλλον
τη χώρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί το
λέω αυτό; Διότι θα αµφισβητηθεί. Είναι δεδοµένο. Σας µιλώ µε
εµπειρία προσωπική. Στον ανταγωνισµό που θα υπάρξει, θα
υπάρξουν και δικαστικές προσφυγές όχι µόνο στην εσωτερική
έννοµη τάξη αλλά και πανευρωπαϊκά.
Τι θα προκύψει εκεί κατά τη δική µου άποψη και µε τη διαστροφή που έχω αναφέρει, κύριε Πρόεδρε; Θα τεθεί θέµα. Θα
ελεγχθεί ο αριθµός δικαστικά. Θα ελεγχθεί ο νόµος. Για ποιον
λόγο; Θα τεθεί θέµα αν παραβιάζεται το δηµόσιο συµφέρον µε
τον κλειστό αριθµό, numerus clausus, σε σχέση µε τον πλουραλισµό, σε σχέση µε την ενηµέρωση που πρέπει συνταγµατικά να
παρέχεται στον ελληνικό λαό και θα ξεκινήσουµε µετά από κάποια χρόνια το ίδιο βιολί.
Γιατί το λέω αυτό; Θα κληθεί, λοιπόν, ο δικαστής να πει αν ο
αριθµός αυτός αιτιολογείται, εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον
ή έπρεπε να ήταν διαφορετικός. Ε, λοιπόν, αυτό είναι µια πρόσθετη αντισυνταγµατικότητα, η οποία, κατά την άποψή µας, οδηγεί στο να ψηφίσουµε και να αποδεχθούµε τη θέση για µία ακόµα
φορά της αντισυνταγµατικότητας.
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί σήµερα ήθελα να είναι σύντοµος …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το θέµα είναι τεχνικό, δεν είναι
πολιτικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Είναι και ουσιαστικής κρίσεως, κύριε Αθανασίου, διότι ξεφεύγει στην αιτιολογία. Θα πάµε
στην αιτιολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Συµφωνώ. Συµφωνώ, γιατί περιορίζεται η πολυφωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τελειώνω και θα πω τούτο.
Συζητούµε σήµερα, λοιπόν, τη συνταγµατική ή µη διάσταση. Θα
βρούµε λύση; Σας λέω ότι δεν θα βρούµε λύση, κύριε Πρόεδρε.
Θα επαναφέρω, λοιπόν, την πρόταση την οποία είχα φέρει προηγουµένως. Ξέρω ότι η Συµπολίτευση θα ψηφίσει κατά των προτάσεων και θα αρχίσει η συζήτηση, η οποία θα γίνει εδώ και θα
µας ταλαιπωρήσει πολλές ώρες µε τα εκατέρωθεν επιχειρήµατα.
Επαναφέρω την πρόταση: Δώστε διέξοδο και ο κ. Βούτσης και
εσείς και η Κυβέρνηση. Φέρτε µας µια έκθεση. Όχι την έκθεση
της Φλωρεντίας. Δεν είναι έκθεση αυτό. Έχω πει την άποψή µου,
το έχω σχολιάσει. Είναι µια έκθεση ιδεών µη τεχνικού χαρακτήρα.
Φέρτε µας µια επιστηµονική έκθεση να ακούσουµε. Δεν θέλω να
γνωµοδοτήσω στην Αίθουσα αυτήν. Να ακούσουµε, λοιπόν,
µέχρι ποια όρια µπορεί να νοµοθετήσει η Κυβέρνηση συνταγµατικά και µέχρι ποια όχι. Από εκεί και πέρα να µπούµε στην ουσιαστική συζήτηση µε διαβούλευση, να κριθεί πια ο νόµος, όµως όχι
ο ν.4339. Κρίθηκε αυτός. Να κριθούν ποιες; Οι διατάξεις αυτές
που εισάγονται, αν συµβαδίζουν ή όχι µε την αρχική βασική νοµοθεσία, γιατί και εκεί θα είναι ένα πρόσθετο ζήτηµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Καρρά.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριοι συνάδελφοι, και σήµερα το θέαµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας δεν ήταν
αυτό που θα θέλαµε. Οι αιτιάσεις, που ακούσαµε για την υποτιθέµενη αντισυνταγµατικότητα, θυµίζουν τις προσπάθειες των

5760

απελπισµένων δικηγόρων που έχουν να χειριστούν µια χαµένη
υπόθεση, που υποβάλλουν ενστάσεις όχι γιατί ελπίζουν ότι κάτι
θα κερδίσουν, αλλά απλώς για να καθυστερήσουν την αναπόφευκτη δυσµενή γι’ αυτούς ετυµηγορία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφού είσαι πλειοψηφία. Γιατί το λες;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αντιλαµβάνοµαι
την πολιτική απορία. Είναι προφανές ότι η ετυµηγορία του ελληνικού λαού είναι δεδοµένη. Δεν µπορεί να υπάρχει συγχώρεση
για τόσες δεκαετίες ανοµίας που έθρεψαν τη διαπλοκή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αύριο θα δείτε εσείς την ετυµηγορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όµως, θα περίµενα από συναδέλφους, των οποίων την επιστηµοσύνη σέβοµαι…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα δεν ντρέπεσαι; Εσύ τώρα έχεις το
ασφαλιστικό και έρχεσαι γι’ αυτό; Μα δεν είσαι καλά!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα περίµενα πειστικότερα νοµικά επιχειρήµατα από συναδέλφους των οποίων
την επιστηµοσύνη σέβοµαι. Τι λέει το άρθρο 15 παράγραφος 2
του Συντάγµατος; Η γραµµατική του ερµηνεία αρκεί. Ξεκινά µε
την αναγγελία ότι η ραδιοφωνία και τηλεόραση υπάγονται στον
άµεσο έλεγχο του κράτους.
Διακρίνει στη συνέχεια το πώς ασκείται αυτός ο άµεσος έλεγχος. Το επόµενο εδάφιο λέει: «Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Άρα ο πυρήνας των
αποκλειστικών αρµοδιοτήτων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.
Συνεχίζει: «Ο άµεσος έλεγχος του κράτους, που λαµβάνει και
τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως
σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων». Άρα ο άµεσος έλεγχος του κράτους δεν εξαντλείται στις αποκλειστικές αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που ανάγονται στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.
Αυτό δεν το λέω εγώ. Όταν αναφέρθηκα σε αδυναµία στήριξης των επιχειρηµάτων άκουσα την γενική επίκληση της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εγώ, όµως, θα σας
µιλήσω για συγκεκριµένες αποφάσεις. Απόφαση της ολοµέλειας
1901/2014.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Είναι αυτή που διαβάσαµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είναι αυτή που διαβάσαµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λέει, λοιπόν, ότι
ενόψει του άρθρου 15 παράγραφος 2 το κράτος καθίσταται ο
ρυθµιστής της λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης και ο εγγυητής
του πλουραλισµού. Και εξειδικεύει: Ποιος είναι αυτός που ασκεί
την εγγυητική και ρυθµιστική αυτή λειτουργία; Διακρίνει και είναι
σε εισαγωγικά αυτά που σας λέω τώρα: «Το κράτος (η νοµοθετική και η εκτελεστική εξουσία καθώς και το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή)». Διακριτές
αρµοδιότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο έχει έναν πυρήνα αρµοδιοτήτων, να ελέγχει την ποιότητα των εκποµπών και να επιβάλλει κυρώσεις ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της
αντικειµενικής πολιτικής ενηµέρωσης και του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου. Το κράτος δεν απεκδύεται την ευθύνη του και τη
διατηρεί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ο έλεγχος του Συµβουλίου…
(δεν ακούστηκε).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στη συνέχεια,
ποιος µαταίωσε τη δυνατότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να ασκήσει πλήρως της αρµοδιότητές του; Ποιος;
Εσείς, κυρίες και κύριοι. Άρα τι; Και τίκτοντες και παρθενεύοντες;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς που µαταιώσατε τη δυνατότητα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης να εκπληρώσει το συνταγµατικό του ρόλο, έρχεστε σήµερα και µας ελέγχετε;
(Στο σηµείο αυτό στην αίθουσα της Ολοµέλειας εισέρχεται ο
Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να σας πω: Εγώ σας είπα ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας ρητά λέει ότι δεν είναι αποκλειστική η αρµοδιότητα του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για όλα τα ζητήµατα. Δεν
έχει αρµοδιότητα για τη χορήγηση της προηγούµενης άδειας.
Να πάω ένα βήµα παρακάτω; Ας πούµε ότι είχε, που δεν έχει.
Ξέρουν οι συνάδελφοί µου καθηγητές του δηµοσίου δικαίου ότι
όταν καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση ενός συνταγµατικού σκοπού, πάλι θεωρεί η νοµολογία του Γαλλικού Συµβουλίου της Επικρατείας µε τη θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων – υπάρχει
σωρεία αποφάσεων, όπως οι Dames Dol et Laurent, Heyriès– ότι
θα πρέπει ο συνταγµατικός σκοπός να µη µαταιωθεί και να βρεθεί ένας τρόπος να εκπληρωθεί.
Ποιος είναι ο συνταγµατικός σκοπός εδώ της διάταξης; Η αντικειµενικότητα της πληροφόρησης. Εάν εσείς µε τις ενέργειές
σας καταστήσατε αδύνατο το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ασκήσει αυτήν την αρµοδιότητα, ποιος έχει την αρµοδιότητα; Εκείνο το όργανο που είναι το τεκµήριο της
αρµοδιότητας, τη γενική αρµοδιότητα σε µια δηµοκρατική πολιτεία: η Βουλή.
Αυτή, λοιπόν, σύµφωνα µε την πρότασή µας, είναι αυτή που
θα καταλήξει, όχι ο Υπουργός, αλλά η Βουλή, το όργανο που εκφράζει τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση µε καλύτερο τρόπο από
κάθε άλλο.
Η δεύτερη ένσταση αντισυνταγµατικότητας έπληττε το ότι ορίσαµε ορισµένο αριθµό αδειών και δεν αφήσαµε την αγορά ή την
τεχνολογία να αποφασίσει. Εδώ αναφέροµαι στην απόφαση του
ΣτΕ 2594/2015. Δεν αφορά µόνο παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας αυτό που πρόκειται να κάνουµε. Αφορά, λέει το Συµβούλιο
της Επικρατείας, κι ένα δηµόσιο αγαθό που αποτελεί, «σπάνιο
πόρο» και η διαχείριση του οποίου συνιστά «κυριαρχικό δικαίωµα
του κράτους».
Γιατί δεν είναι ζήτηµα αγοράς, κυρίες και κύριοι, είναι ζήτηµα
δηµοκρατίας, είναι ζήτηµα αντικειµενικότητας της πληροφόρησης και δυνατότητας να διαµορφώνει ο ελληνικός λαός τη βούλησή του ελεύθερα και όχι όπως θα ήθελαν ορισµένοι «νταβατζήδες», για να χρησιµοποιήσω τον δίκαιο όρο που δίκαια χρησιµοποίησε προσωπικότητα της δικής σας παράταξης, όπως έκαναν
στο δηµοψήφισµα, όπως επιχειρούν και τώρα να κάνουν, διαστρέφοντας κάθε πολιτική µας πρωτοβουλία.
Τέλος, επειδή έγινε µια αναφορά και στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο
και µάλιστα τολµήσατε να αναφέρετε την Πολωνία, που ουσιαστικά αποτελεί ένα αντίγραφο αυτού που κάνατε εσείς µε την
ΕΡΤ, διότι στην Πολωνία έδιωξαν δηµοσιογράφους και έκλεισαν
Μέσα,…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν έκαναν αυτό στην Πολωνία. Ψέµα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …θα ήθελα να
πω ότι αυτό που κάνουµε εµείς είναι τελείως διαφορετικό. Εµείς
είµαστε µε τη δηµοκρατία, µε την αµεροληψία, µε την αντικειµενικότητα, ενάντια στη διαπλοκή.
Σας θυµίζω, απλώς προς ενηµέρωσή σας, ότι η τελευταία χώρα η οποία προχώρησε σε διαγωνισµό ανάλογο µε αυτόν που
προχωρούµε εµείς ήταν η Ιταλία πριν δύο χρόνια. Και ποιος
έκανε τον διαγωνισµό στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι; Το αρµόδιο
Υπουργείο.
Άρα αυτά είναι προφάσεις εν αµαρτίαις! Τη διαπλοκή υπερασπίζεστε, όχι τη δηµοκρατία. Και η διαπλοκή θα ηττηθεί!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν το είπα στον
λόγο µου και θα ήθελα να καταγραφεί, η Χρυσή Αυγή δηλώνει
«παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής
για το θέµα αντισυνταγµατικότητας που ετέθη.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή
ότι η τροπολογία δεν είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα, παρακαλώ
να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος και προβλεπόµενος από τον Κανονισµό της Βουλής αριθµός Βουλευτών και ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην ουσία του θέµατος, επιτρέψτε
µου να αποτίσω φόρο τιµής στους αδικοχαµένους πιλότους του
ελικοπτέρου του Πολεµικού µας Ναυτικού, που χάθηκαν χθες τα
ξηµερώµατα κάνοντας το καθήκον τους και υπηρετώντας µε αυταπάρνηση την πατρίδα.
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων, στους οικείους τους και να διαβεβαιώσω
ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τους
συνδράµει σε αυτές τις δύσκολες στιγµές.
Γνωρίζω, βέβαια, ότι µπροστά στην ανθρώπινη απώλεια λίγη
παρηγοριά προσφέρουν τα λόγια και οι πράξεις. Όµως, είναι
χρέος µας ηθικό να στεκόµαστε δίπλα στις οικογένειές τους και
να θυµόµαστε πάντα όσους δίνουν ακόµη και την ίδια τους τη
ζωή για το καθήκον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση µέχρι
στιγµής αποδεικνύει µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποιοι είναι αυτοί
που επιδιώκουν να µπει επιτέλους µια τάξη στην κοινώς διαπιστωµένη ασυδοσία και ανοµία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της
χώρας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να εµποδίσουν
την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσµεύσεις της και να προχωρήσει στον διαγωνισµό για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών µέσων ενηµέρωσης.
Βεβαίως, νοµίζω ότι και η έκβαση αυτής της διαδικασίας θα
δώσει την εξαιρετικά σηµαντική δυνατότητα στον ελληνικό λαό
να βγάλει συµπεράσµατα.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου
ακούγεται από πολλές πλευρές µια έννοια, ένας όρος: «Διαπλοκή». Διαπλοκή οικονοµικών συµφερόντων και πολιτικού συστήµατος.
Πολλές φορές κάποιοι χρησιµοποιούν αυτόν τον όρο όταν θέλουν να αποφύγουν να συγκρουστούν µε τις πραγµατικές αιτίες
και τα πραγµατικά συµφέροντα. Έρχεται όµως κάποια στιγµή η
ώρα να βάλει κανείς το δάχτυλο εις τον τύπον των ήλων και να
εξηγήσει τι σηµαίνει «διαπλοκή», ποιες είναι οι αιτίες που την παράγουν και πώς µπορεί να την αντιµετωπίσει, αν θέλει, φυσικά
να την αντιµετωπίσει. Εκτός κι αν θέλει να την καλύψει.
Οι υπόγειες διαδροµές νοµίζω αυτού του λαβύρινθου της διαπλοκής των οικονοµικών συµφερόντων στη χώρα µας, ιδιαίτερα
µετά τη δυνατότητα που έδωσε η τεχνολογία για να υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση, είναι λίγο-πολύ γνωστές σε όλους µας. Η πολιτική εξουσία τρέφει την οικονοµική και µιντιακή εξουσία και αυτή
µε τη σειρά της προσφέρει απλόχερη υποστήριξη στην πολιτική
εξουσία, για να αναπαράγεται το ίδιο χρεοκοπηµένο και σαθρό
πολιτικό σύστηµα, ένα πολιτικό σύστηµα που αποτελεί µία από
τις βασικές αιτίες που η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε.
Πρόκειται για µέσα ενηµέρωσης που κατά κοινή οµολογία
έχουν µόνο ζηµιές και όχι κέρδη, που συντηρούνται και δανειοδοτούνται από τράπεζες µε µοναδικό στόχο να στηρίζουν πολιτικά χρεοκοπηµένες κυβερνήσεις, πολιτικά χρεοκοπηµένα κόµµατα –όχι µόνο πολιτικά χρεοκοπηµένα κόµµατα, αλλά και χρεοκοπηµένα κόµµατα- µε αντάλλαγµα φυσικά κυβερνητικές διευκολύνσεις σε παράλληλες επιχειρηµατικές δράσεις των ιδιοκτητών των µέσων ενηµέρωσης, σε κρατικές εργολαβίες και προµήθειες, στη δυνατότητα ευνοϊκής δανειοδότησης και για τα ίδια
τα µέσα, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις, τη στιγµή µάλιστα που
τα τελευταία πέντε χρόνια στον τόπο οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν υγιείς επιχειρήσεις και βεβαίως µέσα από την ευνοϊκή συµ-

5761

περιφορά των ελεγκτικών µηχανισµών και πολλές φορές την ανυπαρξία φορολογικών ελέγχων.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να πούµε αλήθειες, αυτή είναι η δοµή της
διαπλοκής στη χώρα χρόνια τώρα, µε αίσθηση µάλιστα, για αυτούς που έστησαν χρόνια τώρα αυτό το σύστηµα της διαπλοκής,
ότι αυτή η πραγµατικότητα στον τόπο εφόσον διαρκεί δεκαετίες,
θα διαρκεί για πάντα. Ακόµα κι αν κάποιες κυβερνήσεις θέλησαν
να συγκρουστούν -αν θέλετε και επιφανειακά- δεν τα κατάφεραν.
Συνέβη όµως εξαιτίας της κρίσης –δεν υπάρχει αµφιβολία- κάτι
που κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι θα συµβεί: Τα δύο
κόµµατα εξουσίας που για καιρό εναλλάσσονταν το ένα µε το
άλλο στην εξουσία, εναλλάσσοντας και τα συστήµατα υποστήριξης, ξαφνικά βρέθηκαν να συγκυβερνούν προσπαθώντας µε
νύχια και µε δόντια να διασώσουν αυτό το σύστηµα και το σύστηµα να τους διασώσει και κάποια στιγµή έχασαν την εξουσία.
Έναν χρόνο πριν, ο λαός µας έδωσε σαφή εντολή και στήριξη
σε µία νέα Κυβέρνηση, προκειµένου να συγκρουστεί µε τα συµφέροντα και µε αυτό το κατεστηµένο, µία στήριξη που επιβεβαιώθηκε όχι µόνο µία, αλλά τρεις φορές σε λιγότερο από έναν
χρόνο και µε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο λαός µας έδωσε
µία στήριξη όµως η οποία είχε και µία σαφή εντολή, την οποία
εµείς δεν την ξεχνάµε: «Συγκρουστείτε µε το κατεστηµένο, αλλάξτε τις παθογένειες, πολεµήστε τα συστήµατα διαπλοκής και
διαφθοράς, καθαρίστε τη χώρα από τις εστίες παραβατικότητας,
από τις πραγµατικές εστίες της ανοµίας, τις εστίες ανοµίας των
κρατικοδίαιτων και διαπλεκόµενων ολιγαρχών και των συνεταίρων τους που πλούτισαν στην πλάτη του ελληνικού λαού, στην
πλάτη των εργαζόµενων, των συνταξιούχων, των ζωντανών δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας, που τα τελευταία χρόνια είναι
αυτοί οι οποίοι δίνουν το αίµα τους για να βγούµε από την κρίση».
Μιλάω για όλους αυτούς που ιδιαίτερα τα χρόνια της ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς και στα χρόνια της κρίσης, νέµονταν κρατικό χρήµα είτε από προµήθειες µεγάλων κρατικών εργολαβιών
µε συγκεκριµένες εταιρείες, όπως για παράδειγµα η «SIEMENS»
–για να µην ξεχνιόµαστε σε αυτόν τον τόπο- που έδινε σηµαντικό
ποσοστό από τα κέρδη της κατευθείαν στα κόµµατα και στα στελέχη των κοµµάτων που κυβερνούσαν, είτε µε «θαλασσοδάνεια»
από κρατικές ή ιδιωτικές τράπεζες που φυσικά την ανακεφαλαιοποίησή τους έχει πληρώσει µέχρι στιγµής µε αίµα ο ελληνικός
λαός.
Τα υπερκέρδη τους όλοι αυτοί προφανώς και τα τοποθέτησαν,
χωρίς να φορολογηθούν, σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού.
Γι’ αυτό και όταν κάποιες φορές έρχονταν ή ήρθαν λίστες και
στοιχεία καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού, οι προηγούµενες κυβερνήσεις, οι δικές σας κυβερνήσεις, φρόντιζαν αυτές τις
λίστες και αυτά τα στοιχεία να τα κρύβουν, να τα χώνουν σε κάποια συρτάρια και να µην γίνονται έλεγχοι.
Τώρα, λοιπόν, έρχεται η ώρα όλοι αυτοί που για χρόνια τώρα
–όχι µόνο στην κρίση- παρασιτούσαν και αποµύζησαν όλη τη ζωτική δύναµη της ελληνικής κοινωνίας να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, να περάσουν από το ταµείο, να πληρώσουν τους φόρους
τους και αυτοί, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες, να πληρώσουν όσοι
έχουν βγάλει τα χρήµατά τους στο εξωτερικό αφορολόγητα και
είναι στις διάφορες λίστες της φοροδιαφυγής.
Θυµάµαι και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαµαρά, σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν συζητάγαµε για τη λίστα Λαγκάρντ
να λέει για τον στενό του συνεργάτη, τον κ. Παπασταύρου, που
ευρέθη µε µεγάλα ποσά αφορολόγητα και πλήρωσε 3.500.000
ευρώ, «µακάρι να είχαµε δέκα Παπασταύρους!». Ε, λοιπόν, όχι
δέκα, εκατόν δέκα θα έχουµε και θα πληρώσουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι ζητάµε, λοιπόν; Να πληρώσουν τους φόρους τους, όπως
όλοι οι άλλοι Έλληνες, να πληρώσουν όσοι έχουν δάνεια που δεν
εξυπηρετούν, όπως συνέβη µε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες,
υγιείς επιχειρηµατίες που µέσα από την κρίση είχαν δάνεια που
δεν µπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν και αναγκάστηκαν να πληρώσουν ή να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Χιλιάδες λουκέτα
σε επιχειρήσεις στα πέντε χρόνια, αλλά δεν είδα κανέναν πόνο
για αυτά τα λουκέτα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ας βάλουµε µερικά ακόµα!
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να µας
πουν γιατί ξέχναγαν να κάνουν κάποιοι δηλώσεις «πόθεν έσχες»
για χρόνια και ιδίως στα χρόνια όπου εµφανίζονταν να φέρνουν
στην Ελλάδα και να διαχειρίζονται δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
και να τα τοποθετούν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης. Να
πληρώσουν και αυτοί τους φόρους τους!
Βεβαίως να πληρώσουν φόρους και τέλη συχνοτήτων και διαφήµισης και οι ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης, όπως όλοι οι άλλοι
Έλληνες επιχειρηµατίες πράττουν, παρά τις δυσκολίες, και να
µπει και µία τάξη. Είµαστε η µόνη χώρα της Ευρώπης που δεν
έχουµε νόµιµη λειτουργία στα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης. Πρέπει να µπει µία τάξη, να αδειοδοτηθούν τα µέσα ενηµέρωσης,
όπως συµβαίνει σε κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήµερα βρισκόµαστε στο εξής παράδοξο: Έρχεστε όλοι εσείς,
που κυβερνήσατε τόσα χρόνια και που συγκροτήσατε αυτό το
πλέγµα της διαπλοκής, έρχεστε όλοι εσείς που είχατε τη βασική
ευθύνη και κάνατε πλάτες σε όλους αυτούς τόσα χρόνια και προσπαθείτε και τώρα που είσαστε στην Αντιπολίτευση να τους καλύψετε. Προσπαθείτε και τώρα να τους κάνετε πλάτες.
Δεν φτάνει που κάνατε πλάτες στους φοροφυγάδες και κρύβατε τη λίστα Λαγκάρντ όταν ήσασταν κυβέρνηση, δεν φτάνει
που δεν ελέγχατε τα δάνεια συγκεκριµένων επιχειρήσεων, µε αντάλλαγµα τη στήριξή τους από τα µέσα ενηµέρωσης όσο ήσασταν κυβέρνηση, δεν φτάνει που καλύπτατε την ασυδοσία των
µη αδειοδοτούµενων µέσων ενηµέρωσης για είκοσι επτά χρόνια
όσο ήσασταν κυβερνήσεις, έρχεστε τώρα και ζητάτε και κάνετε
το ίδιο και προσπαθείτε, χωρίς να καταλαβαίνετε ή κάνοντας ότι
δεν καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει τρεις
φορές να αλλάξουν τα πράγµατα στον τόπο. Και σαν να µη φτάνει αυτό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Η δεύτερη ποια ήταν;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξέρω ότι
δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, αλλά θα τα ακούσετε.
Σαν να µη φτάνει αυτό, πουλάτε και εκδούλευση σε κάποιους
κυρίους. Τους υπόσχεστε ότι θα καταφέρετε να µας εµποδίσετε,
ότι δήθεν µε την προσπάθειά σας να µην οριστεί το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα µας εµποδίζατε.
Ε, λοιπόν, είστε βαθιά γελασµένοι. Δεν θα µας εµποδίσετε, διότι είναι λαϊκή επιταγή να βάλουµε τέλος στη διαπλοκή και στη
διαφθορά και είµαστε αποφασισµένοι να βάλουµε και θα βάλουµε τέλος στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είτε το θέλετε είτε
δεν το θέλετε.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Μας λένε, όµως, κάποιοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι φέρνουµε δήθεν εσπευσµένα αυτήν τη ρύθµιση. Κάνουν µάλλον πως
δεν θυµούνται ότι αποτελεί µία εκ των βασικών µας προγραµµατικών δηλώσεων και στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης και
στην επανεκλογή µας. Δηλώσαµε σε κάθε δυνατή ευκαιρία και
µε κάθε τρόπο τη δέσµευσή µας να ρυθµιστεί το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, τη δέσµευσή µας ότι µετά από είκοσι επτά ολόκληρα
χρόνια εκκρεµότητας θα δοθούν επιτέλους άδειες, υπό αυστηρές συνθήκες διαφάνειας και µε απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών
της ισότητας και του κράτους δικαίου, όπως συµβαίνει σε κάθε
πολιτισµένη ευρωπαϊκή χώρα.
Αν για κάτι θα µπορούσε να µας κατηγορήσει ίσως κανείς,
είναι όχι ότι το φέρνουµε εσπευσµένα, αλλά ίσως ότι αργήσαµε.
Δεν αργήσαµε, όµως, επειδή ταλαντευτήκαµε κάποια στιγµή ούτε επειδή επιχειρήσαµε να συµβιβαστούµε. Αργήσαµε επειδή
τρέφαµε την ελπίδα και ταυτόχρονα την αυταπάτη ότι σε αυτόν
τον τόπο θα µπορούσαµε να γυρίσουµε σελίδα όλοι µαζί και ότι
θα ερχόταν και η συντηρητική παράταξη µε συναίνεση να βάλουµε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης, προφανώς οι συνθήκες διαπραγµάτευσης, της οικονοµικής ασφυξίας δεν µας επέτρεψαν να προχωρήσουµε. Αµέσως µετά τις εκλογές, ήταν ο
πρώτος νόµος που ψηφίσαµε. Αµέσως µετά και κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του νόµου στη Βουλή, επιδιώξαµε την ευρύτερη
δυνατή συναίνεση µε δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, ώστε να προχωρήσουµε όλοι µαζί, όπως οφείλουµε, σε αυτήν τη µεγάλη δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοκρατική τοµή για το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της
χώρας, που ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια.
Στόχος µας αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου ήταν να ορίσουµε συναινετικά, όπως ορίζει και επιτάσσει το Σύνταγµα, τα
µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο είχαµε εµείς µε τον ίδιο νόµο αποδώσει την αρµοδιότητα για τη
διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισµού.
Στην αρχή σεβαστήκαµε το επιχείρηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τις εσωκοµµατικές
της διαδικασίες και στη συνέχεια από κοινού να προχωρήσουµε.
Και φρονώ ότι από ορισµένους εκ των εκπροσώπων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αυτό το επιχείρηµα δεν ήταν παρελκυστικό
αλλά ειλικρινές.
Μόλις, όµως, εξελέγη ο κ. Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας
Δηµοκρατίας, έσπευσε αµέσως µε λογής τερτίπια και προσχήµατα να παρακωλύσει, να εµποδίσει την εκλογή της Ανεξάρτητης
Αρχής, του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Αρχικά, ειπώθηκε ότι θέλει περισσότερα µέλη στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δείξαµε καλή θέληση, ήρθαµε εδώ
στη Βουλή, αυξήσαµε των αριθµό των µελών του Συµβουλίου.
Αργότερα µας είπε «όχι, ούτε τώρα µπορώ να συναινέσω, διότι
έχει υπερεξουσίες ο Υπουργός».
Και αυτήν την πρόφαση την αντιµετωπίσαµε µε καλή θέληση
και ήρθαµε εδώ στη Βουλή και όσες εξουσίες είχε ο Υπουργός
τις φέραµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία,…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Θρίαµβος!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …ώστε η
Εθνική Αντιπροσωπεία, το πιο αντιπροσωπευτικό και δηµοκρατικό από το Σύνταγµα Σώµα, να είναι αυτή που θα αποφασίσει
για το ποιος πρέπει και πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία.
Βεβαίως, πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαµε ότι και αυτή ήταν
µία πρόφαση. Έγιναν τρεις απανωτές συνεδριάσεις. Και στις
τρεις συνεδριάσεις στην πραγµατικότητα η Νέα Δηµοκρατία µάς
είπε ένα πράγµα: «Δεν θέλουµε να γίνει διαγωνισµός και δεν πρόκειται να συναινέσουµε».
Νοµίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί πια περίτρανα. Δεν υπάρχει
πλέον κανένα επιχείρηµα για να µπορέσει να αντικρούσει την
πραγµατικότητα ότι αρνείστε να προσφέρετε συναίνεση για την
εκλογή της ανεξάρτητης αρχής, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ακριβώς γιατί δεν επιθυµείτε να διεξαχθεί
διαγωνισµός.
Είπα χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου -και
το επαναλαµβάνω κι εδώ- ότι πρόκειται για ένα είδος θεσµικής
εκτροπής. Και εξηγούµαι. Η συναίνεση για τον ορισµό των µελών
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν είναι απλώς µία
πολιτική ευχή ή µία απλή προτροπή του Συντάγµατος. Είναι συνταγµατική επιταγή µε την στενή έννοια του όρου, καθώς η µη συναίνεση οδηγεί σε βραχυκύκλωµα τους κρατικούς και διοικητικούς θεσµούς.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, δυστυχώς παραβιάζει µία σαφή
συνταγµατική της υποχρέωση και αυτό δεν µπορούµε, δεν δικαιούµαστε πολιτικά, αλλά και νοµικά, να το επιτρέψουµε.
Βεβαίως, ας µη γελιόµαστε. Όλοι γνωρίζουµε ότι εδώ και αρκετό καιρό κάποιοι παίζουν τα ρέστα τους, επιδιώκοντας, ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία αδειοδότησης, επιδιώκοντας ότι θα διακόψουν αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης, που πράγµατι κάτω από δύσκολες συνθήκες επιχειρούµε.
Και βέβαια, ορισµένες φορές αυτοί που προσπαθούν, δίνοντας
τα ρέστα τους, να δηµιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, αντί να επιφέρουν αυτό το αποτέλεσµα, µάλλον
σκορπούν το γέλιο, γιατί ο ελληνικός λαός τούς γνωρίζει.
Αυτοί που τις τελευταίες µέρες αγωνιούν για τον αγροτικό
κόσµο, αναδεικνύουν τις λαϊκές κινητοποιήσεις, το πόσο βάρβαρη και αντιλαϊκή είναι η πολιτική των µνηµονίων, ήταν οι ίδιοι
που υποστήριζαν, προπαγάνδιζαν µε νύχια και µε δόντια πολύ
χειρότερες πολιτικές.
Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια µέσα για παράδειγµα, πριν από λίγα
µόλις χρόνια, λοιδορούσαν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και εξαπέλυαν µύδρους κατά των αγροτών και σήµερα εµφανίζονται ως
τιµητές και συνοδοιπόροι. Το θέµα, όµως, είναι ότι δεν τους πι-
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στεύει κανείς.
Έχουν, όµως, συνηθίσει, διότι –και αυτή είναι µια αλήθεια- πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, βέβαια -γιατί επαναλαµβάνω ότι ήταν
ένα σύστηµα εναλλαγής στη διακυβέρνηση, που έφτιαχνε και το
δικό του σύστηµα παραεξουσίας και στήριξης- αλλά κάποιοι απ’
αυτούς και εσάς σας εκβίαζαν, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση.
Βεβαίως, µε τον εκβιασµό ότι θα δηµιουργήσουν κύµα αντίδρασης στην πολιτική σας, εσείς κάνατε πίσω και έχουν συνηθίσει. Νοµίζουν ότι κι εµείς θα κάνουµε πίσω και δεν θα προχωρήσουµε να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει
απέναντι στον ελληνικό λαό. Κάνουν τεράστιο λάθος!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διότι εµείς δεν έχουµε έρθει στην εξουσία, για να διαχειριστούµε τις δικές σας δοµές, αλλά για να τις αλλάξουµε, ούτε για
να παρακολουθήσουµε ή ακόµη χειρότερα να συµµετέχουµε κι
εµείς σε αυτό το πάρτι της διαπλοκής.
Έχουµε δεσµευτεί στον ελληνικό λαό να το τελειώσουµε και
θα το τελειώσουµε. Έχουµε δεσµευτεί να καταπολεµήσουµε τα
αίτια και όχι απλώς τα συµπτώµατα της κρίσης. Όλοι γνωρίζουν
ότι µεταξύ των αιτίων, µε σηµαντική συνεισφορά σε όλα τα κακά
που συνέβησαν στον τόπο, ήταν και αυτό το πλέγµα της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, της διαπλοκής, όλες δηλαδή οι πρακτικές της ολιγαρχίας για εύκολο και γρήγορο χρήµα.
Ξέρετε, έχουµε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα που ήδη παράγει
αποτελέσµατα. Ελέγχουµε εξαντλητικά τις λίστες των φοροφυγάδων. Δίνουµε µάχη εναντίον του λαθρεµπορίου. Αυξάνουµε τα
δηµόσια έσοδα, παρά τις συνθήκες κρίσης. Ανασυγκροτούµε
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Σήµερα κάνουµε ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα: Βάζουµε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Σύµφωνα µε τη διάταξη που καλούµε σήµερα την εθνική αντιπροσωπεία να υπερψηφίσει, ξεκινάµε τον διαγωνισµό για τέσσερις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εµβέλειας. Ξέρετε, όσοι
ήθελαν να µη γίνει διαγωνισµός µάς έλεγαν µεταξύ άλλων ένα
πράγµα: «Μην βάζετε κανένα όριο στον αριθµό των αδειών». Ο
λόγος είναι προφανής.
Αν πηγαίναµε να κάνουµε διαγωνισµό µε απεριόριστο αριθµό
αδειών, όλες οι προσπάθειες θα έβγαιναν άγονες. Είναι σαν να
αποφασίσεις να κάνεις διαγωνισµό για να πουλήσεις πάγο στον
Βόρειο Πόλο ή άµµο στην έρηµο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, εσείς ειδικά που µας λέγατε το καλοκαίρι ότι θέλετε να µένουµε Ευρώπη και είστε φιλοευρωπαίοι, µιας και µας εγκαλείτε για τον κλειστό αριθµό αδειών,
ότι είναι δήθεν µικρός και ότι δήθεν περιορίζει τον ανταγωνισµό,
θέλω να σας απευθύνω µια ευθεία ερώτηση: Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ηλίθιοι που έχουν κάνει διαγωνισµούς και έχουν περιορισµένο αριθµό αδειών κι εµείς είµαστε εδώ αυτοί που θα
ανακαλύψουµε τον τροχό;
Αν εξαιρέσει κανείς την Ιταλία µε τα γνωστά φαινόµενα µπερλουσκονισµού -και γι’ αυτό αποτελεί µια εξαίρεση- τι συµβαίνει
σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουν γίνει διαγωνισµοί; Να σας πω εγώ τι συµβαίνει.
Ξέρετε πόσες είναι οι άδειες σε όλες τις χώρες που έχουν –ας
ξεκινήσουµε απ’ αυτές- παρόµοιο πληθυσµό µε αυτόν της Ελλάδας; Στην Πορτογαλία, την Αυστρία και την Τσεχία, που είναι
ανάλογες πληθυσµιακά µε την Ελλάδα, δεν έχουµε τέσσερις
άδειες αλλά δύο. Στις ευρωπαϊκές χώρες µε αντίστοιχο πληθυσµό είναι µόνο δύο οι άδειες.
Ξέρετε πόσες είναι οι άδειες στην Ισπανία, η οποία έχει πέντε
φορές µεγαλύτερο πληθυσµό από την Ελλάδα; Πέντε. Στην Ελλάδα είναι σήµερα οκτώ, φυσικά σε συνθήκες παρανοµίας.
Ξέρετε, πόσες είναι στη Γαλλία, η οποία έχει έξι φορές µεγαλύτερο πληθυσµό από την Ελλάδα; Είναι µόλις πέντε. Στη Γερµανία, η οποία είναι οκτώ φορές µεγαλύτερη, είναι µόλις έξι.
Συνεπώς µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, οι τέσσερις άδειες
που προτείνουµε είναι πολλές, δεν είναι λίγες.
Αν θέλετε, λοιπόν, και µας λέτε ότι θέλετε να µένετε στην Ευρώπη, όπως µας λέγατε το καλοκαίρι, ακολουθήστε και το παράδειγµα της Ευρώπης. Όµως, εσείς θέλετε Ευρώπη σε ό,τι
αφορά στη λιτότητα για τους πολλούς και θέλετε «µπανανία» σε
ό,τι αφορά στα προνόµια των λίγων. Με αυτήν την Ευρώπη είστε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
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Γι’ αυτό, άλλωστε, εδώ και πέντε χρόνια που η χώρα βρίσκεται
υπό επιτήρηση, σε όλες τις συµφωνίες που έχουµε υπογράψει
ως χώρα ένα πράγµα δεν έχετε τηρήσει -όλα τα άλλα τα έχετε
κάνει πέντε χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση- να προχωρήσετε
στον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες.
Εµείς, λοιπόν, σας απαντάµε: Ναι, η Ελλάδα θα παραµείνει ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ευρωπαϊκή «µπανανία», όπως εσείς τη θέλετε, όχι, δεν θα επιτρέψουµε να γίνει.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όσο για εκείνους τους φανατικούς νεοφιλελεύθερους, που
ισχυρίζονται ότι όλα αυτά πρέπει να τα λύνει η ίδια η αγορά, ένα
σχόλιο µόνο θέλω να κάνω: Αλήθεια, γιατί αυτή η αγορά, η οποία
όλα τα λύνει από µόνη της, είκοσι επτά χρόνια δεν κατάφερε να
λύσει το πρόβληµα και έχουµε καταλήξει σε υπερχρεωµένα και
µη βιώσιµα σχήµατα, τα οποία διατηρούνται στη ζωή από τις ενέσεις ρευστότητας των τραπεζών, ενώ όλη η υπόλοιπη οικονοµία
έχει στεγνώσει;
Η αγορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και ιδίως εσείς που
την υπερασπίζεστε- γνωρίζετε ότι έχει κανόνες, τους οποίους
οφείλει να θέτει και να εγγυάται το κράτος, η δηµοκρατική πολιτεία. Αυτό, λοιπόν, σκοπεύουµε να κάνουµε, να θέσουµε επιτέλους κανόνες και να εγγυηθούµε την τήρησή τους. Άλλωστε,
αυτό µας συµβουλεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζοµαι
ότι θα είδατε σήµερα τη σχετική απάντηση του εκπροσώπου της
σε σχετική ερώτηση δηµοσιογράφου. Αν θέλετε, µπορείτε να τη
ρωτήστε και εσείς ξανά.
Μας λέτε, όµως -και επικαλείστε διαρκώς το ίδιο το Σύνταγµα
της χώρας εσείς που πολλές φορές το έχετε παρακάµψει- ότι µε
βάση το Σύνταγµα, το κράτος δεν δικαιούται να διεξάγει τον διαγωνισµό.
Θα σας απαντήσω, λοιπόν, και σε αυτό. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι υπό τον άµεσο
έλεγχο του κράτους και όχι υπό τον άµεσο έλεγχο του Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αν ο συνταγµατικός νοµοθέτης ήθελε
τον διαγωνισµό για τις άδειες να τον διεξάγει ντε και καλά το
ΕΣΡ, θα το όριζε ρητά και δεν το έπραξε, δίνοντας την ευχέρεια
στη Βουλή να αποφασίσει.
Η Βουλή, λοιπόν, σήµερα, µετά τις εξαντλητικές προσπάθειες
της Κυβέρνησης για εξασφάλιση συναίνεσης για τον ορισµό του
ΕΣΡ, δεν έχει παρά να αποφασίσει ότι τα ψέµατα στο θέµα αυτό
τελείωσαν και ο καθένας καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του.
Αποφασίσατε να παραβιάσετε το Σύνταγµα, κωλυσιεργώντας,
εµποδίζοντας την εκλογή του Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Εµείς δεν έχουµε µπροστά µας παρά µόνο µία επιλογή, να τηρήσουµε το Σύνταγµα και να υλοποιήσουµε τη λαϊκή επιταγή, βάσει
της οποίας έχουµε εκλεγεί: Να βάλουµε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, σήµερα θα αναλάβει, µετά την εντολή
της Βουλής, της Εθνικής Αντιπροσωπείας, να προχωρήσει τον
διαγωνισµό σε συνθήκες διαφάνειας και αυστηρής τήρησης της
νοµιµότητας, όπως έχει εντολή και καθήκον απέναντι στον ελληνικό λαό.
Επειδή βλέπω ότι πολύ µεγάλη φασαρία έχετε κάνει, αλλά εξ
όσων γνωρίζω µέχρι τώρα δεν έχετε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία για το θέµα αυτό, σας λέγω ότι, αν δεν ζητήσετε εσείς, θα
ζητήσουµε εµείς.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Διότι η Εθνική Αντιπροσωπεία πρέπει να καταγράψει τις ψήφους υπέρ αυτής της δηµοκρατικής τοµής και ποιοι είναι αντίθετοι.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούνζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τον λόγο έχει τώρα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κύριε Μητσοτάκη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Μην αγχώνεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, για την ονοµαστική
ψηφοφορία. Έρχεται το αίτηµα. Μην ανησυχείτε καθόλου γι’
αυτό.
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(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δέκα λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι συνοπτικός.
Δεν έχω σκοπό να πλατειάσω, όπως ο Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσο θέλετε, κύριε
Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω
κι εγώ την παρέµβασή µου ως εξής: Όπως όλοι οι Έλληνες, αισθάνοµαι κι εγώ οδύνη για την απώλεια τριών στελεχών του Πολεµικού Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους σήµερα τα ξηµερώµατα εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, οι Ένοπλες Δυνάµεις πενθούµε. Εκφράζω κι εγώ από το Βήµα της Βουλής τα
ειλικρινά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες των στελεχών. Θα
αποτελούν πάντα για µας παράδειγµα προς µίµηση.
Βέβαια, ελπίζω σύντοµα το αρµόδιο Υπουργείο αλλά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας να δώσουν επαρκείς απαντήσεις,
κύριε Πρωθυπουργέ, στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, επιδοθήκατε σήµερα σε µία εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και –τολµώ να πω- µακροσκελή άσκηση αποπροσανατολισµού. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιµη είναι
η κατάσταση στη χώρα. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί ότι η κοινωνία είναι σε αναβρασµό, ότι η οικονοµία είναι σε τέλµα και ότι,
βέβαια, όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο, οι θεσµοί καταρρακώνονται. Δεν χρειάζεται να µιλήσω για τη διεθνή εικόνα της χώρας,
καθώς αυτή είναι ήδη στα τάρταρα. Βέβαια, κρίσιµες αποφάσεις
που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, λαµβάνονται
σε µία νύχτα, ερήµην των πολιτικών δυνάµεων και του ελληνικού
λαού.
Βέβαια, δυστυχώς, η ελεύθερη ενηµέρωση και ο πλουραλισµός απειλούνται και η πολιτική αβεβαιότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, επανέρχεται µε ευθύνη δική σας, των στελεχών της
Κυβέρνησης και µε δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Επίσης, το Σύνταγµα της χώρας παραβιάζεται κατάφωρα και για όλα αυτά, οι ευθύνες της δικής σας
Κυβέρνησης είναι τεράστιες.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ,
έχει πει συστηµατικά ψέµατα σε όλες τις κοινωνικές οµάδες.
Συµπεριφέρεται και σήµερα µε τακτικισµούς. Διχάζετε τους Έλληνες και αντιµετωπίζετε µε επιπολαιότητα πολύ σοβαρά θέµατα.
Θα ήθελα να πω µία κουβέντα µόνο για τις κινητοποιήσεις της
κοινωνίας, στις οποίες και εσείς αναφερθήκατε. Όλες οι κοινωνικές οµάδες είναι απέναντί σας. Η παραγωγική Ελλάδα είναι
απέναντί σας. Η δηµιουργική Ελλάδα είναι απέναντί σας. Ξέρετε
γιατί; Διότι τους είπατε ψέµατα. Το πρόβληµα, δυστυχώς, έχει
οξυνθεί, εξαιτίας των ιδεοληψιών και της ανικανότητάς σας.
Η αλήθεια, κύριε Τσίπρα, είναι ότι µπορείτε να µετακινηθείτε
από το Μέγαρο Μαξίµου στη Βουλή και πίσω. Όµως, στην κοινωνία δεν µπορείτε να βγείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι τη θέλατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτήν την αναφορά στα
τρακτέρ; Τι τη θέλατε; Να σας θυµίσω τι λέγατε πάνω στα τρακτέρ; Να σας θυµίσω την αποστροφή του αγρότη, ο οποίος, όταν
του είπατε ότι θα καταργήσετε όλους τους µνηµονιακούς νόµους, σας θύµισε «να τα κάνεις, αφότου εκλεγείς»;
Εσείς τι του απαντήσατε, κύριε Πρωθυπουργέ; Του είπατε:
«Βέβαια, θα τα κάνω, διότι αυτή είναι η εντολή που θα πάρω από
τον ελληνικό λαό». Και κάνατε ακριβώς τα ανάποδα. Απλώς, για
να µην ξεχνιόµαστε!
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας δώσω µία συµβουλή από καρδιάς.
Σταµατήστε να βλέπετε παντού µόνο εχθρούς. Σταµατήστε, κυρίως, να αντιµετωπίζετε τους πολίτες ως εχθρούς. Αντιµετωπίζετε ως εχθρούς όλες τις κοινωνικές δυνάµεις οι οποίες σήµερα
διαµαρτύρονται. Σταµατήστε, επιτέλους, να διχάζετε την κοινωνία.
Έρχοµαι τώρα στο κύριο αντικείµενο της σηµερινής συζήτησης, στο ζήτηµα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθµών.
Κοιτάξτε, η στάση µας σ’ αυτό το θέµα είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η Νέα Δηµοκρατία θα υπερασπίζεται την ελεύθερη ενηµέρωση του ελληνικού λαού και την ελεύθερη λειτουργία της
αγοράς, πάντα, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, υπό τον έλεγχο της
συνταγµατικά κατοχυρωµένης ανεξάρτητης αρχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαφώνησε κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και καθαροί κανόνες
στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο; Κανείς δεν διαφωνεί µε αυτό. Και
ό,τι ισχύει για όλους τους επιχειρηµατίες πρέπει να ισχύει και για
τους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών µέσων.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς, όµως, δεν το πάτε εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν το
πάτε εκεί! Με την σηµερινή τροπολογία έχετε έναν σκοπό και
µόνο: Θέλετε να καταστήσετε τον κ. Παππά, τον Υπουργό Επικρατείας, τον απόλυτο κυρίαρχο των µέσων ενηµέρωσης. Αυτό
θέλετε να κάνετε, και αφού προηγουµένως έχετε φροντίσει να
αδρανοποιήσετε πλήρως το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το µόνο αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών µέσων.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θα µε αναγκάσετε, διότι αναφερθήκατε
στη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να σας θυµίσω τι
σας είπα στην κατ’ ιδίαν συζήτηση την οποία είχαµε λίγες µέρες
µετά την εκλογή µου ως Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τι σας είπα, κύριε Πρωθυπουργέ; Σας είπα ότι δεν θέλουµε να δώσουµε λύση στο πρόβληµα; Σας είπα µία απλή
κουβέντα: Επιστρέψτε τις αρµοδιότητες πίσω στο ΕΣΡ, εκεί που
ανήκουν, και εµείς θα ψηφίσουµε αµέσως τη σύνθεση του ΕΣΡ.
Αυτό σας είπα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσποιηθήκατε τάχατες άγνοια για τις αρµοδιότητες τις
οποίες είχατε µεταφέρει στον Υπουργό Επικρατείας.
Διαβάσατε σήµερα, κύριε Πρωθυπουργέ, και το Σύνταγµα της
χώρας, αλλά ξεχάσατε να διαβάσετε και τη δεύτερη πρόταση
του σχετικού εδαφίου. Επειδή προφανώς, λοιπόν, χρειάζεστε
ολίγη υπενθύµιση ως προς το τι λέει το Σύνταγµα, σας διαβάζω
από την παράγραφο 2 του άρθρου 15: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους». Αυτό µας
το είπατε και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό το οποίο δεν µας
διαβάσατε είναι η δεύτερη πρόταση που λέει: «Ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Ο
έλεγχος!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το ίδιο λέµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος συνταγµατολόγος για να
αντιληφθεί, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι το Σύνταγµα ρητά και κατηγορηµατικά αναφέρεται στον έλεγχο –στον έλεγχο!- του κράτους, ο οποίος ασκείται αποκλειστικά, κύριοι συνάδελφοι, διαµέσου του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγη ησυχία σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τα πράγµατα, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πάρα
πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνταγµατολόγος για
να αντιληφθεί και το πνεύµα και το γράµµα του συνταγµατικού
νοµοθέτη.
Αλήθεια, αναφερθήκατε και εσείς στις τέσσερις άδειες τις
οποίες καθορίζετε διά νόµου. Έχω κάποιες απλές απορίες και
κάποια ερωτήµατα να σας θέσω, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί µόνο
τέσσερις άδειες και όχι δεκατέσσερις, είκοσι τέσσερις ή τριάντα
τέσσερις;
Αν ενδιαφερόσασταν πραγµατικά να τιθασεύσετε τη διαπλοκή
και να προάγετε την πολυφωνία, θα υπέθετα ότι θα θέλατε να
δώσετε περισσότερες άδειες και όχι λιγότερες. Αυτό φαντάζοµαι
ότι είναι ο σκοπός σας. Και όταν αναφερθήκατε στην κατάσταση
που επικρατεί…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να έχουµε λίγη ησυχία, παρακαλώ;
Καταλαβαίνω τη νευρικότητα των συναδέλφων, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα επιβάλετε την τάξη ή όχι;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Πού είναι ο Πρόεδρος; Πρωτοφανές να µην υπάρχει στη συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας πω, κύριοι
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συνάδελφοι. Προσέξτε λίγο. Εξασκώ µε εξαιρετική σύνεση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Δεν το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προσέξτε λίγο, σας
παρακαλώ, γιατί διακόπτεται ο ειρµός του οµιλητή. Προσπαθώ
να το κάνω µε σύνεση, ώστε να µην διακόπτω τον οµιλητή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, τον διακόπτουν όλοι οι υπόλοιποι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Στην κυρία να το πείτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε, δεν το έχετε κάνει καθόλου, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεχίστε, κύριε
Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερθήκατε στο ευρωπαϊκό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Πρώτον, τα στοιχεία τα οποία δώσατε είναι
ανακριβή.
Δεύτερον, αναφερθήκατε στο πόσα κανάλια λειτουργούν και
όχι στο πόσες άδειες έχουν δοθεί. Έχετε µπλέξει την ελεύθερη
λειτουργία της αγοράς µε το καθεστώς αδειοδότησης. Η ίδια η
αγορά επέβαλε στις ευρωπαϊκές αγορές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αυτόν τον αριθµό των καναλιών. Δεν επεβλήθη αυτό
διά νόµου.
Έχω και µια απορία όσον αφορά αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνολογίας της Φλωρεντίας, την οποία και καταθέσατε. Δεν ξέρω καν ποιος ζήτησε
αυτήν την έκθεση και αν έχει πληρωθεί, αλλά πείτε στο συντάκτη
της ότι όταν διαιρεί κάποιος το 24 διά του 8, κάνει 3 και όχι 2!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Την καταθέτω και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Και είναι απολύτως σαφές –και το ξέρετε και εσείς- ότι δεν
υπάρχει κανείς ουσιαστικός τεχνικός περιορισµός στον αριθµό
των αδειών. Ούτε καν εσείς δεν το είπατε σήµερα. Όµως, αυτό
ακριβώς είναι το επιχείρηµα το οποίο επικαλείται η δήθεν έκθεση,
την οποία µας προσκοµίσατε εδώ.
Μια και είµαστε στο θέµα του τρόπου λειτουργίας της αγοράς,
κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε και αντίστοιχους περιορισµούς στη λειτουργία άλλων αγορών; Γιατί δεν ορίζετε κιόλας ανώτατο αριθµό κινηµατογράφων, σουπεµάρκετ, εστιατορίων, κοµµωτηρίων; Έτσι αντιλαµβάνεστε τη λειτουργία της αγοράς;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είναι δικό σας αγαθό. Αυτή είναι
η διαφορά µας!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, η αλήθεια είναι …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι! Ησυχία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ένα πράγµα σας ενδιαφέρει, κύριε Πρωθυπουργέ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ:…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μπαλαούρα,
σας παρακαλώ! Ηρεµήστε λιγάκι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ηρεµήστε, κύριοι συνάδελφοι!
Κύριε Πρωθυπουργέ, δηµιουργείτε το δικό σας σύστηµα διαπλοκής. Εσείς είστε η διαπλοκή, κύριε Τσίπρα! Εσείς είστε η διαπλοκή, είστε πιο παλιό και από το παλιό!
Επειδή η ενηµέρωση είναι δικαίωµα του ελληνικού λαού, αυτήν
την ενηµέρωση δεν µπορείτε να την ποδοπατάτε.
Δυστυχώς, όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η συνολική
σας νοοτροπία, διότι εδώ πέρα το πρόβληµα είναι ευρύτερο. Και
αυτό το οποίο βιώνουµε σήµερα είναι µόλις ένας κρίκος σε µια
αλυσίδα θεσµικής απαξίωσης της χώρας, διότι µετατρέπετε τη
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χώρα βήµα, βήµα σε ένα ιδιότυπο αυταρχικό καθεστώς.
Να φρεσκάρω λίγο τη µνήµη σας, κύριε Πρωθυπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε το τι έχετε κάνει τον τελευταίο χρόνο; Επιδιώξατε να χειραγωγήσετε τις ανεξάρτητες
αρχές. Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη ΡΑΕ.
Παρακάµπτετε κάθε έννοια αξιοκρατίας στις τοποθετήσεις
στελεχών στη δηµόσια διοίκηση. Κάνατε επιλογές στη δικαιοσύνη, οι οποίες γεννούν εύλογα ερωτηµατικά. Επισπεύσατε τις
κρίσεις στην Ελληνική Αστυνοµία. Έχετε κάνει απόλυτη κατάχρηση των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Στην ουσία νοµοθετείτε µόνο µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και τώρα
καταργείτε πλήρως το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε
έναν και µόνο σκοπό, να διαµορφώσετε εσείς, όπως το επιθυµείτε, το νέο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Σας προειδοποιώ, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ο δρόµος
τον οποίο έχετε ακολουθήσει είναι ολισθηρός δρόµος. Το ξέρετε
πολύ καλά -κατ’ ιδίαν το λέει και ο Υπουργός σας- ότι η συγκεκριµένη διάταξη δεν θα αντέξει στην κρίση του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Είναι, επίσης, βέβαιο ότι η διάταξη αυτή θα ενεργοποιήσει τα θεσµικά αντανακλαστικά των Βρυξελλών. Αρκετά
προβλήµατα αξιοπιστίας έχει η χώρα από τις πολιτικές σας. Το
τελευταίο που χρειάζεται είναι να αντιµετωπίζεται νοµικά και πολιτικά, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Και εκεί, δυστυχώς, οδηγείτε τη χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, µε τις επιλογές σας.
Είχατε πει, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι είστε κάθε λέξη του Συντάγµατος. Προφανώς, ξεχάσατε το σχετικό άρθρο 15 παράγραφος 2. Το ίδιο Σύνταγµα, στο οποίο ορκιστήκατε και εσείς και
εγώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι να υπηρετήσουµε, παραβιάζεται βάναυσα σήµερα από την προτεινόµενη ρύθµιση.
Και δυστυχώς, επειδή η Κυβέρνησή σας είναι ανήµπορη να αντιµετωπίσει τη ζοφερή πραγµατικότητα που εσείς οι ίδιοι δηµιουργήσατε, επιλέγετε το δρόµο των καθεστωτικών πρακτικών.
Πρόκειται για πρακτικές που, δυστυχώς, αποµακρύνουν την Ελλάδα, αποµακρύνουν τη χώρα από τις ευρωπαϊκές αξίες του κράτους δικαίου.
Και αυτό, κύριε Τσίπρα, δεν θα σας το επιτρέψουµε ούτε εµείς
ούτε το σύνολο των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων. Διότι κάνατε
πολλές αναφορές στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση –καταλαβαίνω
γιατί, καταλαβαίνω ότι σας δηµιουργεί µία ανησυχία η δυναµική
που αναπτύσσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση- αλλά παραγνωρίσατε να πείτε όλα τα κόµµατα είναι απέναντι στις ρυθµίσεις τις
οποίες φέρατε, όχι µόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όλα τα
υπόλοιπα κόµµατα σας άσκησαν δριµεία κριτική.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, αλλά και όλες οι φιλοευρωπαϊκές
δυνάµεις θα αγωνιστούν, για να αποτρέψουν αυτό το ιδιότυπο
θεσµικό Grexit, που δροµολογεί η κυβερνητική πλειοψηφία.
Θα τελειώσω, κύριε Πρωθυπουργέ, µε µία διδακτική ιστορία,
µία ιστορία η οποία έρχεται από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία κατοχύρωσε, όπως θα
ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, το 1792 την ελευθερία του Τύπου,
η εκάστοτε εξουσία έψαχνε πάντα να βρει τρόπους ελέγχου και
καταστολής της ελευθεροτυπίας.
Ο Ναπολέων, ο οποίος ακολούθησε την Γαλλική Επανάσταση,
ασχολήθηκε ο ίδιος µε τον περιορισµό του Τύπου. Ίδρυσε, λοιπόν, το 1810 τη Διεύθυνση Τυπογραφίας και εκδόσεων και ο
Τύπος πέρασε υπό τον απόλυτο έλεγχο του αυτοκράτορα ως της
µόνης αρχής. Σε κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα, λοιπόν, στη Γαλλία, κύριε Πρωθυπουργέ, επιτρεπόταν µία µόνο εφηµερίδα
εκείνη την εποχή. Στο Παρίσι έγινε µία εξαίρεση. Ξέρετε πόσες
επιτρεπόντουσαν; Τέσσερις, κύριε Πρωθυπουργέ. Είδατε κάτι
συµπτώσεις, λοιπόν, που κρύβει η Ιστορία;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Επικρατείας, κ. Νικόλαος Παππάς, για δεκαπέντε
λεπτά.
Φαντάζοµαι σας φτάνουν, κύριε Παππά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε συνηθίσει µέχρι στιγµής η Νέα Δηµοκρα-
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τία να ανατρέχει πριν από τις εκλογές του περασµένου Γενάρη,
για να µας κάνει κριτική και για να µας κάνει κριτική για όσα δεν
καταφέραµε από αυτά που προσδοκούσαµε να τελεσφορήσουν.
Ότι θα ανατρέξει στη Γαλλική Επανάσταση, διαστρεβλώνοντας
και το νόηµά της, ειλικρινά δεν το περιµέναµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ότι θα έχετε τέτοια ανάγκη να πάτε τόσο µακριά στο παρελθόν, για να βρείτε επιχειρήµατα, δεν το περιµέναµε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στον Ναπολέοντα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Περιµέναµε
ειλικρινά, µία κουβέντα αυτοκριτικής. Είστε ικανοποιηµένοι από
το τηλεοπτικό τοπίο;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είστε ικανοποιηµένη! Μάλιστα! Αυτό είναι –θα το επαναλάβω- για τα Πρακτικά. Είστε ικανοποιηµένη από το τηλεοπτικό τοπίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο καινούργιος Αρχηγός της παράταξής σας, κυρία Βούλτεψη,
είναι πιο µετρηµένος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν σας φταίνε τα στραβά σας, δεν
συµφωνείτε και µεταξύ σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αφού δεν σου αρέσει το «MEGA», τότε
γιατί πήγες;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα περίµενα,
λοιπόν, µία κουβέντα αυτοκριτικής, για την κατάντια στην οποία
έχει έρθει αυτήν τη στιγµή η ελληνική τηλεόραση. Και απ’ ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις, µόνο η κ. Βούλτεψη είναι ικανοποιηµένη, εκτός εάν είναι συνολικά και όλη η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Θα είναι καινούργιο αυτό.
Θα περίµενα και µία κουβέντα νοσταλγίας. Δεν βρέθηκε ένας
από εσάς -τρεις ώρες συζητάτε διαδικαστικά θέµατα- να πει και
να υποστηρίξει ότι κάτι προσπαθήσατε να κάνετε µε την ιστορία
του βασικού µετόχου. Ένας δεν βρέθηκε να βγει και να πει ότι
ναι, αυτή η παράταξη προσπάθησε να κάνει κάτι. Δεν ακούσαµε
τίποτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Το έχουµε πει κύριε Παππά, δεν
το ακούσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τίποτε! Το
γνωστό κατενάτσιο των διαδικαστικών. Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάσχετε από πολιτική βαρηκοΐα, κύριε
Παππά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Σήµερα η Ελλάδα παύει να είναι η ντροπή της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Παύει να είναι η µόνη χώρα που αφήνει να εκπέµπουν χωρίς άδειες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ό,τι δεν σου αρέσει, θα το κλείσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μη µου λέτε
τώρα εάν µου αρέσει ή δεν µου αρέσει. Κύριε Πρόεδρε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ό,τι δεν σου αρέσει, θα το κλείσεις;
Απάντησε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Βούλτεψη!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όπως έκανες στην ΕΡΤ εσύ, Σοφία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα µιλήσουµε
έτσι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η τελευταία
παρέκβαση από την οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παππά, σας
παρακαλώ µην κάνετε διάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι, αλλά θα
σας παρακαλέσω την κ. Βούλτεψη να την επαναφέρετε στην
τάξη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν επανέρχεται
στην τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): «Δεν επανέρχεται»
το λέει ο κ. Σκουρολιάκος.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν υπάρχει
µέτρο απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Ήλπιζα ότι τέτοιου τύπου κριτική δεν θα τολµάτε να την κοµίζετε στο τραπέζι της συζήτησης.
Θυµάµαι να βλέπω δελτίο ειδήσεων λίγο µετά την εκλογή του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νέου σας αρχηγού και να αισθάνοµαι ότι βλέπω προεκλογικό σας
σποτ. Κοροϊδευόµαστε εδώ πέρα; Τη λάσπη, τα αίσχη και τον
εµετό που έχουν εκτοξεύσει διάφοροι εναντίον των στελεχών της
Κυβέρνησης δεν τα βλέπετε; Και υποστηρίζετε ότι εµείς ελέγχουµε τη ροή της ενηµέρωσης; Λίγη ντροπή επιτέλους!
Έχουµε µια ευκαιρία σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
Ελλάδα να πάψει να είναι η µοναδική χώρα που ουδέποτε έχει
υλοποιήσει επίσηµη διαδικασία αδειοδότησης. Τα ιδιωτικά κανάλια λειτουργούν επί είκοσι πέντε χρόνια υπό καθεστώς προσωρινά νόµιµης λειτουργίας, ούτε καν προσωρινών αδειών, διότι
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελαν -και δυστυχώς φοβάµαι ότι ούτε σήµερα θέλουν- να κάνουν έναν διαγωνισµό, για
να βάλουν τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Επέλεξαν συνειδητά να συντηρούν, να καλλιεργούν και να «ποτίσουν», να αναπτύσσουν το τρίγωνο της διαπλοκής. Δεν θέλουν
να γίνει διαγωνισµός. Ο πρώτος νόµος που προέβλεπε διαγωνισµό ψηφίστηκε το 1995. Η πρώτη παράταση νόµιµης λειτουργίας
ψηφίστηκε το 1998. Είναι σαφές ότι δεν θέλουν να γίνει διαγωνισµός. Το 2002 καταργείται η διαγωνιστική διαδικασία στον νόµο.
Είναι σαφές ότι δεν θέλουν να γίνει διαγωνισµός. Το 2006 ξεκινάει νέος κύκλος παρατάσεων, δεκαπέντε τον αριθµό. Επιτρέψτε
µου να τις καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτές τις παρατάσεις είχαµε µία υπουργική υπογραφή. Δεν
θυµάµαι κανένα τότε να εξεγείρεται, να µιλάει για χούντες, για
Γεωργαλάδες, για Βόρεια Κορέα και εγώ δεν ξέρω για τι άλλο.
Δεν χοροπήδαγε κανένας στα ορεινά έδρανα, όταν γίνονταν
αυτά, συνήθως παραµονή Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν τη βασιλόπιτα, µε τελευταία αµαρτωλή πράξη λίγο πριν τον Γενάρη του περασµένου έτους.
Η Κυβέρνησή µας, λοιπόν, είναι η πρώτη κυβέρνηση, η οποία
είναι αποφασισµένη να κάνει διαγωνισµό -και προχωράµε παρ’
όλο που προσπαθείτε ακόµα και τώρα να υπονοµεύσετε αυτήν
τη διαδικασία- µε τον ν.4339/2015, που ψηφίσαµε στα τέλη Οκτωβρίου µε πλειοψηφία, για τις βασικές διατάξεις -το επαναλαµβάνω- πολύ ευρύτερη της κυβερνητικής. Οι διατάξεις, οι οποίες
αφορούσαν τη διεξαγωγή διαγωνισµού, ψηφίστηκαν και από µικρότερα κόµµατα της αντιπολίτευσης, από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το Ποτάµι, όπως και οι διατάξεις που είχαν να κάνουν µε την ανάπτυξη του ψηφιακού δικτύου της ΕΡΤ. Και αυτό
το έχουµε επανειληµµένα χαιρετίσει.
Πώς αντέδρασε η Νέα Δηµοκρατία µετά την ψήφιση του
νόµου; Αφού δεν είναι πια κυβέρνηση και δεν µπορούν να κόβουν
και να ράβουν νυχτερινές παρατάσεις, βρήκαν άλλο τρόπο να
σκοτώσουν τον διαγωνισµό: διά του µπλοκαρίσµατος της διαδικασίας συγκρότησης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Η πλειοψηφία της Βουλής, η Συµπολίτευση, εξάντλησε όλα τα
όρια, έκανε ό,τι είναι ανθρωπίνως και κοινοβουλευτικώς δυνατό,
για να συγκροτηθεί Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο Πρόεδρος της Βουλής κατάθεσε εγκαίρως προτάσεις, οι οποίες -εάν
καλώς ενθυµούµαι- χαιρετίστηκαν ως πολύ σοβαρές, αλλά µπλοκαρίστηκε η διαδικασία.
Με ποια αξιοπιστία, λοιπόν, έρχεται αυτήν τη στιγµή η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εδώ και µας ζητάει και άλλες τροποποιήσεις. Καµµία από τις κινήσεις καλής θέλησης τις οποίες κάναµε
δεν αξιοποιήθηκε, για να προχωρήσουµε. Ποιος περιµένετε να
πιστέψει ότι σας αφορά το ποιος έχει την υπογραφή, για να γίνει
ο διαγωνισµός; Καθόλου δεν σας αφορά αυτό, καθόλου. Διότι
καθόλου δεν σας ένοιαξε, καθόλου δεν σκοτιστήκατε στο να παρατείνετε αυτήν την παρανοµία, µε νυχτερινές, πανοµοιότυπες
τροπολογίες δεκαπέντε φορές, όπου άλλαζε µόνο η ηµεροµηνία,
όπου δίνατε παράταση στην παράταση.
Και αντί για αυτοκριτική, εδώ έχουµε και ακρότητες.
Λοιπόν, ρωτάµε: Σε ποια χώρα της Ευρώπης είναι άπειρα τα
κανάλια ελεύθερης λήψης, επίγειας ευρυεκποµπής, τα κανάλια
δηλαδή των οποίων το πρόγραµµα µεταδίδεται ελεύθερα µέσα
από το δίκτυο των κεραιών; Πουθενά δεν είναι άπειρα. Σας ανέ-
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φερε ο Πρωθυπουργός τους αριθµούς. Μην προσπαθείτε να δηµιουργήσετε σύγχυση. Μην συγχύζετε τον κόσµο.
Είναι άλλα τα κανάλια που µπορείς να δεις σε ένα «µπουκέτο»
συνδροµητικής τηλεόρασης, άλλος ο αριθµός αθροιστικά και
των εθνικών και των καναλιών εθνικής εµβέλειας και των περιφερειακών καναλιών, που προφανέστατα σε µεταγενέστερο χρόνο
θα έρθουµε να αδειοδοτήσουµε και άλλο τα κανάλια εθνικής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Είναι τα πανελλαδικά
κανάλια, τα οποία µπορεί ο κόσµος να βλέπει, χωρίς να πληρώνει
καµία συνδροµή. Αυτά τα κανάλια είναι µετρηµένα. Στη Βρετανία
είναι πέντε. Τι είναι αυτοί; Δεν καταλαβαίνω. Θέλουν κι αυτοί να
γίνουν σαν την Πολωνία; Θέλουν να γίνουν Βόρεια Κορέα; Πώς
εκστοµίζουµε τέτοιες ακρότητες ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας; Τι ακριβώς νοµίζουµε ότι υπηρετούµε;
Βέβαια, τώρα αισθάνοµαι ότι κρούω ανοιχτές θύρες, διότι η
Νέα Δηµοκρατία από την αρχή αυτής της συζήτησης…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παραβιάζω
ανοιχτές θύρες, ωραία.
Μπήκε από την αρχή της συζήτησης η Νέα Δηµοκρατία µε το
εξής επιχείρηµα: Δεν χρειάζεται καµµία διαδικασία αδειοδότησης. Και για να το στηρίξει, έχει εφεύρει, έχει επινοήσει οποιουδήποτε τύπου επιχείρηµα και οποιουδήποτε είδους διαδικαστικό
τερτίπι και πρόφαση. Πόσες καθυστερήσεις από την εσωκοµµατική σας διαδικασία µέχρι την άρνηση συναίνεσης στη Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής, µέχρι και τώρα τα διαδικαστικά ζητήµατα! Ξεκίνησε η διαδικασία στις 17.00’ και η συζήτηση στις
20.30’. Για ποιον λόγο; Τι καταφέρνετε, δηλαδή; Είναι σαφές, νοµίζω, στον ελληνικό λαό ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν θέλει να γίνει
διαγωνισµός.
Μας είπαν ότι παραβιάζουµε το Σύνταγµα. Εάν ο συνταγµατικός νοµοθέτης, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ήθελε η
αρµοδιότητα της αδειοδότησης να ανήκει αποκλειστικά στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν είχε παρά να την περιλάβει στο ίδιο εδάφιο το οποίο µιλάει για τις διοικητικές κυρώσεις.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά γνωµοδότηση του
Καθηγητή Συνταγµατικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής Αθηνών
κ. Γιάννη Δρόσου, ο οποίος επιβεβαιώνει πως είναι απολύτως
συµβατή µε το Σύνταγµα η νοµοθετική ρύθµιση της Κυβέρνησης
που αναθέτει τη διεξαγωγή διαγωνισµού στην εκλεγµένη κυβέρνηση του τόπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα γνωµοδότηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από την πλευρά µας, όπως είπα, κάναµε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις. Ισχυρίστηκαν ξανά εδώ οι της Αντιπολίτευσης, δυστυχώς και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι θα
σκοντάψει στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο η δική µας νοµοθετική πρωτοβουλία. Θα σας παρότρυνα να ενηµερώσετε και την Κοµισιόν,
διότι ο εκπρόσωπός της σήµερα είπε αυτό που εµείς γνωρίζαµε
εδώ και καιρό, όταν Ευρωβουλευτής σας προσπάθησε αυτήν τη
διαδικασία να τη ναρκοθετήσει, ότι η διαδικασία της αδειοδότησης αποτελεί εθνική αρµοδιότητα. Να µην ελπίζετε, λοιπόν, σε
δεύτερο σενάριο βασικού µετόχου, όπου θα έρθει από έξω το
απαγορευτικό. Απλά έχετε αλλάξει ρόλους τώρα, διότι τότε ήρθε
το απαγορευτικό σε κυβέρνηση δική σας. Τώρα ελπίζετε στο
απαγορευτικό, για να εξυπηρετήσετε αλλότρια συµφέροντα. Λυπάµαι πάρα πολύ.
Η επόµενη µέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα είναι
µια µέρα νοµιµότητας. Η εποµένη µέρα µπορεί να βρει την Ελλάδα µε τέσσερα κανάλια ελεύθερης λήψης ψηφιακής ευρυεκποµπής και υψηλής ανάλυσης, πανελλαδικής εµβέλειας.
Και θα σας έλεγα να υπάρχει και ένα µέτρο όταν ξιφουλκείτε
µε τόση άνεση, απέναντι σε επιστηµονικές µελέτες, τις οποίες
τις έχουν κάνει άνθρωποι, οι οποίοι κατά τεκµήριο το αντικείµενο
το γνωρίζουν. Θα σας παρότρυνα να στείλετε µια αναλυτική επιστολή µε τις ενστάσεις σας στο εν λόγω πανεπιστήµιο και να εξηγήσετε τη θέση σας.
Εµείς, από την πρώτη στιγµή της συζήτησης, προκρίναµε το
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ζήτηµα της οικονοµικής βιωσιµότητας των σταθµών, διότι δεν θέλουµε τηλεοπτικά κανάλια τα οποία να είναι ζηµιογόνα, τηλεοπτικά κανάλια τα οποία να ζουν µε τον υπερδανεισµό και να αναπτύσσουν ως εκ τούτου τις σχέσεις τις ανάρµοστες, ας µου επιτραπεί. Η µελέτη αυτή έρχεται πραγµατικά να ξεθεµελιώσει τη
δική σας επιχειρηµατολογία, περί άπειρης τεχνολογικής δυνατότητας, αδειοδότησης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πού τη βρήκατε αυτήν τη µελέτη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Μη λέτε πού
το βρήκαµε. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Ψάξτε και βρείτε πόσες
φορές έχει συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποιοι είναι αυτοί; Δεν τους ξέρουµε. Τι
έρευνες έχουν κάνει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το Harvard είναι και το επικαλείστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχετε µια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να δείξετε ότι στοιχειωδώς έχετε βγάλει συµπεράσµατα από την εικοσιπεντάχρονη
ιστορία ανοµίας και -θα σας έλεγα- υποταγής της πολιτικής στα
διαπλεκόµενα συµφέροντα. Αυτό σας το λέω απευθυνόµενος κυρίως σε σας. Διότι θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά την Αριστερά
µόνο. Αφορά και τη δική σας την παράταξη. Αφορά την πολιτική
και τη δηµοκρατία συνολικά.
Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και βάλτε έστω και τώρα
πλάτη, για να ξεπλύνουµε την ντροπή των τελευταίων είκοσι
πέντε ετών. Δεν ελπίζω πολύ, ελπίζω λίγο. Δείξτε αν καταλάβατε
κάτι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, να ενηµερώσω το Σώµα ότι
κατατέθηκε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Θεοδωράκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ας µιλήσουµε, λοιπόν, για τηλεόραση και ας µιλήσουµε και
για διαπλοκή.
Στην πρώτη µου οµιλία εδώ στη Βουλή πέρυσι, πρότεινα να
προσπαθήσουµε από κοινού να διαλύσουµε την τριγωνική σχέση
τραπεζών-media-πολιτικής, µια σχέση που νοθεύει την ενηµέρωση, µια σχέση που προσπαθεί να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις και επιβαρύνει τα δηµόσια ταµεία.
Αυτές τις λέξεις, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιµοποίησα πέρυσι, περίπου τέτοιες µέρες στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 2015. Αυτή ήταν και
αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα στον χώρο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης. Και εδώ είµαι σύµφωνος µε τον Πρωθυπουργό, να
κόψουµε την τροφοδοσία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε πολιτικό χρήµα. Όταν λέω πολιτικό χρήµα, εννοώ τα δάνεια, όχι τα
νόµιµα δάνεια που παίρνει κάθε επιχείρηση, αλλά τα δάνεια που
δίνονται µετά από πολιτικές εντολές και εννοώ, βέβαια, και τις
ενισχύσεις από αυτούς που κάνουν δουλειές για το δηµόσιο. Ενισχύω ένα κανάλι και αυτό ενισχύει τον πολιτικό ο οποίος µε τη
σειρά του θα µου δώσει µια νέα δουλειά.
Θυµάµαι στα χρόνια της δηµοσιογραφίας έναν Αύγουστο, πριν
µερικά χρόνια δηλαδή, που κάποιες εφηµερίδες και κάποια κανάλια είχαν γεµίσει µε καταχωρήσεις του ΕΟΤ. Ήταν προφανές
ότι ο τότε Υπουργός Πολιτισµού είχε αποφασίσει να βοηθήσει
κάποιους φίλους του στα ΜΜΕ για να τον βοηθήσουν και αυτοί
τον επόµενο δύσκολο χειµώνα.
Αυτό, λοιπόν, είναι το πρόβληµα στη χώρα κάτω από την πινακίδα «διαπλοκή». Είναι το πολιτικό χρήµα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μπορεί να έχει περιοριστεί σήµερα γιατί λεφτά δεν
υπάρχουν, αλλά µε την πρώτη ευκαιρία θα είναι ξανά εδώ για να
νοθεύσει και το επιχειρηµατικό παιχνίδι αλλά και το πολιτικό παιχνίδι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι προτείνει η Κυβέρνηση. Λέει ότι
θέλω να κλείσω δύο κανάλια και να δώσω άδεια σε άλλα τέσσερα
κανάλια. Το ερώτηµα, όµως, είναι απλό και συγκεκριµένο και
πρέπει να το επαναλαµβάνουµε: Γιατί µόνο τέσσερα κανάλια;
Τώρα εκπέµπουν οκτώ κανάλια εθνικής εµβέλειας και γελάνε
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οι τεχνικοί της τηλεόρασης µε τον ισχυρισµό ότι στο ψηφιακό
φάσµα της Ελλάδα χωρούν µόνο τέσσερα κανάλια. Και τώρα
πώς εκπέµπουν, δηλαδή, οκτώ κανάλια αφού χωρούν µόνο τέσσερα; Με τη σηµερινή τεχνολογία η χώρα µας έχει δυνατότητα
να εκπέµψει δεκαέξι προγράµµατα υψηλής ευκρίνειας.
Η έκθεση που επικαλείται η Κυβέρνηση µε πηγή τη γραφική
Φλωρεντία είναι γεµάτη ανακρίβειες. Λέει: Η Βουλγαρία έχει
αδειοδοτήσει δύο κανάλια. Όχι, έχει αδειοδοτήσει τέσσερα. Η
Τσεχία έχει αδειοδοτήσει και αυτή τέσσερα και όχι δύο που λέει
η έκθεση. Και η Πολωνία έχει αδειοδοτήσει οκτώ και όχι τρία που
λέει η έκθεσή σας.
Αλλά ας αφήσουµε τις ανακρίβειες που έρχονται. Και γιατί πήγαµε στη Φλωρεντία; Είχαµε και εδώ ειδικούς να µας πουν τι γίνεται µε το ψηφιακό φάσµα, στα ελληνικά πανεπιστήµια. Αλλά
ας αφήσουµε τη Φλωρεντία.
Όταν εσείς λέτε τέσσερα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σαν να
λέτε –και έτσι το λαµβάνει ο κόσµος: «Απειλώ τους οκτώ ότι θα
γίνουν τέσσερις µε προφανή σκοπό να µπουν σε παζάρια µαζί
µου. Ταυτόχρονα, θα πω και σε έναν Τούρκο φίλο ότι θα πάρει
κανάλι. Τα πράγµατα δυσκολεύουν. Άρα όλοι είναι πιο εύκολοι
στις απειλές µου».
Νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβάνονται ότι οι ρυθµίσεις που προσπαθείτε να κάνετε τους τελευταίους µήνες τις τελευταίες εβδοµάδες σε σχέση µε την τηλεόραση δεν βάζουν τάξη στο χάος, αλλά
δηµιουργούν έδαφος για παζάρια µε τους καναλάρχες, µε τον
Υπουργό να κρατά τη σπάθα και να αποφασίζει ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα είναι ένας από τους τέσσερις, ποιος θα είναι ένας
από τους τρεις. Και προφανώς, όπως διδάσκει το πολιτικό σύστηµα του παρελθόντος θα επιβιώσει ο πιο υπάκουος στην πολιτική εξουσία αυτής της εποχής.
Φτιάχνετε, λοιπόν, ένα καθεστώς δική σας διαπλοκής. Δηλαδή,
το δίληµµα που θέτετε σήµερα, είναι διαπλοκή παλαιού τύπου,
διαπλοκή που έχει επιλέξει και έχει στηρίξει η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ ή διαπλοκή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Αν θέλετε να σπάσει –εµείς θέλουµε- η αµαρτωλή σχέση πολιτικών µε την τηλεόραση, υπάρχει µόνο µία λύση, εύκολη: Φέρτε
µια τροπολογία, µια απόφαση στη Βουλή που θα δυναµώσει τις
αρµοδιότητες στο ΕΣΡ.
Αλλά πραγµατικά, η Κυβέρνηση το τελευταίο διάστηµα δείχνει
µία αλλεργία στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι µόνο για το ΕΣΡ.
Υπάρχουν στάσεις Υπουργών, υπάρχουν στάσεις στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Όλο και συχνότερα
ακούµε στελέχη που έρχονται από τους ΣΥΡΙΖΑ και από τους
ΑΝΕΛ να λένε ότι δεν χρειάζονται οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι
δηµόσιες αυτές οι δηλώσεις.
Όµως, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εξαιρέσεις το Λουξεµβούργο, έχουν αναθέσει τον έλεγχο και την ευθύνη της ρύθµισης της τηλεόρασης σε ανεξάρτητες αρχές. Σε όλη την Ευρώπη εκτός από το Λουξεµβούργο!
Βέβαια, είναι αλήθεια ότι και η ακροδεξιά κυβέρνηση της Πολωνίας αυτές τις µέρες αποφάσισε να επιβάλλει κρατικό έλεγχο
στην τηλεόραση, γεγονός που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη θέσει υπό επιτήρηση.
Να ρωτήσω, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, και κάτι άλλο: Η
διαφηµιστική πίτα για την τηλεόραση υπολογίζεται ότι θα είναι
για το 2015 περί τα 230 εκατοµµύρια, που θα τα µοιραστούν οι
οκτώ παίκτες που σήµερα είναι στην τηλεόραση. Εσείς λέτε, λοιπόν, τα 230 εκατοµµύρια -όσα προκύψουν την επόµενη χρονιάνα µην τα µοιραστούν οι οκτώ, να τα µοιραστούν οι τέσσερις.
Αυτό µε ποιον τρόπο αποδυναµώνει τους ολιγάρχες καναλάρχες;
Μοιράζετε τα λεφτά σε λιγότερους. Και, βέβαια, κάνετε ισχυρότερους τους καινούργιους καναλάρχες.
Η Ευρώπη λέει συνεχώς ότι ο κίνδυνος -γιατί υπάρχει κίνδυνος- είναι η συγκέντρωση της εξουσίας των ΜΜΕ σε λίγα χέρια.
Αυτό ακριβώς, δηλαδή, που προωθείτε. Το λέει οµοφώνως και η
Ένωση Συντακτών. Δικοί σας άνθρωποι το λένε στην Ένωση Συντακτών. Είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε απόπειρα συγκέντρωσης
των ΜΜΕ σε λίγα χέρια είτε µετά από πολιτικές αποφάσεις είτε
µετά από επιχειρηµατικές αποφάσεις.
Εµείς, λοιπόν, σας καλούµε, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
να ακούσετε την Ευρώπη, να ακούσετε τους εργαζόµενους, να
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ακούσετε τους δηµοσιογράφους, να ακούσετε τη λογική και να
ξεκολλήσετε από τον ρόλο του µεγάλου καναλάρχη.
Υπάρχει κι ένα ερώτηµα, που πρέπει να απαντήσετε: Με τους
σταθµούς που θα κλείσουν, τους τέσσερις σταθµούς που θα
κλείσουν, τι θα γίνει; Οι εργαζόµενοι πού θα πάνε; Ανεβαίνετε
στα κάγκελα για τη δηµόσια τηλεόραση και αδιαφορείτε για τους
εργαζόµενους στην ιδιωτική τηλεόραση που θα χάσουν, µε την
πρότασή σας, τη δουλειά τους.
Αναγγέλλοντας, κύριοι της Κυβέρνησης, την πρωτοβουλία σας
για τον Υπουργό καναλάρχη, είπατε ότι θα βγάλετε και πολλά
λεφτά για τους Έλληνες. Και είχατε πει, «Υπολογίζουµε 8 εκατοµµύρια σε κάθε άδεια» και τώρα λέτε, «3,5 εκατοµµύρια η κάθε
άδεια, γιατί είχαµε υπολογίσει πολλά». Δηλαδή, 4,5 εκατοµµύρια
µείον ανά άδεια. Ψιλολόγια;
Θα µου πείτε, είχατε πει ότι από τις πέντε χιλιάδες υποθέσεις
φοροδιαφυγής θα φέρνατε 2,5 δισεκατοµµύρια. Πού είναι; Είχατε πει ότι από τον έλεγχο των εµβασµάτων στο εξωτερικό, θα
βρίσκατε 1 δισεκατοµµύριο. Πού είναι;
Κι εσείς ο ίδιος, κύριε Τσίπρα, είχατε πει ένα χρόνο πριν, εδώ,
τον Φλεβάρη του 2015, ότι θα βγάλουµε 1,5 δισεκατοµµύριο από
την πάταξη του λαθρεµπορίου των καυσίµων και του καπνού. Και
είχαµε πει, «Βεβαίως, κάντε το». Πού είναι; Λεφτά, δηλαδή, να
φάνε και οι κότες! Όµως, επειδή τελικά λεφτά δεν υπάρχουν ή,
για την ακρίβεια, λεφτά υπάρχουν, αλλά είσαστε ανίκανοι να τα
βρείτε και να τα φέρετε στα δηµόσια ταµεία, λέτε: «Να δώσουµε
λίγο θέαµα στον λαό. Να κάνουµε ένα σόου για τη διαπλοκή, να
ξεχάσει και ο κόσµος το ασφαλιστικό».
Συνοψίζω τη δική µας πρόταση: Να κλείσουµε µε κάθε τρόπο
και απολύτως τη στρόφιγγα του πολιτικού χρήµατος. Να δώσουµε άδειες σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, να πληρώσουν τις άδειες, να ενισχύσουµε την εξουσία του ΕΣΡ, όχι µόνο
στις αδειοδοτήσεις, αλλά και στον έλεγχο. Κι εδώ βάζουµε
πλάτη, αν το επιχειρήσετε. Όποιος παραβιάζει τον νόµο, να υφίσταται τις κυρώσεις.
Το Ποτάµι, κύριε Τσίπρα, ήταν το µόνο Κόµµα που έκανε συγκεκριµένη πρόταση για τη συγκρότηση του ΕΣΡ, συγκεκριµένα
ονόµατα, κατά την άποψή µας οικουµενικής αποδοχής αρκετά
από αυτά. Όµως, την πρότασή µας, την πρόταση που κάναµε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Οι άλλοι το έκαναν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Οι άλλοι δεν έκαναν. Μιλώ για εµένα. Μιλώ για το Ποτάµι.
Μιλώ για εµάς.
Η πρότασή µας, όµως, ούτε καν συζητήθηκε, γιατί βεβαίως ο
σκοπός από την πρώτη στιγµή είναι: ή τα δικά µας πρόσωπα ή
τίποτα, ή ελεγχόµενο ΕΣΡ ή τίποτα.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν έχετε σκοπό να βάλετε τάξη στο
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Δεν σας ενδιαφέρει η πολυφωνία στην
τηλεόραση. Δεν σας ενδιαφέρει η σύγκρουση µε τη διαπλοκή.
Σας ενδιαφέρει η σύγκρουση µε τη διαπλοκή των άλλων.
Για να γίνω πιο σαφής, ακούστε -θέλω να το διαβάσω για να
µην κάνω κάποιο λάθος και θα καταλάβετε το γιατί- το εξής: «Η
καταρρέουσα Κυβέρνηση για να στηριχθεί, στήνει τη δική της
διαπλοκή. Η Κυβέρνηση παζαρεύει µε τους καναλάρχες. Προσπαθεί να βάλει στη θέση των παλιών καναλαρχών νέους, πιο συνεργάσιµους µε το Μαξίµου». Υπογραφή; Υπογραφή για να µην
µιλάτε; Παναγιώτης Λαφαζάνης. Σήµερα! Παναγιώτης Λαφαζάνης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκτός αν πείτε ότι και ο σύντροφος Λαφαζάνης εξαγοράστηκε
τώρα στα γεράµατα από τους ολιγάρχες της διαπλοκής.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή σας βλέπω, κύριε συνάδελφε της Υγείας, να θορυβείτε,
επειδή δυσκολεύεστε να πάτε στην Κρήτη, µην βγάζετε το απωθηµένο σας στη Βουλή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
δυσκολεύοµαι να πάω;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Πηγαίνετε να µιλήσετε στην Κρήτη, που σας ψάχνουν, για
τις υποσχέσεις που δώσατε και µην θορυβείτε στο Κοινοβούλιο.
Μην είστε απρεπής στο Κοινοβούλιο! Πηγαίνετε στην Κρήτη,
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χωρίς µια φρουρά, βέβαια, να σας προσέχει. Πηγαίνετε στην
Κρήτη και σταµατήστε να θορυβείτε στο Κοινοβούλιο. Σας περιµένουν οι αγρότες στην Κρήτη.
Να επιστρέψω, όµως, στο θέµα µας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μόλις τελειώσετε, θα σας απαντήσω!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είστε και Υπουργός. Ελάτε στα έδρανα και µη θορυβείτε.
Λοιπόν, για να τελειώνουµε, η εκτίµηση η δική µας, εµείς που
δεν έχουµε σχέση µε τους νόµους του παρελθόντος, είναι ότι η
έγνοια και του νέου καθεστώτος είναι να φτιάξει ένα καινούργιο,
δικό της, ελεγχόµενο καθεστώς στην τηλεόραση και στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Το ίδιο επιχειρεί και σε άλλους τοµείς: στο
κράτος, στη δηµόσια διοίκηση, στην Αστυνοµία.
Ζηλέψατε τη δόξα των προκατόχων σας, γιατί αυτά δεν γίνονται πρώτη φορά. Και εδώ έχετε δίκιο. Έχουν γίνει πολλές φορές
από τη µεταπολίτευση και µετά. Και βεβαίως…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ µη
διακόπτετε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Και, βεβαίως, θα πρέπει να πούµε ότι η Ελλάδα πρέπει να
αφήσει τα περιθώρια στην τηλεόραση, στις εφηµερίδες, να
υπάρξει µια αληθινή επιχειρηµατική σύγκρουση χωρίς νόθευση.
Εάν λέµε ότι χωρούν τέσσερα κανάλια, πόσες εφηµερίδες χωρούν; Θα υπάρξει επόµενη ρύθµιση για τη ζηµιογόνες εφηµερίδες; Θα κλείσουµε τις εφηµερίδες που δεν µπορούν να βγουν
σήµερα, τις µικρότερες εφηµερίδες;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Η λύση, λοιπόν, δεν είναι να κλείνουµε. Η λύση είναι να επιβάλουµε κανόνες, να κόβουµε τη στρόφιγγα του πολιτικού χρήµατος, αλλά να αφήνουµε τον ανταγωνισµό να λύνει τα προβλήµατα και να µην παρεµβαίνουµε πολιτικά.
Τέλος πάντων, νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνετε η πρώτη Κυβέρνηση στην Ευρώπη που θα κλείσει ιδιωτικούς σταθµούς. Παραφράζοντας τους ποιητές θα έλεγα: «Είστε το παλιό που
σέρνεται πάνω σε καινούργια δεκανίκια. Όµως, αυτό δεν σας
κάνει νέο!».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοδωράκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος Βούτσης.
Μετά τον κ. Βούτση θα ακολουθήσει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, η κ. Γενηµατά. Κατόπιν θα µιλήσει ο κ. Λεβέντης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων και µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των
κοµµάτων που δεν τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι τους.
Κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πραγµατικά πολιτικό
θράσος να σηκώνεται η κραυγή και να αναπτύσσεται η ρητορεία
ότι στήνεται -µάλιστα µε βεβαιότητα, όχι ως εικασία- µία διαπλοκή. Δηλαδή, η Αριστερά στην Κυβέρνηση, τουλάχιστον µεταπολιτευτικά, µετά από σαράντα χρόνια και δεν έχει δικαίωµα να
κάνει οτιδήποτε που θα αλλάξει τα δεδοµένα τα οποία βρίσκονται σήµερα σε κατάσταση ανοµίας, έτσι όπως όλοι και όλες αναγνωρίζουν. Δεν έχει δικαίωµα! Εάν επιχειρήσει να κάνει, στήνει
διαπλοκή. Αν αυτό δεν είναι πολιτικό θράσος και δεν είναι και επιτοµή µιας πολιτικής για πρόκληση σε διαπλοκή, τι θα ήταν;
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι πριν λίγες ηµέρες έγινε µια συζήτηση εδώ. Το λέω, διότι θα έρθουν ύστερα και Αρχηγοί κοµµάτων κ.λπ. να µιλήσουν. Αυτά τα συζητήσαµε και στη Διάσκεψη
των Προέδρων. Σε αυτήν τη συζήτηση έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά πίνακες, αποκόµµατα, τα οποία ισχυρίζονταν -ενώ τους λέγαµε µε επιχειρήµατα πως είναι µια διαφορετική κατάσταση- ότι
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στην Ευρώπη, σε αυτές όλες τις χώρες, οι άδειες των καναλιών
που έχουν δοθεί για ψηφιακή αναµετάδοση αυτής της ποιότητας
για την οποία µιλάµε, ήταν πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, είκοσι
πέντε. Θυµηθείτε. Κι έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά. Και λέγαµε,
«Δεν είναι σωστοί οι πίνακες, ψάξτε το», διότι µιλούµε για τις συγκεκριµένες εκποµπές στο ψηφιακό φάσµα, τις ευρυεκποµπές,
της υψηλής πιστότητας κ.λπ.. Είναι το πινακάκι ακριβώς που παρουσίασε προηγούµενα και ο Πρωθυπουργός, για το οποίο δεν
υπάρχει καµµία αµφισβήτηση, γιατί είναι τόσες. Διότι όπως πράγµατι είπε ο κ. Μητσοτάκης ύστερα, επί της ουσίας δεν διόρθωσε.
Επιβεβαίωσε. Τόσες χώρεσε η αγορά εκεί, σε χώρες µε διπλάσιους και τριπλάσιους πληθυσµούς από την Ελλάδα.
Σας είχα πει -τουλάχιστον πέντε φορές θυµάµαι, σας επαναλαµβάνω, και τον εαυτό µου να το λέει- πως ό,τι είχε γίνει και προ
κρίσεως, όλες οι συζητήσεις που εγίνοντο µέσα στη Βουλή και
στα φόρα, σε όλα τα φόρα, έδειχναν ότι για τη χώρα µας µπορούν, µε την έννοια της βιωσιµότητας -άρα, από τη διαφήµιση,
µιλώντας για τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας- να σταθούν τόσες άδειες. Έλεγαν για δύο, τρεις, τέσσερις. Αυτά είναι γεγονότα πασιφανή πλέον -είναι γνωστά, είναι
σαφή- τα οποία δεν µπορούν να αµφισβητηθούν.
Αν είναι οκτώ -ακούστηκε προηγούµενα- δεν επιβιώνουν; Δεν
επιβιώνουν µε επιχειρηµατικούς και πραγµατικούς όρους αγοράς, πληρωµής των µισθών, των ασφαλίστρων, νέου προγράµµατος, ρεπόρτερ -κύριε Αµυρά, είστε και δηµοσιογράφος, ακούστε- που χρειάζονται ίσως και σε όλο τον κόσµο κ.λπ.. Δεν επιβιώνουν έτσι! Δεν µπορούν να επιβιώσουν ούτε επτά, ούτε οκτώ,
ούτε εννέα κανάλια στην ελληνική αγορά!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Τέσσερα γιατί επιβιώνουν; Ας γίνουν
δύο να επιβιώσουν σίγουρα. Γιατί να επιβιώνουν τέσσερα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Ψαριανέ, σας παρακαλώ, είστε και δηµοσιογράφος. Σας παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Έλεος δηλαδή. Δύο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Όχι σε εµένα
αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν µπορείτε να απαντήσετε
σε επιχειρήµατα, αν δεν µπορείτε να πείτε πως είτε ήσασταν
άσχετοι είτε δεν είχατε µελετήσει σε τέσσερις συζητήσεις που
είχαν γίνει στην Ολοµέλεια, τις Επιτροπές και σε τρεις στη Διάσκεψη των Προέδρων, τουλάχιστον ακούστε επιχειρήµατα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ακούω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Μη φωνασκείτε για πράγµατα που δεν γνωρίζετε. Σας παρακαλώ!
Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι σαφές ότι παίζεται ένα παιχνίδι.
Όλοι γνωρίζουν, πραγµατικά, ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει
πολύ µεγάλες δυνατότητες για να υπάρχουν συνδροµητικά κανάλια, καλωδιακές τηλεοράσεις, web TV, περιφερειακά, θεµατικά. Υπάρχουν πάρα πολύ µεγάλες δυνατότητες, για δεκάδες,
εκατοντάδες τέτοιες εκποµπές καναλιών. Ήδη δε έχουµε στην
Ελλάδα τον ΟΤΕ TV, τη NOVA, µε δεκάδες κανάλια;
Τα έχετε µπλέξει, επιτρέψτε µου να πω, µερικοί εξ υµών, τεχνηέντως και επίτηδες, ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουµε. Τα
έχετε µπλέξει! Δεν µιλάµε για τις άδειες γι’ αυτά τα κανάλια. Μιλάµε για τα άλλα.
Τα άλλα, λοιπόν, µπορεί να είναι πράγµατι µέχρι τέσσερα µε
βάση τη βιωσιµότητα, µε βάση οικονοµικά στοιχεία. Δεν σας προξένησε εντύπωση ότι σας αφήσαν µόνους, µερικούς εξ υµών –
και δεν αναφέροµαι καθόλου ισοπεδωτικά- να λέτε αυτά τα
πράγµατα; Οι καναλάρχες, η ένωσή τους, οι άνθρωποι που ξέρουν µέσα από την τηλεόραση και τη δηµοσιογραφία βγήκε κανείς αυτές τις µέρες να υπερασπίσει και να πει ότι χρειάζονται
οκτώ, δέκα, δώδεκα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα; Ουδείς!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η Ένωση της ΕΣΗΕΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Όχι, βέβαια.
Ίσως δεν διαβάσατε τις ανακοινώσεις της ΕΣΗΕΑ, που έχει το
πραγµατικό πρόβληµα, όπως όλοι πρέπει να το έχουµε, για τους
εργαζόµενους και το µέλλον των εργαζοµένων. Αυτό τι σχέση
έχει µε τον αριθµό των αδειών, κύριε Βορίδη; Σας παρακαλώ,
λοιπόν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί τέσσερα κανάλια; Από πού δη-
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µιουργείται η αντιστοιχία; Από το κεφάλι τους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Αφήστε το
κεφάλι σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι από το δικό µου. Από το κεφάλι
τους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Υπήρχε
πραγµατικά µία αίσθηση ότι κάποιοι δίνουν τα ρέστα τους. Κάποιοι δίνουνε τα ρέστα τους! Γιατί άραγε; Μήπως κάποιοι άλλοι,
σε κρίσιµες φάσεις και ιδιαίτερα µέσα σε αυτόν τον χρόνο, αυτήν
τη χρονιά που διεξάγεται ένας πολιτικός πόλεµος απέναντι στην
Κυβέρνηση της Αριστεράς, δώσανε τα δικά τους ρέστα; Μήπως
έδωσαν τα δικά τους ρέστα;
Θέλετε να σας πω µια µικρή ιστορία, που δεν είναι γνωστή; Θα
σας την πω. Τη βίωσα στο Υπουργείο Εσωτερικών που ήµουν
υπεύθυνος για να διεξαχθεί το δηµοψήφισµα εκείνη τη δύσκολη
εβδοµάδα. Όχι µόνο κάθε µέρα υπήρχαν οι συγκεκριµένες εκποµπές που όλοι καταλάβαµε και βλέπαµε πόσο ήταν σε µεγάλο
βαθµό χειραγωγηµένες, αλλά συνέβη και το εξής: Την τελευταία
µέρα, το Σάββατο, είχε υπάρξει –για µην πω την λέξη «στηθεί»µία υπόθεση για να ακυρωθεί το δηµοψήφισµα, για να µην γίνει
το δηµοψήφισµα, για να βγει περίπου παράνοµο, ότι, δηλαδή,
δεν υπήρχαν οι τεχνικοί όροι -σας λέω πράγµατα που δεν είναι
γνωστά- φάκελοι, αλλά και ότι δεν είχαν δοθεί προς τους δικαστικούς τα χρήµατα που έπρεπε λόγω των περιορισµών στις τράπεζες, δεν είχαν ετοιµαστεί σάκοι κ.λπ.. Το Σάββατο, λοιπόν,
υπήρχε µία αγωνία από κάποιους κύκλους. Εµείς ξέραµε, ως
Υπουργείο, ότι ήταν όλα έτοιµα. Ξέραµε και τις ώρες που θα ερχόντουσαν και τα υλικά και, όπως είδατε, δεν υπήρξε και καµµία
ένσταση και δεν υπήρξε και κανένα πρόβληµα την επόµενη µέρα.
Εκεί, λοιπόν, κατά τις 19:00-19:30, µισή ώρα πριν από τις
20:00, ήρθε µία ευρύτατη αντιπροσωπεία κοµµάτων, αλλά και
της Επιτροπής του «Ναι» στο Υπουργείο, µε µία µεγάλη αγωνία
να καταθέσει την αγωνία της, όπως και κάποιοι επιστηµονικοί
σύλλογοι µε χαρτιά, για να υπάρχουν και ντοκουµέντα, ότι δεν
µπορεί να γίνει το δηµοψήφισµα την άλλη µέρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν ακούτε. Δεν τα έχετε ξανακούσει.
Τους καθησυχάσαµε. Τους έδωσα όλα τα στοιχεία και µε τους
υπηρεσιακούς του Υπουργείου και τους καθησυχάσαµε. Κάναµε
πως δεν καταλάβαµε πως αυτό το πράγµα είχε από κάπου σπρωχτεί, είχε δροµολογηθεί κ.λπ..
Την ίδια, όµως, ώρα άρχιζαν τα δελτία. Όλα τα δελτία έλεγαν
ότι το δηµοψήφισµα είχε προβλήµατα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα,
πέντε. Και τα βλέπαµε όλοι µαζί. Αφού ήδη είχαν καθησυχαστεί
οι εκπρόσωποι των κοµµάτων κ.λπ., βλέπαµε να παίζεται προς
τον ελληνικό λαό το σενάριο ότι δεν υπήρχαν τα δεδοµένα για
να γίνει την άλλη µέρα δηµοψήφισµα και πως οδηγούµασταν σε
φιάσκο. Ήταν µια στηµένη ιστορία τώρα, µέσα στη δηµοκρατία
µας!
Για να µην πω για εκείνο το Σάββατο που ένα κανάλι –προς
τιµήν τους όχι άλλα κανάλια- από το πρωί µέχρι το βράδυ έπαιζε
πολιτικές εκποµπές σε αντίθεση µε το Σύνταγµα.
Έτσι, λοιπόν, όταν µιλάµε για το Σύνταγµα και την υπεράσπισή
του, να ξέρουµε πως οι συχνότητες δεν είναι σουπερµάρκετ,
όπως αναφέρθηκε, δυστυχώς, προηγούµενα από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν είναι σουπερµάρκετ! Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι εµπορικά προϊόντα. Ήταν το ίδιο
που έγινε -για όσους γνωρίζουν- τότε µε τον «βασικό µέτοχο»,
όπου επικράτησε η νοµολογία η Ολλανδική που έφερε όλο το
πολιτιστικό προϊόν σαν να ήταν φέτα. Εκείνη η σύγκρουση είχε
γίνει τότε. Το πέρασε σαν να είναι αυτοκίνητα, φέτα, λουλούδια
κ.λπ., σαν να είναι εµπορικό προϊόν.
Το Σύνταγµα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σαφές. Το κράτος για
τις συχνότητες και µόνο για τις συχνότητες -όχι για τον Τύπο,
όπου µπορεί να βγαίνει κι ένα εφηµεριδάκι σε τρία αντίτυπα και
να λέει ό,τι λέει- έχει την πλήρη ευθύνη για την αντικειµενικότητα,
για τη χρήση τους, για το επίπεδο, για την ποιότητα.
Και µιλάµε –επαναλαµβάνω- γι’ αυτές τις εκποµπές. Δεν µιλάµε
για την ποιότητα των «µπουκέτων», για το εάν –ας πούµε- το ένα
κανάλι δείχνει πώς κυνηγάνε τα βουβάλια και το άλλο έχει µόνο
αθλητικές αναµεταδόσεις. Μιλάµε γι’ αυτά τα κανάλια της ευ-
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ρυεκποµπής -όπως αναλύθηκε- τα οποία είναι «Free On Air,»
όπου µπορεί, δηλαδή, ο καθένας, ο τελευταίος άνθρωπος που
περνάει έξω από ένα µαγαζί, ο φτωχός, ο µη φτωχός, σπίτι του
χωρίς να πληρώνει τίποτα, να έχει πρόσβαση. Εκεί είναι, λοιπόν,
υποχρεωτικό να υπάρχει µία δηµόσια εποπτεία –και αυτό κάνει
το ΕΣΡ- πάνω στην ποιότητα και στην αντικειµενικότητα.
Το ΕΣΡ, λοιπόν, είναι πράγµατι υπεύθυνο για τον έλεγχο, για
τα πρόστιµα, για να αφαιρεί ενδεχοµένως άδειες –βεβαίως!- για
να βλέπει κάθε χρόνο τα πάγια οικονοµικά του στοιχεία και τα
άλλα, για να βλέπει τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις σε
συνδυασµό, βέβαια, µε τα αρµόδια Υπουργεία. Καθόλου δεν
προκύπτει από το Σύνταγµα να δίνει το ΕΣΡ, όταν µάλιστα δεν
υπάρχει νόµιµη σύνθεση του -και έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, που όλοι ξέρουµε πλέον- τις άδειες προς τα κανάλια.
Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σαφές αυτό. Και δεν είναι ανάγκη να
είναι κανείς νοµικός ή εγνωσµένης επιφάνειας συνταγµατολόγος
για να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται.
Άρα, σας καλώ ευθύτατα, µετά και τη σηµερινή συζήτηση και
ανάλογα και µε τις αποφάσεις που θα ληφθούν, να εφορεύσουµε
όλοι –και µπορούµε, διότι θα είναι µια διαφανέστατη, προφανώς,
διαδικασία, µία δηµόσια διαδικασία µε όλα τα οικονοµικά δεδοµένα και όλους τους φακέλους που θα υπάρξουν- ώστε το νέο
ψηφιακό τοπίο στη χώρα µας, η νέα εποχή στη χώρα µας, να ξεκινήσει διαφορετικά και όχι όπως κακώς και µε ευθύνη όλων των
πτερύγων της Βουλής ξεκίνησε πριν από είκοσι επτά χρόνια και
ζήσαµε αυτό που ζήσαµε.
Έχουµε υποχρέωση για τα παιδιά µας και για όλες τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου και για τη Δηµοκρατία, να βάλουµε όλοι
το λιθαράκι µας για να ανοίξει διαφορετικά το ψηφιακό τοπίο στη
χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης, κ. Γενηµατά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, σας ζήτησα προηγουµένως τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε εµένα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ναι σε εσάς. Με συγχωρείτε εάν δεν
µε αντιληφθήκατε. Προσπαθώ να µην φωνασκώ και να µην κάνω
χειρονοµίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ νοήµατα δεν
πιάνω. Ας σηκώνατε το χέρι ή ας στέλνετε το διάβηµά σας γραπτώς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός, µίλησε ο κ. Παππάς και µίλησε και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής.
Επί της τοποθετήσεως του Προέδρου της Βουλής, θα θέλαµε
κατά τι να συµβάλουµε. Δεν θέλω να διακόψω την κυρία Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης δια λόγους ευγενείας,
αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αµέσως µετά χρειάζοµαι ένα τρίλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καταλαβαίνω και θα
σας δώσουµε τον λόγο, για να τοποθετηθείτε, αλλά ήδη έχω ανακοινώσει την κ. Γενηµατά.
Για να συνεννοηθούµε, θα µιλήσει πρώτα η Πρόεδρος, η κ. Γενηµατά, µετά ακολουθεί ο κ. Λεβέντης, όπως είπαµε, µετά ακολουθούν τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών
Οµάδων, των οποίων δεν έχουν µιλήσει οι Πρόεδροί τους, που
δεν έχουν τοποθετηθεί και µετά ευχαρίστως να πάρετε τον λόγο.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Κυρία Γενηµατά, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, θα
ήθελα να εκφράσω την οδύνη και τη βαθιά θλίψη των µελών της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
προς τις οικογένειες των τριών αξιωµατικών που έχασαν την ζωή
τους, αλλά και προς τη µεγάλη οικογένεια του Πολεµικού Ναυτικού. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσουµε απ’ αυτό το
Βήµα, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, τα στελέχη των Ενόπλων
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Δυνάµεων, γυναίκες και άνδρες, που µε πολύ µεγάλο επαγγελµατισµό, αφοσίωση και αυτοθυσία υπηρετούν την πατρίδα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, καθαρές κουβέντες. Με
αυτήν την τροπολογία επιδιώκετε να ρίξετε στάχτη στα µάτια του
κόσµου που πλήττεται από τις δικές σας πολιτικές, µε ένα πυροτέχνηµα. Με τους αγρότες θα ασχολούµαστε τώρα; Με τους
νέους θα ασχολούµαστε; Με το κίνηµα της γραβάτας, όπως το
ονοµάζετε ειρωνικά; Με το πρόγραµµά σας; Με το µνηµόνιό σας;
Με την αγωνία για την παραµονή της χώρας µας στην Ευρώπη
και στην Ευρωζώνη ως ισότιµο µέλος; Με την αγωνία για την παραµονή της χώρας µας στη Σένγκεν; Εδώ τώρα έχουµε τη µητέρα των µαχών, να χτυπηθεί, υποτίθεται, η διαπλοκή, ενώ στην
πραγµατικότητα µε ακραία αντιδηµοκρατικό κα ευθέως αντισυνταγµατικό τρόπο επιχειρείτε να στήσετε µια βολική για σας διαπλοκή. Επιδιώκετε τον έλεγχο του τοπίου και πλήττετε τους
θεµελιώδεις θεσµούς της δηµοκρατίας.
Γιατί φοβάστε τόσο; Επειδή βλέπετε τη λαϊκή οργή. Επειδή
είναι η αλήθεια ότι έχετε καταπιεί όλα σας τα λόγια, όλες σας τις
υποσχέσεις, όλες σας τις προγραµµατικές διακηρύξεις. Η κοινωνική σας και η πολιτική σας αποµόνωση σας οδηγεί σε σπασµωδικές κινήσεις αντιπερισπασµού. Αναµασάτε και εσείς την
ιστορία της διαπλοκής.
Κουράστηκε, κύριοι της Κυβέρνησης, ο κόσµος να ακούει για
πολλά χρόνια συνεχώς αοριστίες για µια αόρατη διαπλοκή, που
κανείς ποτέ δεν αντιµετωπίζει και δεν ονοµάζει. Και µην υποκρίνεστε ότι εσείς σήµερα αντιµετωπίζετε το πρόβληµα. Κάθε άλλο.
Εάν οικονοµικά συµφέροντα προσδιορίζουν, κατά την εκτίµησή
σας, την πολιτική ζωή της χώρας, πάρτε ευθέως µέτρα εναντίον
τους, µε καθαρό περιεχόµενο και εµείς θα είµαστε εδώ να στηρίξουµε. Γιατί εµείς θέλουµε να µπει τάξη και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ)
Υπάρχει, όµως, µόνο ένας τρόπος για να γίνει αυτό, ο συνταγµατικά προβλεπόµενος. Το Σύνταγµα είναι σαφές. Οι αρµοδιότητες σ’ αυτό το θέµα έχουν ανατεθεί συγκεκριµένα στο Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Οι διατάξεις δε, υπάγονται στο
τµήµα που αφορά τη δηµόσια διοίκηση, γιατί το ΕΣΡ ανήκει στο
κράτος σε σχέση µε όσα είπατε πριν, κύριε Πρωθυπουργέ.
Το Σύνταγµα, εξάλλου, επιβάλει στα θέµατα της ρύθµισης του
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου οµοφωνία ή τουλάχιστον πολύ µεγάλη
πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών δυνάµεων. Η τροπολογία σας,
λοιπόν, πάσχει πολλαπλά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που επιχειρεί σήµερα η Κυβέρνηση δια της τροπολογίας του κ. Παππά, την οποία βέβαια
εξήγγειλε ήδη από χθες ο κ. Τσίπρας, είναι πρωτοφανές.
Κύριε Πρωθυπουργέ, απ’ αυτό εδώ το Βήµα σάς θυµάται ολόκληρος ο ελληνικός λαός έναν χρόνο πριν, σχεδόν δακρυσµένο,
να αναφωνείτε πώς είστε κάθε λέξη αυτού του Συντάγµατος. Το
τι έχετε κάνει όλο αυτό το διάστηµα µπορούµε όποτε θέλετε να
σας το θυµίσουµε, αλλά αυτό που πάτε να κάνετε σήµερα, να
παρακάµψετε σαφή συνταγµατική διάταξη, µε το έτσι θέλω, µε
έναν πρωτοφανή τσαµπουκά, δεν έχει προηγούµενο και οφείλουµε να πάρουµε όλοι σαφή θέση.
Οφείλουµε να σας προειδοποιήσουµε για όσα θα ακολουθήσουν, τα οποία θα σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα αλλά µαζί µε
εσάς και τη χώρα, γιατί επί της ουσίας το µόνο που θα κάνετε
είναι µια τρύπα στο νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει
η διαδικασία µε τον τρόπο που προτείνετε, ακόµη και αν περάσει
η διάταξη, γιατί θα σταµατήσει από τα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι η πιο σηµαντική
ανεξάρτητη αρχή στα πλαίσια της συγκρότησης ενός δηµοκρατικού κράτους. Συστάθηκε το 1989 µε συµφωνία όλων των κοµµάτων. Το 2001 ήρθε η κατοχύρωση του θεσµού απευθείας από
το Σύνταγµα. Κάθε, λοιπόν, προφανής προσπάθεια ουσιώδους
συρρίκνωσης των αρµοδιοτήτων του ακυρώνει τη συνταγµατική
κατοχύρωση. Τώρα που τα περιθώρια της Κυβέρνησής σας
έχουν στενέψει επικίνδυνα και τα αδιέξοδα είναι παντού, τώρα
αναζητάτε και πάλι τους βαρβάρους. Χωρίς αυτούς απλά δεν
µπορείτε να επιβιώσετε.
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Προσπαθείτε να βρείτε επιχειρήµατα -το καταλαβαίνουµε- για
τα απογοητευµένα στελέχη σας, για τους Βουλευτές σας. Δεν
σας ενδιαφέρει απλά και µόνο η ρύθµιση του τοπίου. Επιχειρείτε
µε τρόπο άκοµψο και άτεχνο να παρέµβετε σε έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα. Επιχειρείτε αλαζονικά να διαµορφώσετε ένα τοπίο
που θα ελέγχεται από εσάς.
Με ποιους συνοµιλείτε για τις νέες άδειες που θέλετε να χορηγήσετε; Με ποια κριτήρια αποφασίσατε για τον αριθµό τους;
Τι σηµαίνει στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής επανάστασης
και της πληροφορίας τέσσερις άδειες; Από πού προκύπτει αυτός
ο αριθµός; Γιατί τέσσερις και όχι τρεις ή πέντε ή τελικά µία; Θα
ήταν και πιο εύκολα ελεγχόµενη.
Πόσους και ποιους εργαζόµενους ανθρώπους θα στείλετε στα
σπίτια τους και µε ποιο πρόσχηµα; Το µόνο, λοιπόν, που θα πετύχετε µε αυτήν την πρόταση είναι η δηµιουργία ακόµα µεγαλύτερης αταξίας.
Ανοίγετε τον δρόµο σε µια µακρά διαδικασία µε νοµικές περιπλοκές. Είναι λυπηρό αυτό το κατάντηµα. Μπροστά στην ανησυχία σας για την επικείµενη κατάρρευση από αυτά που εσείς δηµιουργήσατε, προσπαθείτε να αποφύγετε τον πνιγµό και πιάνεστε από τα µαλλιά σας αλλά και τα µαλλιά όλων µας, της χώρας
και της δηµοκρατίας. Πάρτε πίσω αυτό το νοµικό εξάµβλωµα και
ελάτε στο τραπέζι του διαλόγου να ρυθµίσουµε το τοπίο µε τον
µόνο τρόπο που αυτό είναι εφικτό και θεµιτό: Να συγκροτήσουµε
σωστά το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να το αφήσουµε να επιτελέσει το ρόλο του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Έχετε δικαίωµα και υποχρέωση να διαµορφώσετε πολύ αυστηρά κριτήρια για να είναι υγιείς οι επιχειρήσεις, αλλά δεν έχετε
το δικαίωµα να καθορίσετε αυτό το τοπίο. Συνέλθετε, λοιπόν,
γιατί υπάρχει ακόµα χρόνος να µην εκθέσετε άλλο τη χώρα και
την υστεροφηµία σας και επιτέλους κυβερνήστε. Ασχοληθείτε µε
τα µεγάλα θέµατα, που είναι έτοιµα να σκάσουν στα χέρια σας.
Κυβερνείστε ή αποχωρήστε επιτέλους έντιµα και µην κάνετε
άλλη ζηµιά σε αυτή τη χώρα.
Και κλείνοντας, θέλω να κάνω µια πολύ σύντοµη παρένθεση,
όµως, θεωρώ ότι είναι για πολύ σοβαρό θέµα. Παρακολουθούµε
µε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ και
την εµπλοκή του στην προσφυγική κρίση. Είναι σηµαντικό η
χώρα µας να µην είναι µόνη απέναντι σε αυτό το ζήτηµα µε µια
Ευρωπαϊκή Ένωση που καθυστερεί να πάρει αποφάσεις και προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την Ελλάδα. Είµαστε χώρα-µέλος
του ΝΑΤΟ και έχουµε ρόλο και λόγο στη συµµαχία και στη χάραξη στρατηγικής αλλά και στον επιχειρησιακό βραχίονα.
Το θέµα είναι ιδιαίτερα λεπτό κι ευαίσθητο. Γι’ αυτό και σε
πρώτη φάση ζητούµε άµεση και λεπτοµερή ενηµέρωση για το
κρίσιµο επιχειρησιακό µέρος από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Σε αυτή τη φάση και ενώ είναι σε εξέλιξη ο επιχειρησιακός
σχεδιασµός του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους
τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα πως σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί το ΝΑΤΟ από τη γείτονα χώρα ως
προκάλυµµα για να καταγράψει τις µονοµερείς διεκδικήσεις της.
Τα ελληνικά χωρικά ύδατα τελούν και θα τελούν υπό τον πλήρη
έλεγχο και την πλήρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Γενηµατά.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η Αίθουσα αυτή έχει γίνει θέατρο του παραλόγου. Κάνουµε ότι δεν
καταλαβαίνουµε τα αυτονόητα. Τι εννοώ; Να σας πω.
Με κάλεσαν πριν δύο µέρες στην ΕΡΤ να µιλήσω και είχαν
βάλει γύρω µου έναν δηµοσιογράφο της Δεξιάς και δύο-τρεις
του ΣΥΡΙΖΑ, ένας ήταν από τη Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι
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δύο του ΣΥΡΙΖΑ. Και την ώρα που πήγαινα να εξηγήσω τι θα πει
«κυβέρνηση τεχνοκρατών» και πώς τη θέλω εγώ, επεµβαίνανε και
λέγανε «Μα, είναι δοτός ο Πρωθυπουργός άµα είναι τεχνοκράτης». Ενώ άµα είναι πολιτικός είναι σπουδαίος! Και πολεµούσα
να µιλήσω και δεν µε αφήναν να µιλήσω.
Αυτή είναι η ΕΡΤ και είναι η δική σας ΕΡΤ, κύριε Παππά. Γιατί
αν στην ΕΡΤ είχατε κάνει πράγµατι δηµοκρατία, θα µπορούσα να
υποθέσω µήπως θέλετε να κάνετε δηµοκρατία και στα κανάλια
και µήπως είστε ειλικρινής.
Πολέµησα γύρω στα είκοσι λεπτά να µιλήσω, πάλι δεν µε αφήνανε. Λέω ότι µετά από πολύ καιρό µε καλέσατε και δεν µε αφήνετε να µιλήσω. Έτσι εννοούµε τη δηµοκρατία, να εµποδίζουµε
τον άλλο να οµιλεί; Και όταν τελείωσε το εικοσάλεπτο βάλανε
µισή ώρα Τσίπρα. Συνδέσανε µε το Υπουργικό Συµβούλιο, για
µισή ώρα Τσίπρα.
Και παρακολουθώ κι εδώ στη Βουλή ο χρόνος πώς πάει. Μίλησε ο κ. Παππάς, µίλησε ο κ. Βούτσης, µίλησε ο κ. Τσίπρας.
Εµείς θα µιλήσουµε τώρα δεκαπέντε λεπτά. Νοµίζω ότι το 70%
ή το 80% του χρόνου είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι; Αφού µιλάει
χωριστά ο Υπουργός, χωριστά µίλησε ο Κατρούγκαλος, χωριστά
ο Βούτσης, κ.λπ., και όλοι περισσότερο από τον χρόνο τους.
Έτσι αντιλαµβανόµεθα την ισοπολιτεία. Ενώ η µεγαλοψυχία ενός
κυβερνώντος είναι να ισοµερίζει το χρόνο, αναλογικά έστω, κι όχι
να µιλάνε δέκα του ενός, ένας του αλλουνού κ.λπ..
Τα θέτω αυτά ως προβληµατισµό, γιατί η ΕΡΤ από το πρωί
µέχρι το βράδυ είναι λιβανιστήρι. Και τους πρόβλεψα ότι θα ξανακλείσει. Και τελικά δεν θα κλείσετε τα κανάλια, κύριε Παππά.
Η ΕΡΤ θα ξανακλείσει. Αυτή την πρόβλεψη σηµειώστε. Δεν θα
προλάβετε να κλείσετε τα κανάλια, αλλά η ΕΡΤ θα κλείσει, γιατί
ό,τι είναι µονόπλευρο και είναι και λιβανιστήρι δεν µπορεί να επιβιώσει σε µια δηµοκρατία που υποτίθεται ότι ωριµάζει και προχωράει.
Λέτε όποιον αντιστέκεται στις απόψεις σας ακροδεξιό. Εγώ
είµαι ο µόνος πολιτικός Αρχηγός που ζήτησα από τους αγρότες
να γυρίσουν στο σπίτι τους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Και εµείς το είπαµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν ξέρω. Εγώ είπα ευθέως: «Γυρίστε σπίτι σας, είναι µάταιο να
αγωνίζεστε στη σηµερινή εποχή. Πέρασε η εποχή που ο Ανδρέας
Παπανδρέου έδινε κάτι στους αγρότες». Ήµουν ξεκάθαρος. Ενώ
όλοι οι υπόλοιποι το παίζατε «λίγο και λίγο» για να είστε συµπαθείς.
Εν πάση περιπτώσει ήµουν ξεκάθαρος και είπα ότι υπάρχει η
Ένωση Κεντρώων στη Βουλή, για να στριµώξει και να πει αυτά
που πρέπει. Δεν είναι σωστό να κλείνουν οι δρόµοι. Δεν είναι
λύση ο καθένας, προκειµένου να πετύχει τα δικά του, να έχει αντικοινωνική συµπεριφορά.
Ενώ εσείς κύριοι, άνθρωποι του Τσίπρα, όταν έβγαιναν οι
αγρότες επιχαίρατε και τους λέγατε να κλείνουν τους δρόµους
και ει δυνατόν να ρίξουν και τις κυβερνήσεις! Έτσι δεν είναι; Δεν
νοµίζω να τους λέγατε αυτό που λέει η Ένωση Κεντρώων, «γυρίστε στα σπίτια σας και υπάρχει Κοινοβούλιο, υπάρχουν κόµµατα
για να σας εκπροσωπήσουν».
Εσείς επιχαίρατε στην ανταρσία τους και στον ξεσηκωµό τους
και τώρα θερίζετε τις θύελλες από τους ανέµους που εσείς σπείρατε. Επί πέντε χρόνια, από το 2009, ήσασταν κατά του µνηµονίου και µια ωραία νύχτα του Ιουλίου του 2015 καταλάβατε ότι
όλα αυτά που λέγατε ήταν ασυναρτησίες και πήγατε και υπογράψατε.
Και αυτά που υπογράψατε τον Ιούλιο τα µεταβάλλατε ως «κόπανο επί των κεφαλών» των ελευθέρων επαγγελµατιών και των
αγροτών, οι οποίοι αγρότες δεν έχουν πρόβληµα µόνο µε τον
νόµο Κατρούγκαλου. Εγώ συνοµίλησα στα µπλόκα και είδα ότι
είναι άλλο το πρόβληµα: Ότι το κόστος παραγωγής είναι µεγάλο
και οι τιµές διάθεσης είναι ευτελείς. Δηλαδή, µπορεί ένας αγρότης να έχει τζίρο 200 και 300 χιλιάδες και να µην πάει σπίτι του
φαγητό! Το ακούσατε;
Οι αγρότες δεν θεωρούν λύση το να τους κατεβάσετε τους
συντελεστές. Δεν εξεγείρονται για τους συντελεστές. Έχει γίνει
η ζωή τους αγχώδης. Δεν µπορούν να ζήσουν. Η ζωή τους είναι
ανασφαλής, είναι έτοιµοι να φύγουν στο εξωτερικό, δεν έχουν
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να πιάσουν άλλες δουλειές. Έτοιµοι να αυτοκτονήσουν είναι πολλοί αγρότες.
Υπάρχουν και φεουδάρχες που εκµεταλλεύονται τους υπολοίπους. Όµως, δεν µπορείτε να δείχνετε τους φεουδάρχες, για να
υποκύπτει η µεγάλη µάζα των αγροτών, που είναι άνθρωποι του
µόχθου και της βιοπάλης.
Άρα, στους αγρότες πρέπει να σκύψει διαφορετικά η Βουλή,
η Κυβέρνηση και τα κόµµατα, να δούµε τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα συσχετίσουµε τις τιµές διάθεσης µε το κόστος
παραγωγής, που είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. Να δούµε εάν γενικά
αυτό το επάγγελµα θα υπάρχει και στο µέλλον ή θα εκλείψει.
Γιατί έτσι όπως το πάτε θα εκλείψει.
Και την ώρα που οι αγρότες έχουν αυτές τις ανασφάλειες,
πάτε και αυξάνετε ασφάλιστρα και φόρους, λες και είναι η κατάλληλη ώρα για να τους εξοντώσετε!
Στο θέµα των καναλιών, δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνετε
το απλούστατο: Να βάλετε τους κανόνες, να δίνει 1 εκατοµµύριο
το χρόνο για τη δηµόσια συχνότητα το κάθε κανάλι, να ελέγχεται
εάν πληρώνει ΙΚΑ, εάν πληρώνει αγγελιόσηµο, εάν πληρώνει
τους εργαζοµένους και όποιοι δεν τηρούν τα παραπάνω να κλείνουν. Να κλείνουν επειδή δεν τηρούν, όχι επειδή τους κλείνετε
εσείς!
Τον αντίκτυπο του να µάθει η Ευρώπη ότι η Ελλάδα κλείνει κανάλια που λειτουργούν επί τριάντα χρόνια και πλέον, τον έχετε
σκεφτεί; Άλλη χώρα έπραξε έτσι; Έκλεισε κανάλια; Είναι και
θέµα δηµοκρατίας αλλά και θέµα ουσίας. Το να µάθουν στη Γερµανία, στην Ολλανδία, στην Αµερική ότι κλείνουµε κανάλια σας
τιµά στην Αίθουσα αυτή;
Λέτε «είναι διαπλεκόµενοι». Εσείς τι θα φέρετε, αγίους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Οσίους!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
«Αγίους» θα φέρετε, εντάξει!
Εάν ήταν διαπλεκόµενοι, γιατί ήσασταν όλη µέρα στα κανάλια
τους από το πρωί µέχρι το βράδυ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πες τους τα! Δεν τους αρέσει αλλά πάνε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν αντιλαµβάνοµαι τι στόχους έχετε. Προσπαθώ να αντιληφθώ.
Λέτε ότι πάτε να πατάξετε τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Με διαπλοκή πατάσσεται η διαπλοκή; Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πού θα
βρείτε τους καλούς; Ποιοι είναι οι καλοί επιχειρηµατίες; Ορισµένοι από εσάς είστε κατά της επιχειρηµατικότητας. Η Νέα Δηµοκρατία, η Δεξιά, είχε κάνει τις επιλογές της που ήταν άθλιες και
το πλήρωσε και λέτε ότι είναι συνδεδεµένη µε τη διαπλοκή. Εσείς
θα βρείτε καλύτερους; Πέστε µου ένα όνοµα να το ακούσω, να
πω «µπράβο, αυτός είναι ωραίος!». Μιλήστε!
Μιλάει ο Πρωθυπουργός για συναίνεση, µας κάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για να πετύχουµε συναίνεση και στο µόνο σηµείο
που το Σύνταγµα προβλέπει συναίνεση 4/5, το παίρνετε από τα
4/5 που δεν σας εξυπηρετεί και το πάτε στα 2,5/5. Πώς να σας
πιστέψει η Ένωση Κεντρώων για το ότι θέλετε συναίνεση, όταν
στο µόνο σηµείο που ο νοµοθέτης προβλέπει συναίνεση, εσείς
αφαιρείτε τη δικαιοδοσία από εκεί και την πάτε αλλού;
Εν πάση περιπτώσει, φρονώ ότι ο ελληνικός λαός έχει βγάλει
τα συµπεράσµατά του, ότι ο χρόνος σας τελείωσε. Είναι άποψή
µου αυτή.
Δεν µε άφησαν στην ΕΡΤ να εξηγήσω τι θα πει κυβέρνηση τεχνοκρατών, γιατί λέτε και κάποιες ασυναρτησίες κάποιοι –δεν
λέω για εσάς, όσοι τα λένε- ότι αν ένας Πρωθυπουργός είναι τεχνοκράτης, είναι δοτός. Δηλαδή τι θα πει δοτός; Δεν θα ψηφίσει
η Βουλή; Δεν θα δώσει ψήφο εµπιστοσύνης η Βουλή; Δηλαδή θα
είναι δικτάτορας; Δεν προτείνουµε δικτάτορα, προτείνουµε πρωθυπουργό που θα απολάβει της εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου.
Είναι ύβρις για το Κοινοβούλιο να ονοµάζεται ο τεχνοκράτης
δοτός.
Και έχω πει ότι η κυβέρνηση Παπαδήµου θα ήταν αποτελεσµατική, αν έµενε δύο χρόνια, αλλά τότε τον κ. Σαµαρά τον είχε πιάσει η «κουζουλάδα» -να το πω έτσι- να θέλει εκλογές γρήγορα.
Νόµιζε ότι θα έπαιρνε 50% και πήρε 18%. Τα ενθυµείστε. Την ορκίσαµε αυτή την Κυβέρνηση Νοέµβριο και ο κ. Σαµαράς ήθελε
εκλογές στις 20 Ιανουαρίου. Δηλαδή ζητούσαµε από έναν τεχνο-
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κράτη σε πενήντα µέρες να λύσει το οικονοµικό πρόβληµα της
χώρας, το οποίο οι πολιτικοί εξήντα χρόνια είχαν δηµιουργήσει
και είχαν πτωχεύσει την οικονοµία της χώρας. Αυτό ζητούσε ο κ.
Σαµαράς. Ήταν τελείως παράλογος. Από όλα τα πεπραγµένα
του κ. Σαµαρά αυτό ήταν το πιο παράλογο. Εν πάση περιπτώσει,
τιµωρήθηκε ο κ. Σαµαράς.
Όµως, δοτός τι σηµαίνει; Δηλαδή αν αύριο πάει στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας ο κ. Τσίπρας και υποβάλει την παραίτησή του,
γιατί αισθάνεται αδύναµος ή γιατί αισθάνεται ότι είναι όµηρος
τεσσάρων, πέντε Βουλευτών που µπορεί αύριο να καταψηφίζουν
τα νοµοσχέδια και προταθεί ένα όνοµα για τεχνοκράτη Πρωθυπουργό µε καµιά δεκαπενταριά Υπουργούς τεχνοκράτες, θα
είναι δοτή αυτή η Κυβέρνηση; Δεν θα την εµπιστευθεί η Βουλή;
Δεν καταλαβαίνω.
Μετά λέει κάποιος «γιατί είµαστε αποτυχηµένοι εµείς οι τριακόσιοι;». Άκουσα και αυτό στην ΕΡΤ. «Δεν µπορούν από εµάς,
από τους τριακόσιους να γίνουν Υπουργοί είκοσι πέντε; Θα απευθυνθούµε έξω;». Μα, όσο καιρό, επί όσες δεκαετίες απευθυνόµασταν µέσα, είδαµε τις συνέπειες! Ποιες ήταν οι συνέπειες;
Ρουσφέτια, σκάνδαλα, ατιµίες! Δεν µπορεί όλος ο λαός να είναι
τρελός και στην Αίθουσα αυτή να είστε οι γνωστικοί! Απλά υποκρινόµαστε ότι δεν καταλαβαίνουµε πώς αισθάνεται η κοινωνία.
Αν αυτή η Αίθουσα είχε άνδρες τίµιους και καλούς, τότε δεν θα
είχε φθάσει η χώρα στην πτώχευση! Θα υπήρχαν οι Βουλευτές
που θα είχαν αντισταθεί.
Όµως, για την καρέκλα, για το κοµµατικό συµφέρον θυσιάσατε
τα πάντα. Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, γιατί υπάρχουν και οι προηγούµενες Βουλές που ενδεχοµένως και από εκείνες έγιναν
αυτά.
Όµως, για τους τεχνοκράτες µην ειρωνεύεστε, γιατί εκεί θα
καταλήξουµε, σε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Ξέρετε γιατί; Ο µεν
κ. Μητσοτάκης θα πάει σε λίγες µέρες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόµµα και θα του τραβήξουν το αυτί και θα του πουν «ψήφισε το
ασφαλιστικό!», αυτά που κάνει δε κ. Τσίπρας, κατ’ εµέ, είναι εκτός ελέγχου. Εγώ τον άκουσα λίγο εκεί στην ΕΡΤ στο Υπουργικό
Συµβούλιο και είδα έναν άνθρωπο που τους αποκαλεί όλους
ακροδεξιούς και διαπλεκόµενους. Όταν φτάνει ένας πρωθυπουργός να ονοµάζει τους πάντες ακροδεξιούς και διαπλεκόµενους, έχει χάσει την εξουσία από τα χέρια του.
Ο Πρωθυπουργός αυτός υπάρχει επειδή τον χειροκροτάτε
ακόµα ορισµένοι. Όταν σταµατήσει και αυτό, θα υποβάλει την
παραίτησή του. Μην αµφιβάλετε και µην γελάτε, γιατί µπορούµε
να φωτογραφηθούµε στην Αίθουσα αυτή και να δούµε τις εξελίξεις σε λίγες εβδοµάδες, να δείτε ποιος εξ όλων θα δικαιωθεί.
Κυρίες και κύριοι, εάν είναι για το καλό της χώρας να κάνουµε
µια κυβέρνηση σοβαρή, να κάτσει δύο χρόνια, να µιλήσει µε ειλικρίνεια στην κοινωνία –γιατί εκείνο που λείπει είναι η ειλικρίνεια-, γιατί να µην το κάνουµε; Από εγωισµούς; Δεν είναι ήττα
του κ. Τσίπρα να χάσει την εξουσία. Είναι γενναιότητα, όσο και
αν αισθάνεστε εσείς ότι είναι ήττα που το κόµµα σας θα χάσει
την εξουσία.
Με τον Γιώργο Παπανδρέου εγώ διαφωνώ εις όλα. Εκείνα που
έλεγε περί δηµοψηφίσµατος ήταν τρέλες. Όλη εκείνη η θητεία,
ότι θα βρει λεφτά από την Κίνα, από τη Ρωσία κ.λπ., οµοιάζει µε
τη θητεία του Τσίπρα και µε τα πεπραγµένα του κόµµατός του.
Έτσι σκέπτονται. Το ότι όµως πήγε ένα πρωί στον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας, ενώ είχε πάνω από εκατόν εξήντα Βουλευτές και
υπέβαλε την παραίτησή του είναι πράξη γενναιότητας, που οφείλουµε να του αναγνωρίσουµε. Και γι’ αυτό ανέβηκα στο Βήµα
σήµερα, να αναγνωρίσω ότι ένας Πρωθυπουργός που είχε τη δεδηλωµένη, πήγε και παρέδωσε την εξουσία. Αισθάνθηκε αδύναµος, αισθάνθηκε τα λάθη του, πάντως έχει την εντιµότητα και τη
γενναιότητα να αναγνωρίσει την αδυναµία του.
Εδώ έχουµε έναν Πρωθυπουργό που λέει ότι µπορεί και µόνος
του. Τα αρνητικά µηνύµατα συνεχίζονται από παντού και κάνει
ότι δεν ακούει! Λέει ακροδεξιούς τους πάντες, τους αγρότες,
τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Όλοι είναι υποκινούµενοι!
Όταν όµως ήταν στην αντιπολίτευση ήταν δίπλα τους, πάντα
πρώτος. Δεν είναι αυτή διαγωγή Πρωθυπουργού. Δεν είναι τίµια
διαγωγή. Ο κόσµος ακούει, ο ίδιος που στις περιφέρειές σας δεν
τολµάτε να τον αντικρίσετε.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λεβέντη.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς, στη συνέχεια ο κ. Παφίλης και ο κ.
Παπαχριστόπουλος. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν, επειδή δεν µιλήσαν οι Πρόεδροι των αντίστοιχων Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, προτού βάλετε χρόνο, να ρωτήσω γιατί µου δίνετε πέντε λεπτά. Ούτως ή
άλλως θα µίλαγα πέντε λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για το θέµα της κυρώσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει. Τα πέντε
λεπτά βγήκαν µε βάση τον προγραµµατισµό, αλλά ανοχή χρόνου
θα υπάρξει. Μην ανησυχείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι; Εµείς πότε,
κύριε Πρόεδρε, θα κάνουµε την ονοµαστική ψηφοφορία; Το γνωρίζετε; Τι ώρα θα την κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μπορεί να κλείσει
η συζήτηση µε τις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
που απέµειναν και µε τον κ. Δένδια, που ζήτησε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να κάνει µια παρέµβαση, και µε τον κ. Σπίρτζη. Μέχρι στιγµής αυτή είναι η εικόνα που έχω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θεωρείτε δηµοκρατικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, σας
λέω, επειδή µε ρωτήσατε, ότι θα σας δώσω τον απαραίτητο
χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε δηµοκρατικό
και σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να µην τοποθετηθούµε εµείς που ψηφίσαµε «παρών» κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στην Επιτροπή για την κύρωση της συµφωνίας του
Υπουργείου Μεταφορών µε τη Λευκορωσία; Έχουµε χάσει την
µπάλα.
Σήµερα υποτίθεται ότι µιλάµε για µια κύρωση, µια διακρατική
συµφωνία µεταξύ Ελλάδος και Λευκορωσίας και όλη η συζήτηση
γίνεται –κακώς, θα συµφωνήσω- για µία τροπολογία που µπαίνει
σε αυτό το σχέδιο νόµου, σε αυτήν τη συµφωνία.
Κύριε Πρόεδρε, αφού αναφερθώ στην περιβόητη τροπολογία
για τις άδειες και την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών και
τον αριθµό των αδειών, θα αναφερθώ και στην κύρωση της συµφωνίας µε τη Λευκορωσία.
Θέλω να πω το εξής: Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις τόσο των πολιτικών αρχηγών όσο και του Προέδρου της
Βουλής, όπως και του συνεπώνυµού µου κυρίου Υπουργού Επικρατείας. Παρατηρώ ότι σήµερα εδώ υπάρχει µια προσχηµατική
κατήφεια, µια κατήφεια για ένα τραγικό εθνικό συµβάν και για
τις Ένοπλες Δυνάµεις εκ µέρους πολιτικών αρχηγών. Είναι προσχηµατική η λύπη όταν ανεβαίνουν σε αυτό το Βήµα και λένε
στον ελληνικό λαό και στο Κοινοβούλιο «εκφράζω την οδύνη
µου» κ.λπ. και όταν µετά παίρνουν τον λόγο για να µιλήσουν για
την τροπολογία και τα πολιτικά που συζητούµε εδώ, κάνουν ένα
χιούµορ χειρίστου είδους σε λάθος στιγµή, για κοµµωτήρια κ.λπ..
Δεν το λέω για εσάς, κύριε Πρόεδρε, γιατί νοµίζω ότι Προεδρεύων ήταν ο κ. Κουράκης. Θέλω δι’ υµών να γίνει µια παρέµβαση –όσο ιερό πράγµα και να είναι ένας πολιτικός αρχηγός- και
να συστήσετε και να πείτε ότι πρέπει να είµαστε πολύ πιο σοβαροί σε αυτήν την Αίθουσα, εδώ συζητάµε, δεν είναι τηλεοπτική
εκποµπή ούτε η εκποµπή του Μίστερ Μπιν, για να χαριτολογούµε
και να γελάµε, ιδιαιτέρως σε στιγµές τόσο σοβαρές. Και ο νοών
νοείτω, νοµίζω.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι άκουσα µε ενδιαφέρον
τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ανεφέρθη µέχρι και στη Γαλλική
Επανάσταση, για να µπορέσει να τεκµηριώσει τον λόγο του. Να
θυµίσω ότι η Γαλλική Επανάσταση, στην οποία αναφέρεστε όλοι,
δεν ήταν µια λαϊκή, αναίµακτη επανάσταση. Ήταν µια επανάσταση, η οποία πρώτα γέννησε έναν Βοναπάρτη και δεύτερον
ήταν µια επανάσταση που στηρίχθηκε στη γκιλοτίνα, σε ποτα-
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µούς αίµατος, που κατέπνιξε αντεπαναστάσεις στη Βανδέα κ.λπ..
Μας είπε πόσες εφηµερίδες υπήρχαν τότε, βρίσκοντας ένα ευφυολόγηµα –καλώς έκανε- για να εναντιωθεί στην Κυβέρνηση.
Απορώ, λοιπόν, αφού η µία πλευρά είπε για τη Γαλλική Επανάσταση, για τη µήτρα της ιδεολογίας της, πώς η άλλη πλευρά
δεν µίλησε για την Οκτωβριανή Επανάσταση, την άλλη µήτρα της
δικής της ιδεολογίας, της Αριστεράς; Δεν είχε το θάρρος η άλλη
παράταξη, η αριστερή Κυβέρνηση, να αναφερθεί και αυτή στη
δική της επανάσταση και να µας αναφέρει και αυτή πόσες εφηµερίδες υπήρχαν κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής Επανάστασης. Μήπως υπήρχε µόνο µία, η «Ίσκρα»;
Εν πάση περιπτώσει, έγινε και µια αναφορά εκ µέρους του Αρχηγού της µέχρι τώρα, αν θέλετε –γιατί στο µέλλον δεν θα είναιΑξιωµατικής Αντιπολίτευσης και στο ιερό τοτέµ του Κοινοβουλίου και της δηµοκρατίας και του σηµερινού Συντάγµατος, τις
ανεξάρτητες αρχές. Είπε τις διάφορες αρχές. Ξέχασε, όµως, να
αναφέρει και µια αµαρτωλή αρχή, την Αρχή Προστασίας του Ανταγωνισµού. Γιατί δεν αναφέρθηκε σε αυτήν ο κ. Μητσοτάκης;
Το λέω αυτό, γιατί τελευταία είχα την εµπειρία να παρευρίσκοµαι και να αναπληρώνω Βουλευτή συνάδελφό µου, τον κ. Αϊβατίδη, στην εν λόγω επιτροπή. Δεν την ανέφερε µήπως επειδή ο
πρόεδρος αυτής της επιτροπής, ο κ. Κυριτσάκης, είναι δικός σας
άνθρωπος; Και µάλιστα είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα
για τα καρτέλ των τροφίµων, για το ράφι της νοικοκυράς και συνεχίζεται αυτή η αµαρτωλή κατάσταση µε τις τιµές στις οποίες
αναφέρθηκε άλλος πολιτικός Αρχηγός;
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέµα µας αυτό σήµερα. Εγώ
θέλω να πω ότι όλα αυτά που ανέφερε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι προσχηµατικά. Δεν ανεφέρθη τίποτα –και δικαίως ειπώθηκε αυτό- περί βασικού µετόχου. Και πώς να αναφέρει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση την περίπτωση του Καραµανλή και του
βασικού µετόχου; Μήπως επειδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τότε
ακούγοντας τις επιταγές της Ευρώπης δεν έµπαιναν να ψηφίσουν το νοµοσχέδιο που έφερνε τότε ο Κώστας Καραµανλής για
το θέµα του βασικού µετόχου και εκβίαζαν τον Καραµανλή να το
πάρει πίσω;
Άκουσα, επίσης, µε ενδιαφέρον τον κύριο Πρωθυπουργό. Θέλω καλοπροαίρετα να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι δεν είναι
πιλότοι οι χειριστές της Πολεµικής Αεροπορίας. Είναι οι χειριστές του ελικοπτέρου, δεν είναι οι πιλότοι.
Πιλότους λέµε αυτούς που είναι στην Πολιτική Αεροπορία. Και
δικαίως δεν το ξέρει διότι η στρατιωτική εµπειρία του είναι πάρα
πολύ µικρή. Υπηρέτησε στο Ναυτικό, στο ΓΕΝ. Πρέπει να δείξει
και ο κύριος Πρωθυπουργός έναν ιδιαίτερο σεβασµό, ειδικά τη
σηµερινή ηµέρα.
Επίσης, ο κύριος Πρωθυπουργός µίλησε σήµερα παρουσία –
τώρα έχουν φύγει- ολόκληρου του Υπουργικού Συµβουλίου. Και
θέλω να ρωτήσω το εξής: Το Υπουργικό Συµβούλιο έπρεπε να
είναι σήµερα εδώ σύσσωµο, σε στιγµές τόσο κρίσιµες;
Αυτήν τη στιγµή παίζονται τρελά και βρόµικα παιχνίδια, και εκ
µέρους του ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και το Υπουργικό Συµβούλιο ασχολείται –τόσο σπουδαίο
είναι το θέµα για την Κυβέρνηση- µε τις άδειες των τηλεοπτικών
σταθµών.
Εµείς δεν έχουµε καµιά εµπιστοσύνη σε αυτή την Κυβέρνηση.
Και πολύ περισσότερο, δεν έχουµε εµπιστοσύνη όταν υπάρχει
µέλος της Κυβέρνησης –η δυαρχία της Κυβέρνησης- ο κ. Καµµένος, ο οποίος έφθασε στο αίσχιστο επίπεδο πολιτικού αρχηγού
και προϊσταµένου των Ενόπλων Δυνάµεων, να πει ότι τη σηµερινή
συµφωνία µε το ΝΑΤΟ την αφιερώνει στους πεσόντες του ελικοπτέρου. Δηλαδή αφιέρωσε την παράδοση της ελληνικής κυριαρχίας στο ΝΑΤΟ σε αυτούς που έπεσαν για να προστατεύσουν την
ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Έκανε ένα τέτοιο τεράστιο ατόπηµα σήµερα ο κ. Καµµένος.
Θα τον δούµε ενδεχοµένως και στις δύσκολες στιγµές για τις
οικογένειες, στις εξόδιους ακολουθίες των πεσόντων, και µε τζάκετ παραλλαγής να κάνει τη φιγούρα του; Ντροπή! Μόνο αυτό
έχω να πω.
Εµείς δεν έχουµε καµµιά εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και δεν το λέω µε αντιπολιτευτική διάθεση. Και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουµε εµπιστοσύνη, διότι
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το ράπισµα του Γερµανού Υπουργού Οικονοµικών ήταν ράπισµα
όχι µόνο προς τον Πρωθυπουργό. Αυτό το «ηλίθιε» δεν ήταν για
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ήταν για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Και µακάρι να υπήρχε Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο οποίος
θα έχαιρε της εµπιστοσύνης και ηµών των αντιπάλων, αν στεκόταν στο ύψος του και απαντούσε ως Έλληνας Πρωθυπουργός,
Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Δεν το έκανε. Απεδείχθη πολιτικός «νάνος».
Ένας άλλος πολύ κοντός άνθρωπος, αλλά σπουδαίος και µε
µεγάλη καρδιά, ο στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς –κοντός ήταν ο
Μεταξάς- κατάφερε να ενώσει τον πολιτικό…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε. Τι να σου πω; Είσαι
τόσο χαµηλού επιπέδου. Σε παρακαλώ. Έκανες το σπουδαίο
κοµµάτι σου τώρα; Σε παρακαλώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, προεδρεύετε; Εδώ µε διακόπτουν, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιος σας διέκοψε;
Ο κ. Βρούτσης; Ποιος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ο δικτάτορας Μεταξάς –ναι, ήταν δικτάτορας ο Μεταξάς- κατάφερε να
ενώσει όλους τους Έλληνες στα βορειοηπειρωτικά βουνά. Δεν
πολέµησαν οι δεξιοί, οι βασιλικοί, οι µεταξικοί. Πολέµησε όλος ο
ελληνικός λαός.
Ενώ ο κ. Τσίπρας, που του εδόθη µια τεράστια ευκαιρία και µε
το δηµοψήφισµα και µε τις συνοµιλίες µε τους τροϊκανούς και µε
το επεισόδιο µε τον Σόιµπλε, να αποδειχθεί µεγάλος και ιστορικός ηγέτης, κλώτσησε αυτήν την ευκαιρία και φάνηκε πόσο µικρός και πόσο λίγος είναι, πόσο φτιαγµένος για τα µικρά και τα
λίγα είναι.
Κύριε Πρόεδρε, για εµάς το παλαιό σύνθηµα του κόµµατος το
οποίο υπηρετείτε, του ΚΚΕ, είναι πολύ επίκαιρο. «Τι Παπάγος, τι
Πλαστήρας» έλεγαν τότε. Αν θέλετε και την άποψή µου, πολύ καλύτερος ο Πλαστήρας, πολύ πιο µεγάλος στρατηγός, πολύ πιο
µεγάλος πολιτικός. Το ίδιο σύνθηµα µε άλλα ονόµατα, όχι όµως
της ίδιας εµβέλειας –προς θεού!- θα ήταν «τι Σαµαράς;». Μάλλον, τελείωσε ο Σαµαράς. Θα ήταν: «Τι Μητσοτάκης, τι Τσίπρας».
Το ίδιο και το αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, µπαίνω στην υπόθεση που µας αφορά σήµερα
πέρα από τις άδειες. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, µιλώ
για το θέµα για το οποίο έχουµε µαζευτεί σήµερα εδώ. Η τροπολογία είναι «τσόντα» στην κύρωση. Έχω δικαίωµα να µιλήσω για
την κύρωση και οµιλώ.
Για τη συµφωνία, λοιπόν, µεταφορών µεταξύ Ελλάδος και Λευκορωσίας τοποθετηθήκαµε στην επιτροπή µε το «παρών». Είπαµε «παρών» όχι γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά θετικά σε
αυτήν τη συµφωνία µεταξύ Λευκορωσίας και Ελλάδος, αλλά είπαµε «παρών», διότι υπάρχουν και αρνητικά και δεν είπαµε «όχι».
Γιατί δεν είπαµε «όχι» να κάνουµε αντιπολίτευση; Οι πάντες πρέπει να λένε όχι στην Κυβέρνηση. Όχι, πρέπει να λέµε και τα
σωστά. Εµείς είπαµε «παρών», διότι η Λευκορωσία είναι ένα κράτος-δορυφόρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Εµάς µας ενδιαφέρει και είµαστε εκφραστές, θα έλεγα, της προσέγγισης µε το
ορθόδοξο έθνος, το ορθόδοξο κράτος, τη Ρωσική Οµοσπονδία
και µε αυτό το κριτήριο ψηφίσαµε «παρών».
Θα µας βρείτε θετικούς και θα δουλέψουµε αόκνως γι’ αυτήν
την προσέγγιση και δεν θα πούµε ότι είχε πει κάποιος πολιτικός
της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας, ο γερο-Καραµανλής, ο
έχων πρόβληµα και στα ώτα, ο «κουφός» λεγόµενος, ότι «στην
πολιτική υπάρχουν πράγµατα που γίνονται και δεν λέγονται και
πράγµατα που λέγονται και δεν γίνονται».
Κύριοι της Κυβέρνησης και κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, θα
πρέπει να κάνετε επιτέλους εθνική εξωτερική πολιτική και ας κάνετε πράγµατα που να γίνονται και να µη λέγονται. Διότι είδαµε
η περίφηµη προσέγγιση µε τις τυµπανοκρουσίες για πολιτικό
όφελος που είχε κάνει τότε ο Κώστας Καραµανλής µε τη Ρωσία
πού κατέληξε. Κάντε εθνική εξωτερική πολιτική, βρείτε τα µε ένα
έθνος µε το οποίο πάντοτε µας συνδέουν δεσµοί φιλίας, αν θέ-
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λετε και ασχέτως καθεστώτος. Να θυµίσω στη Δεξιά ότι ο Στάλιν
µάς έδωσε τα Δωδεκάνησα στις Συµφωνίες. Το γνωρίζετε. Βλέπω ότι συµφωνείτε, κουνήσατε το κεφάλι κάποιοι συνάδελφοι.
Να τα λέµε όλα.
Βρείτε τα, λοιπόν, µε τη µεγάλη Ρωσική Οµοσπονδία προς
όφελος του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Παφίλη, εν τάχει σας ανακοινώνω ότι στο Προεδρείο
έχουν κατατεθεί τα δύο αιτήµατα –είχαν τουλάχιστον εκφραστεί
προφορικά- ονοµαστικής ψηφοφορίας τόσο από Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ όσο και από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Παφίλης. Θα ακολουθήσει ο κ. Παπαχριστόπουλος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Παπαχριστόπουλος µιλάει ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µεν, αλλά στη
θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο οποίος
δεν τοποθετήθηκε. Μετά τον κ. Παπαχριστόπουλο, έχει τον λόγο
ο κ. Δένδιας, που τον ζήτησε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλει, µπορεί να προηγηθεί ο κ. Δένδιας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): …και στη συνέχεια,
οι δύο Υπουργοί, ο κ. Σπίρτζης και ο κ. Τσιρώνης, θα έχουν από
µια τρίλεπτη έως τετράλεπτη παρέµβαση και θα κλείσουµε µε
την ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή πολλά ακούγονται –τώρα
ακούστηκε ο Μεταξάς, ο Παπαδόπουλος, τον οποίο σήκωσε σηµαία ο Παππάς- λέω, λοιπόν…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παπαδόπουλο δεν είπα. Στάλιν, είπα. Πες
το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Παππά! Ακουστήκατε µε ησυχία! Ακούστε κι εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σήκωσε τη σηµαία στην Κρήτη της
Χούντας! Ακούστηκε ο Μεταξάς του ρετσινόλαδου, ο Μεταξάς
των βασανιστηρίων, για να υπογράψουν τη δήλωση µετανοίας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κρίµα που φοράς παντελόνια Δεν τα
έχεις τα ούµπαλα, να τα πεις. Θα σε κάνω εγώ τώρα άρχοντα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακούστηκε ο Μεταξάς ο οποίος…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, αν θέλετε, καθίστε να ακούσετε, όπως υποµονετικά σας άκουσε όλη
η Αίθουσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε.
Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, αν θέλει, να καθίσει. Ειδάλλως, ας εξέλθει, όπως δήλωσε ότι θέλει να εξέλθει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι ο µεγάλος πατριώτης
Μεταξάς αρνήθηκε στους κοµµουνιστές που ζήτησαν να πάνε να
πολεµήσουν στην Αλβανία. Και όχι µόνο αρνήθηκε, αλλά τους
παρέδωσε στους χιτλερικούς. Αυτοί είναι οι φασίστες! Και πάνε
να εξαγνιστούν τώρα!
(Χειροκροτήµατα)
Αυτός παρέδωσε Έλληνες στους Γερµανούς, στους χιτλερικούς. Τι έκανε, λοιπόν, στη συνέχεια; Ο Παπαδόπουλος που υπερασπίζονται, ήταν Αξιωµατικός των Ταγµάτων Ασφαλείας, υπεύθυνος να µαζεύει τη σοδειά στον Νοµό Αχαΐας για τα γερµανικά
στρατεύµατα. Αυτοί είναι! Και παριστάνουν τους εθνικιστές!
Προχθές είχαν και τους Γερµανούς Ναζί στα γραφεία τους και
το έκαναν γαργάρα!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Και έρχονται εδώ και µας πουλάνε πατριωτισµό, όταν ο Μεταξάς …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Για το παιδοµάζωµα
θα πεις, βρε καραγκιόζη; Γενίτσαρε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κάτσε κάτω τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα φωνάζουµε,
έτσι;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτοί είστε! Βάλε και κουκούλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτοί είναι, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι
προκαλούν σήµερα και προσπαθούν να ποτίσουν τον λαό χυµό
από λωτό!
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ: Γενίτσαρε! Ε, γενίτσαρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πείτε κι άλλα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όµως, ο λαός µας σας γνωρίζει. Θα
σας τσακίσει και πάλι, ό,τι και να κάνετε.
Αυτοί, λοιπόν, είναι που βγαίνουν και µας λένε πατριωτικούς
λόγους, υποτίθεται, για το ΝΑΤΟ. Τι ρόλο έπαιξε το ΝΑΤΟ στον
διαµελισµό της Κύπρου; Τι ρόλο έπαιξε η δικτατορία στον διαµελισµό της Κύπρου; Ένας από τους βασικούς λόγους που έγινε
η δικτατορία ήταν αυτός και τον υπηρέτησαν πιστά οι πολιτικοί
τους πρόγονοι. Αυτά τα λέω για να γνωριζόµαστε και να συστηνόµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ας περάσουµε τώρα στο προκείµενο, στην τροπολογία. Προηγουµένως τοποθετηθήκαµε επανειληµµένα για τα θέµατα της
συνταγµατικότητας. Περιγράψαµε όλη αυτήν την υποκρισία –την
απύθµενη, κατά τη γνώµη µας- σε ό,τι αφορά το αστικό Σύνταγµα που περιγράφει, για παράδειγµα, το δικαίωµα όλων των
Ελλήνων στην εργασία, όπως είπα και προηγουµένως και έχουµε
ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους ή που περιγράφει την αντικειµενική πληροφόρηση και όλα τα υπόλοιπα και αυτό που ζούµε όλα
τα προηγούµενα χρόνια είναι τραγωδία.
Δεν θέλω να συνεχίσω προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τι επιδιώκει, λοιπόν, η Κυβέρνηση; Πρώτα απ’ όλα, επιδιώκει
έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασµό, να αλλάξει την ατζέντα της
επικαιρότητας, γιατί σήµερα θα περιµέναµε από τον κύριο Πρωθυπουργό να µιλήσει και για τα καυτά θέµατα. Η Ελλάδα είναι
στο πόδι, οι εργαζόµενοι, οι µικροµεσαίοι αγρότες, οι επαγγελµατίες, οι νέοι. Περιµέναµε να πει κάτι. Κουβέντα γι’ αυτό!
Στο επίκεντρο, έτσι κι αλλιώς, είναι οι µεγάλες κινητοποιήσεις
του ελληνικού λαού για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό, για
την αντιλαϊκή πολιτική η οποία συνεχίζεται και εντείνεται και γίνεται πιο βαριά. Αντ’ αυτού, έχουµε το θέµα των καναλιών. Είναι
σοβαρό, βέβαια, αλλά έπρεπε να απαντηθούν ορισµένα πράγµατα.
Τα λέω σε σας, κύριε Παππά και ελπίζω να ακούει και ο κύριος
Πρωθυπουργός. Μαζέψτε ορισµένους, γιατί το έργο το έχουµε
ξαναδεί. Ο Νεφελούδης λέει ότι τα τρακτέρ είναι τανκς. Τον καλύπτετε. Λέω να τους µαζέψετε. Ο κ. Φίλης είπε ότι οι αγρότες
πηγαίνουν για το «Grexit». Δεν µας αφορά εµάς ούτε είµαστε
εµείς που καθορίζουµε τις µορφές πάλης των αγροτών και το τι
κάνουν ορισµένοι ή ορισµένες οµάδες. Όµως, λέω να τους µαζέψετε. Για τελευταία φορά το λέµε αυτό, γιατί θα πολλαπλασιάζεται. Και αυτό είναι λογικό µ’ αυτά που λέτε. Η λογική του «ελάτε
σε διάλογο, αλλά έχετε τανκς» ή «πηγαίνετε για «Grexit» και κλείνετε τα σύνορα» δεν συµβιβάζεται.
Αυτή τη λογική την έχουµε ζήσει πάρα πολλά χρόνια και µε το
ΠΑΣΟΚ και µε τη Νέα Δηµοκρατία που βγαίνουν τώρα στα κεραµίδια. Εσείς δεν ξεφουσκώσατε τα λάστιχα; Μεγάλη επιτυχία
τότε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, εσείς, το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήσασταν
προσωπικά. Δεν ξέρω, κύριε, αν έχετε τις ικανότητες βουλκανιζατέρ.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν ήταν που κατηγορούσε για υποκινήσεις
και τέτοια τους αγρότες, που έστηνε τα ΜΑΤ παντού; Τώρα τι
σας έπιασε ξαφνικά; Σας έπιασε, γιατί σας δίνει πάσα η πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθείτε τώρα αυτήν την πολιτική να την
χρησιµοποιήσετε ως «πλυντήριο». Δικαίωµά σας, βέβαια! Όµως,
ο ελληνικός λαός, ξαναλέµε, δεν πρέπει να ξεχνά και ούτε πρέπει
να µην βλέπει το τι συµβαίνει σήµερα.
Θέλω να πω και κάτι ακόµα. Εδώ, πέρα από τα δύο κόµµατα,
έχουµε και άλλων την υποκρισία. Βγαίνει εδώ ο κ. Λεβέντης, που
παίζει πολύ συγκεκριµένο ρόλο και αποδεικνύεται –µάλλον θα
έχει διδαχές από την Δέσποινα Παπαδοπούλου, έτσι λένε, έτσι
γράφουν διάφοροι-, και λέει: «Να πάνε οι αγρότες στα σπίτια
τους».
Ξέρω τι λέω, κυρία Βούλτεψη.
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι; Δεν κατάλαβα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι ζητά από τους αγρότες να πάνε στα σπίτια τους, να σταµατήσουν να αγωνίζονται
και την ίδια ώρα λέει ότι υποστηρίζει τα αιτήµατά τους. Δηλαδή
πώς αυτοί οι αγρότες θα παλέψουν για τα αιτήµατά τους; Από
το σπίτι στην πολυθρόνα ή κουνώντας τα µαντηλάκια; Βρίσκουν
κάποιες µορφές πάλης.
Το δεύτερο θέµα το πολύ σοβαρό, για το οποίο θα έπρεπε να
υπάρξει τοποθέτηση σήµερα από την Κυβέρνηση, είναι το θέµα
της εµπλοκής του NATO στο Αιγαίο. Είναι τεράστιο. Εγώ το ανέλυσα πριν. Εδώ υπάρχει ανοιχτό πρόβληµα πλέον, µε αφορµή το
προσφυγικό, -τα είπα πριν, δεν θέλω να τα επαναλάβω-, αµφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. Έχουµε καθαρά αµφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας και
ξέρουµε τι λέµε! Είπα ότι επιχειρήµατα δεν θα αναφέρω, γιατί
δεν θέλω να σπαταλήσω τον χρόνο.
Δεύτερον, υπάρχει θέµα συνδιαχείρισης του Αιγαίου, η οποία
συνδιαχείριση προωθείται.
Και τρίτον, υπάρχει θέµα εµπλοκής της χώρας στις ιµπεριαλιστικές επιδιώξεις για έναν µεγαλύτερο πόλεµο στην περιοχή για
το µοίρασµα της λείας ανάµεσα στις µεγάλες δυνάµεις. Και
έπρεπε να µιλήσει γι’ αυτό. Είναι τεράστιο και σοβαρό θέµα.
Δεύτερος στόχος: Η Κυβέρνηση προχωρά γρήγορα στη διαδικασία αναδιανοµής της αγοράς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και στη συγκέντρωση της «πίτας» σε λιγότερα χέρια. Αυτό
θα γίνει, αντικειµενικά. Δεν µπαίνουµε εµείς σε αυτήν την αντιπαράθεση.
Έχουµε δυο µπλοκ τώρα: Την Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί
να κάνει αυτά που είπα πριν, να βάλει και νέους παίκτες, και την
Αντιπολίτευση που υπερασπίζεται το σηµερινό καθεστώς, που
είναι απαράδεκτο -και το έχουµε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ποια είναι, όµως, η κοινή γραµµή, η κοινή στρατηγική -θα
έλεγα- και των δύο; Αποδέχονται ότι η ενηµέρωση του ελληνικού
λαού, τα κανάλια θα ανήκουν σε επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Διαφωνείτε; Εµείς διαφωνούµε ριζικά. Εσείς, όλοι σας, πλην ΚΚΕ,
λέτε ότι είναι εµπόρευµα η ενηµέρωση. Και αφού είναι εµπόρευµα, πάει στους νόµους της αγοράς, στα επιχειρηµατικά συµφέροντα! Δεν φαντάζοµαι κανένας να υπονοεί ότι η εργατική
τάξη, ότι οι αγρότες, οι µικροµεσαίοι και οι άλλοι θα φτιάξουν και
θα στήσουν κάποια κανάλια. Σε αυτά τα χέρια θα πάει. Και αρχίζει, λοιπόν, το παραµύθι, το οποίο είναι πραγµατικό, της διαπλοκής. Η διαπλοκή, της διαπλοκής! Ο ένας διαπλέκει, ο άλλος
φέρνει καινούργια διαπλοκή! Η ουσία της διαπλοκής βρίσκεται
στο ίδιο το σύστηµα.
Σας είπα και προηγουµένως: Ποιος έχει τα κανάλια; Ποιος τα
έχει; Δεν τα έχουν αυτοί που κατέχουν τον πλούτο της χώρας;
Δεν τα έχουν σε παγκόσµιο επίπεδο, σε µεγάλο βαθµό οι εξήντα
πέντε που κατέχουν το µισό ΑΕΠ της γης; Αυτοί δεν τα έχουν τα
κανάλια; Η διαπλοκή είναι στην ίδια τη φύση του συστήµατος.
Και η διαπλοκή δεν προέρχεται µόνο µε το αλισβερίσι το πολιτικό, αλλά και µε την αντικειµενική εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κεφαλαίου. Τα βάζει κανένας µε αυτούς; Χτυπάει κανένας αυτή τη διαπλοκή που προέρχεται από τη στυγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων;
Υπάρχουν και άλλα πράγµατα; Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα
πράγµατα. Υπάρχουν και συναλλαγές; Βεβαίως και υπάρχουν.
Αυτά είναι µέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να λειτουργήσει ένα βάρβαρο σύστηµα χωρίς να ρίχνει λάδι στη µηχανή;
Εποµένως, να µη λέµε ότι χτυπάµε τη διαπλοκή. Θα πρέπει να
σταµατήσει να λέγεται αυτό το πράγµα, ότι χτυπάµε τη διαπλοκή.
Αν θέλεις να χτυπήσεις τη διαπλοκή, τέρµα τα ιδιωτικά συµφέροντα. Κοινωνική ιδιοκτησία, τα µέσα παραγωγής, η ενηµέρωση
να πάει στον λαό που παράγει, εκεί όπου ανήκει. Αυτή είναι η
δική µας η άποψη.
Τα υπόλοιπα τι είναι; Είναι θα αλλάξει ο Μανωλιός και θα βάλει
το παντελόνι του αλλιώς! Θα βγουν κάποιοι παλιοί εκτός, αν
βγουν, και όσοι βγουν. Θα µπουν κάποιοι νέοι στην αγορά, εγχώριοι ή διεθνείς ή σε συνεργασία. Πάλι οι ίδιοι δηλαδή θα ελέγχουν την ενηµέρωση!
Βέβαια, το ξαναείπα και πριν, αλλά δεν απαντήσατε και οι δύο,
ότι δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής ξένων εταιρειών, οι οποίες
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απαλλάσσονται από την ονοµαστικοποίηση των µετοχών, όσες
είναι εισαγµένες στο χρηµατιστήριο. Εποµένως, αυτό περί διαφάνειας σβήνει. Δεν βρίσκεις καµµία άκρη!
Θα έχουµε, λέει, αντικειµενική ενηµέρωση. Σοβαρολογείτε;
Κύριε Παππά, έξυπνος άνθρωπος είστε. Και απευθύνοµαι και
στην Κυβέρνηση, αλλά και στους υπόλοιπους: Σοβαρολογείτε
ότι µε τις τέσσερις άδειες που θα πάρουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα κάνουµε αντικειµενική ενηµέρωση; Τι µας λέτε; Ποια πρότυπα έχετε; Όταν συζητούσαµε για την ΕΡΤ, µας είχατε πει ότι
το πρότυπο που σκέπτεστε, κι εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, είναι
το BBC. Έτσι δεν είχατε πει; Τι είναι το «BBC»; Αντικειµενική ενηµέρωση; Η MI6 είναι στον έβδοµο όροφο και ελέγχει το τι βγαίνει
κάθε φορά. Ποια είναι η αντικειµενική ενηµέρωση; Το «CNN»;
Εδώ το «CNN» έστηνε κινηµατογραφικά έργα µε κοµπάρσους για
να δείξει τους Ιρακινούς που παραδίδονταν!
Τι υπηρετούν όλα τα µεγαθήρια –γιατί τέτοια θα δηµιουργηθούν και στην Ελλάδα, αλλά σε µικρή κλίµακα βέβαια- των µέσων
ενηµέρωσης; Υπηρετούν την κυρίαρχη ιδεολογία και όχι µόνο!
Είναι αυτοί που απαγόρευαν και έκαναν κριτική –να το θυµηθούµε- στα ελληνικά κανάλια, γιατί προέβαλαν την πραγµατικότητα στον πόλεµο κατά της Γιουγκοσλαβίας. Αυτοί δεν ήταν;
Αυτούς δεν υποστηρίζετε όλοι σας; Αυτούς που έλεγαν ότι τα
ελληνικά κανάλια κακώς τα προέβαλαν αυτά; Δεν είχε γίνει και
παρατήρηση στα κανάλια «γιατί προβάλλετε τις βαρβαρότητες
που κάνει το ΝΑΤΟ σκοτώνοντας αµάχους, πρόσφυγες, βοµβαρδίζοντας µε βόµβες στείρωσης;»
Δεν ήταν το «CNN», το «FOX» και όλα τα υπόλοιπα -δεν ξέρω
πώς τα λένε!-, αυτά που έχετε σαν πρότυπα; Ποια αντικειµενική
ενηµέρωση; Το σύστηµα υπηρετούν! Και το υπηρετούν σε όλη
του τη µεγαλοπρέπεια και σε όλους τους τοµείς, όπως είπα προηγουµένως. Άρα, ας τα αφήσουµε αυτά.
Και λέτε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσες άδειες έχει.
Αλήθεια, παρακολουθείτε τα ευρωπαϊκά κανάλια; Εσείς πρέπει
να τα παρακολουθείτε. Εγώ λίγα χρόνια ήµουν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Έχετε παρακολουθήσει, λοιπόν, τα ευρωπαϊκά κανάλια; Τι θα µας πείτε, δηλαδή, ότι µε τις άδειες που θα δώσετε,
θα κάνουµε αναφορά στον Μάρξ και µαθήµατα µαρξισµού; Θα
βάζουν την ιστορία; Αυτοί διαστρεβλώνουν τα πάντα! Αυτοί στήνουν ολόκληρες επιχειρήσεις –εννοώ προπαγανδιστικές επιχειρήσεις- µε εκατοµµύρια που ξοδεύουν, για να φύγει από τη
µνήµη του κόσµου το τι έχει γίνει στην ιστορία της Ευρώπης συνολικά, αλλά και του κόσµου ολόκληρου.
Τι θα τους κάνετε, δηλαδή; Θα τους υπαγορεύσετε εσείς να
έχουν αντικειµενικούς κανόνες, να προβάλλουν τη βαρβαρότητα
του καπιταλισµού και να πουν ότι χρειαζόµαστε µια άλλη κοινωνία, µια κοινωνία δίκαιη, ότι δεν µπορεί οι εξήντα πέντε να έχουν
αυτά, ότι δεν µπορεί να υπάρχουν άνεργοι και πεινασµένοι το
2015;
Αλήθεια, σε ποιον τα λέτε αυτά; Εσείς θα τα εκσυγχρονίσετε;
Οι άλλοι τα δέχονται, έτσι αβλεπί, όπως λένε. Και λένε ότι έτσι
είναι, τι να κάνουµε, αυτό είναι!
Θα φέρετε, λοιπόν, αντικειµενική ενηµέρωση; Ποιοι θα συγκεντρωθούν άραγε στα τέσσερα κανάλια; Γιατί αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα. Τέτοιοι επιχειρηµατικοί όµιλοι θα συγκεντρωθούν! Και όσοι είναι πιο ισχυροί, θα τα πάρουν και µε καλύτερους
όρους. Και αν χρειαστεί, θα δώσουν και κάτι παραπάνω για να
βγάλουν άλλους από τη µέση, όχι τόσο για να έχουν το κέρδος αλλά είναι και αυτό!- αλλά κυρίως για να µπορούν να ελέγξουν
τα µυαλά, το νου των ανθρώπων.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους, τους προστατεύετε; Γιατί
γίνεται και συζήτηση µεγάλη. Και η Νέα Δηµοκρατία το προβάλλει σαν ένα από τα επιχειρήµατα, κόπτεται! Ψηφίζοντας όλα τα
µνηµόνια και ανατρέποντας όλη την εργατική νοµοθεσία, έχετε
τσακίσει όλους τους εργαζόµενους και τους έχετε στείλει σε
τρίωρα, τετράωρα µε 200, 300 και 400 ευρώ! Και βγαίνετε και
στα κεραµίδια! Έλεος!
Έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ που υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει όλα
τα προηγούµενα και τι κάνει; Διατηρεί σε ισχύ όλους τους αντεργατικούς νόµους -ναι ή όχι;- που εφαρµόζονται στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και δίνουν τη δυνατότητα για απολύσεις κλπ.
Δεύτερον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για µόνιµο προσωπικό που
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θα εργάζεται µε οργανόγραµµα, µε κλαδικές συλλογικές συµβάσεις των ενώσεων των δηµοσιογράφων και των τεχνικών. Έτσι
είναι! Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Άρα, εργασιακές σχέσεις
ζούγκλας!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Υπάρχει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Και µητρώο υπάρχει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να τα δούµε! Να τα δούµε και τα οργανογράµµατα και όλα τα υπόλοιπα. Αφηρηµένο είναι.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης. Η υποχρέωση για να κρατήσουν κάποιον αριθµό εργαζοµένων είναι µόνο στην αρχή. Στην
πορεία µπορούν να το αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ. Ξέρετε τι γίνεται. Παίρνουν δύο µε «µπλοκάκια», µε τετράωρα και τρίωρα. Αυτή θα είναι η κατάσταση.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα και για να µην καταχρώµαι και τον
χρόνο, εµείς δεν παίρνουµε µέρος σ’ αυτά τα οικονοµικά και πολιτικά παιχνίδια που γίνονται.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Για εµάς είναι δευτερεύον το ποιος θα δώσει τις άδειες, ποιος
θα κάνει τον διαγωνισµό, αν θα είναι δηλαδή το «ανεξάρτητο» –
εντός πολλών εισαγωγικών- ΕΣΡ ή αν θα είναι η Κυβέρνηση.
Και ξέρετε, να τελειώνει και το παραµύθι! Το ΕΣΡ, το Εθνικό
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, έχει αποφασιστική αρµοδιότητα;
Μπορεί, δηλαδή, να µη δώσει άδειες; Όχι! Γνωµοδοτική αρµοδιότητα έχει! Τι φωνάζετε τόσο πολύ; Και εσείς, τι φωνάζετε τόσο
πολύ; Γνώµη εκφράζει το ΕΣΡ, η Κυβέρνηση αποφασίζει τελικά.
Και αφήστε τα αυτά και να είστε πιο προσεκτικοί µε αυτά τα θέµατα της αντισυνταγµατικότητας -πέρα από το ότι δεν στέκουνή το εάν θα το δώσει η Κυβέρνηση.
Η ουσία είναι άλλη, γι’ αυτό και ψηφίζουµε «παρών». Η ουσία
είναι άλλη, το ποιος θα έχει στα χέρια του τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης -εδώ είναι η ριζική µας αντίθεση- και τι θα υπηρετεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Άλλο τι φαίνεται, άλλο τι υπάρχει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς λοιπόν ψηφίζουµε «παρών»,
γιατί δεν µπαίνουµε σε αυτό το παιχνίδι.
Και δεύτερον, τι µπορούµε να κάνουµε σαν Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας; Να προσπαθήσουµε να υπερασπιστούµε τα
συµφέροντα των εργαζοµένων, να αντιπαλέψουµε αρνητικές εξελίξεις προς τους εργαζόµενους, τη µείωση των θέσεων εργασίας, µαζί µε το συνδικαλιστικό κίνηµα.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι η ενηµέρωση, οι συχνότητες και όλα
αυτά είναι λαϊκή περιουσία. Και η ενηµέρωση είναι κοινωνικό
αγαθό, δεν είναι εµπόρευµα στα χέρια των λίγων, αυτών που κατέχουν τον πλούτο και έχουν την εξουσία. Γι’ αυτό λέµε ότι όλα
αυτά, κανάλια, υποδοµές, τηλεπικοινωνίες πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία, να λειτουργούν µε βάση τα λαϊκά συµφέροντα,
τα συµφέροντα του λαού και όχι τα συµφέροντα αυτών που
έχουν τον πλούτο, να υπάρχει εργατικός λαϊκός έλεγχος. Όµως,
αυτό βέβαια χρειάζεται µια ριζική ανατροπή, η οποία είναι αντικειµενικά ώριµη, όχι επειδή τη θέλουµε εµείς, αλλά είναι αντικειµενικά ώριµη γιατί αυτό που βγάζει και ο τοµέας της ενηµέρωσης
είναι τέρας απέναντι στα παιδιά, στους εργαζόµενους, στον
κόσµο ολόκληρο, γιατί υπερασπίζεται ένα τερατώδες πια σύστηµα που έχει ιστορικά χρεοκοπήσει. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα παλέψουµε να ενηµερώσουµε και να πείσουµε τους
εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παπαχριστόπουλος.
Θα ακολουθήσει, όπως έχω πει, ο κ. Δένδιας, που έχει ζητήσει
να κάνει µια ολιγόλεπτη παρέµβαση και στη συνέχεια δύο Υπουργοί για δύο ολιγόλεπτες παρεµβάσεις. Και µετά ακολουθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πρόγονοί µας έλεγαν
«το σιγάν κρείττον του λαλείν». Εγώ µίλησα πριν από σαράντα
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λεπτά. Απλά ο Αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για λόγους
φαντάζοµαι ευνόητους, δεν ήθελε να µιλήσει µε αυτό το συµβάν
και γι’ αυτό από τον Κανονισµό ξαναµιλάω.
Θέλω κατ’ αρχάς να θυµίσω ότι γίνεται πολύς θόρυβος για τις
ανεξάρτητες αρχές. Ο πρόεδρος της προηγούµενης θητείας
στην Ανεξάρτητη Αρχή, στο ΕΣΡ, κατάντησε να είναι ισόβιος. Δεν
εφαρµόστηκε κανένας νόµος και κανένας Κανονισµός.
Θέλω ακόµα να πω ότι γινόντουσαν σηµεία και τέρατα µε τα
κανάλια -και σε βάρος όχι µόνο του δικού µου κόµµατος, αλλά
σε όλα τα κόµµατα της Βουλής- και δεν άκουσα ποτέ το ΕΣΡ να
διαµαρτυρηθεί. Βούιζε ο κόσµος για τα «θαλασσοδάνεια». Καµία
εταιρεία δεν έπαιρνε χρηµατοδότηση, οι µόνοι που έπαιρναν
ήταν οι ιδιοκτήτες καναλιών και δεν άκουσα το ΕΣΡ να διαµαρτυρηθεί ποτέ για το 2% που δεν πλήρωναν, το 20% στις διαφηµίσεις ή όταν έγινε το deal µε την «DIGEA», που έχασε το ελληνικό δηµόσιο γύρω στα 700 εκατοµµύρια. Το λέω αυτό γιατί και
εµένα µου αρέσουν οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά δεν είναι πραγµατικά ανεξάρτητες.
Θέλω να φύγω λίγο από το θέµα και να θυµίσω το εξής. Ο
Ούλοφ Πάλµε, ένας Πρωθυπουργός που δεν ήταν αριστερός δεν ξέρω τι «ταµπέλα» θα του έδινε κανείς- όσο κυβερνούσε τη
χώρα του, η χώρα ήταν πρότυπο δηµοκρατίας µε την κυριολεξία
της λέξης, ήταν σηµείο αναφοράς για όλους τους πολίτες σε όλο
τον κόσµο: Πρόνοια, αλληλεγγύη, πραγµατική δηµοκρατία. Ο
ίδιος κυκλοφορούσε ελεύθερος, άνετος, Πρωθυπουργός της
χώρας, ήταν εύκολο θύµα και ακόµα δεν έχει βρεθεί ποιος τον
έχει δολοφονήσει.
Γιατί αναφέροµαι στον Ούλοφ Πάλµε; Υπήρχε τότε ένα σύστηµα στη Σουηδία καλύτερο από το BBC. Οι άνθρωποι που του
έκαναν σκληρή κριτική ήταν οι καλύτεροι φίλοι του. Είναι σηµείο
αναφοράς.
Και το λέω αυτό γιατί σε αυτή τη Βουλή –εγώ είµαι καινούργιος
Βουλευτής- βλέπω συχνά µία αντιπαράθεση που θα µπορούσαµε
να την είχαµε αποφύγει. Κυριαρχούν οι χαρακτηρισµοί και όχι τα
επιχειρήµατα.
Δεν σας κρύβω ότι εγώ τουλάχιστον είµαι διατεθειµένος να
ακούσω το πιο σκληρό επιχείρηµα. Μπορεί να διαφωνώ µαζί του,
αλλά να είναι επιχείρηµα. Ακούω συχνά χαρακτηρισµούς. Για
ποιον λόγο; Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουµε καλές πλευρές σε
αυτήν την Αίθουσα και αυτές µπορούµε να τις καλλιεργήσουµε,
υπάρχει ένα µίνιµουµ δηλαδή να συνυπάρχουµε µε ευπρέπεια σε
αυτήν την Αίθουσα.
Μου έκανε φοβερά καλή εντύπωση το «ευχαριστώ» που είπε
το κόµµα του Αναστασιάδη στην Κύπρο -ένα µεγάλο «ευχαριστώ»- στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και σε όλη την αντιπολίτευση, γιατί βοήθησε να βγουν από το µνηµόνιο. Αυτό έγινε στην
Κύπρο, στη µικρούλα Κύπρο. Τα λέω αυτά, γιατί πιστεύω ότι η
όξυνση έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Δεν θα καταχραστώ τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Στο µέτρο που
µου αναλογεί, εγώ θα κάνω προσπάθεια όσο µπορώ, µε όσες δυνάµεις έχω. Γιατί µέσα σε αυτήν την Αίθουσα έχουν περάσει –
δεν θέλω να πω υπερβολές, να µην πω τη λέξη «γίγαντες»- πολύ
αξιόλογοι άνθρωποι. Αν τους σκεφτείς και τους φέρεις στο
µυαλό σου, πιστεύω ότι θα είσαι πιο συγκρατηµένος. Δεν θέλω
να πω ονόµατα.
Θέλω να µου επιτρέψετε να φύγω λίγο από το θέµα του ΕΣΡ.
Θα πω µόνο ότι άκουσα µε πολύ σεβασµό τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να φέρνει παραδείγµατα για το πόσο
πολλές θα µπορούσαν να ήταν οι εφηµερίδες και διάφορα άλλα
πράγµατα. Ένα επιχείρηµα είναι αυτό και είναι σεβαστό, αλλά
έχουµε διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η τηλεόραση σε
ό,τι αφορά τις τέσσερις συχνότητες, δεν αφορά την αγορά. Αφορά τη δηµοκρατία -και το λέω µε έµφαση. Αφορά τη δηµοκρατία. Είναι µία διαφορά που έχουµε.
Θέλω απλώς να θυµίσω το παράδειγµα –το είπα, αλλά ίσως να
µην έγινε κατανοητό- ότι η αγορά είναι αυτή που έχει καταφέρει
εξήντα δύο άτοµα –έφυγε ο κ. Παφίλης;- να έχουν, όντως, περιουσιακά στοιχεία όσο τα τρεισήµισι φτωχότερα δισεκατοµµύρια
του πλανήτη. Αυτό το κατάφερε η αγορά, αγαπητοί συνάδελφοι,
για να µην ξεχνιόµαστε. Κλείνω τώρα την παρένθεση. Είναι, λοι-
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πόν, θέµα δηµοκρατίας, κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και τίποτε περισσότερο.
Θέλω να µου επιτρέψετε να φύγω λίγο από το θέµα, αν έχω
λίγο χρόνο, και να πω το εξής, επειδή αύριο έρχονται οι αγρότες
στην Αθήνα και γίνεται µεγάλος θόρυβος. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ µέσα είµαστε αγροτόπαιδα. Και εγώ σε χωριό
έχω µεγαλώσει. Τους αγαπάω αυτούς τους ανθρώπους, τους σέβοµαι, έχω κερδίσει πολλά από αυτούς. Δεν πιστεύω ότι τους
υποκινεί κανένας. Πιστεύω ότι εφτά χρόνια ύφεσης είναι ικανά,
είναι αρκετά να ξεσηκώσουν και νεκρό από κάτω, όχι µόνο τους
αγρότες, αλλά όλη την ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό η λέξη «υποκίνηση» εµένα τουλάχιστον δεν µου ταιριάζει.
Θέλω, όµως, να πω το εξής: Επειδή ζω στην Κορινθία, εκεί
είναι το σπίτι µου, το χωριό µου, περνάω από τον Ισθµό και µιλάω
µαζί τους. Όταν, λοιπόν, τους ανέφερα και τους είπα: «Βρε παιδιά, να κάτσουµε κάτω, σήµερα τα χαρτιά σάς δείχνουν ότι είσαστε εννιακόσιες χιλιάδες. Αν εφαρµοστεί το µητρώο –γιατί και
εγώ γιατρός είµαι και έχω κτήµατα και πηγαίνω, δεν είµαι όµως
αγρότης- µένετε γύρω στις διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες. Δεν
θέλετε να το ξεκαθαρίσουµε αυτό;» Μου είπαν «ναι».
Δεύτερον, επίσης σηµαντικό, τους λέω: «Η κάρτα του αγρότη,
που θα πηγαίνετε µε αυτήν στην τράπεζα -να βρεθούµε σε συνεννόηση, να το δούµε-, που θα σας εξασφαλίζει ρευστότητα και
όλα αυτά. Δεν είναι λογικό επιχείρηµα; Δεν είναι κάτι που πρέπει
να το παλέψουµε;». Είπαν «ναι».
Τρίτον, τους λέω: «Πουλάτε 1 ευρώ το προϊόν σας εδώ και εγώ
το αγοράζω στα 100 χιλιόµετρα 7 ευρώ. Ο µέσος όρος στην τιµή
του παραγωγού µε τον καταναλωτή είναι 1 προς 3,5. Δεν πρέπει
να το παλέψουµε αυτό, που διαιωνίζεται δεκαετίες ολόκληρες,
και θα σας δώσει κέρδη;». Είπαν «ναι».
Τέταρτον, τους λέω: «Σχετικά µε το εργόσηµο. Έχετε εργάτες
ανασφάλιστους, τους έχετε, πληρώνουν, κάνουν και δεν εισπράττει κανένας. Θα βγάζαµε πάνω από 150-200 εκατοµµύρια. Δεν το
θέλουµε αυτό;».
Τους πληροφορείς µε σεβασµό ότι είναι το µοναδικό ταµείο ο
ΟΓΑ, που από τον κρατικό προϋπολογισµό παίρνει το 90%, ενώ
όλα τα άλλα ταµεία παίρνουν µόλις 50%. Να το δούµε, βρε παιδιά, µε επιείκεια. Το λέω αυτό.
Λέξεις, όπως: «λαιµητόµος», «ταφόπλακα», «εµπαιγµός», είναι
απίστευτα πράγµατα. Υπάρχει κοινός τόπος να τα βρούµε; Εγώ
πιστεύω ότι υπάρχει. Έχουν δίκαια αιτήµατα, πράγµατι.
Όταν λένε ότι δεν ξέρουν τον επόµενο χρόνο τι θα εισπράξουν
είτε από το εµπάργκο των Ρώσων στην Ουκρανία είτε λόγω των
θεοµηνιών, έχουν δίκιο. Αυτό πρέπει να το δούµε.
Τι θέλω να πω; Με καλή πρόθεση πιστεύω ότι το θέµα µπορεί
να λυθεί και θα λυθεί. Ήδη έχω δει πώς έχει προσαρµοστεί ο
Αποστόλου –δεν ξέρω αν είναι εδώ-, ο οποίος πραγµατικά έχει
κάνει µια σπουδαία δουλειά, κατά τη γνώµη µου. Και τους λέω:
«Ρε, παιδιά, είναι λογικό πράγµα να λέτε ,µας λέει ο Πρωθυπουργός ελάτε να τα βρούµε» και να λέτε «όχι»; Δεν κολλάει. Μην παρασύρεστε.
Πιστεύω ότι η λογική θα επικρατήσει. Η νηφαλιότητα θα επικρατήσει. Θα βρεθεί λύση και µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, όπου έφτασε ο Κατρούγκαλος 50% έκπτωση σε εισόδηµα
µέχρι 10.000. Είναι πολλά κι άλλα, να συµφωνήσω. Να τα δούµε,
καµµία αντίρρηση. Συµφωνώ. Νοµίζω, όµως, ότι όλα αυτά λύνονται µε τον διάλογο.
Εγώ είµαι αισιόδοξος και λέω το εξής -και τελειώνω µε αυτό:
Σε αυτόν τον µαραθώνιο που έχει µπει η Κυβέρνηση, έχουµε
σκαµπανεβάσµατα. Έχουµε ευχάριστες στιγµές, έχουµε δυσάρεστες. Είναι µαραθώνιος για σκληρούς παίκτες, σκληροτράχηλους παίκτες που έχουν ένα και µοναδικό όπλο, να είναι ειλικρινείς. Και έχω ακούσει πολλές φορές τις λέξεις «ψέµα» και «ψεύτης». Δικαίωµά σας. Επιχείρηµα, όχι χαρακτηρισµός γι’ αυτό και
για εκείνο. Και είµαι απ’ αυτούς που έχω κάνει αυτοκριτική για
τις υπερβολές που ελέχθησαν τον Ιανουάριο. Το έχω πει πενήντα
χιλιάδες φορές. Δεν είναι κακό.
Έγιναν, όµως, ξέρετε, εκλογές τον Σεπτέµβριο. Εκεί δεν υπήρχε καµµιά υπερβολή. Υπάρχει µια συγκεκριµένη συµφωνία. Εγώ
δεν καταλογίζω ευθύνη σε αυτούς που την ψήφισαν. Ας λένε ό,τι
θέλουν. Κρίνονται. Αυτήν τη στιγµή κλήθηκε για τρίτη φορά αυτή
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η Κυβέρνηση να την εφαρµόσει. Γιατί όλοι ξεχνάµε ότι έγιναν
εκλογές τον Σεπτέµβριο και επικαλούµαστε συνέχεια την επιχειρηµατολογία του Ιανουαρίου;
Τι θέλω να πω και τελειώνω: Πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα τελειώσει θετικά. Πιστεύω, όσο κι αν είναι χιλιοπαιγµένο αυτό το
έργο, ότι το χρέος θα µπει στο τραπέζι. Πιστεύω ότι η χώρα µε
τις συνθήκες που είναι τώρα, έστω κι αν υπάρχει µια παγκόσµια
κάπως αρνητική κατάσταση, θα γίνει πόλος έλξης επενδυτικών
χρηµάτων –αυτή είναι η δικιά µου η πρόβλεψη-, αρκεί να αξιοποιήσουµε σωστά τα δισεκατοµµύρια σε τέσσερα αναπτυξιακά
πακέτα: Γιούνκερ, χαλάρωση του Ντράγκι, 20 δισεκατοµµύρια
από τα χαµηλά πλεονάσµατα και το ΕΣΠΑ, που τρέχει αυτήν τη
στιγµή µε τους καλύτερους οιωνούς. Δεν είναι υπερβολική αισιοδοξία. Είναι η πραγµατικότητα για την οποία κάποιοι δουλεύουν
σκληρά εδώ µέσα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαχριστόπουλο και για την οικονοµία του λόγου.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο επί προσωπικού. Θέλω να µιλήσω
για τον κ. Παφίλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε. Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, είναι προσωπικό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε.
Κύριε Δένδια, θα κάνετε υποµονή, σας παρακαλώ.
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δύο λεπτά δώστε µου και µπορεί και λιγότερο.
Ο κ. Παφίλης τη απουσία µου είπε, επειδή είπα στους αγρότες
να πάνε σπίτι τους, πέρασαν οι εποχές που έβγαιναν, έκλειναν
τους δρόµους και ο Ανδρέας Παπανδρέου έδινε ό,τι έδινε και γύριζαν ευτυχισµένοι και υπέδειξα -και αυτή είναι θέση της Ένωσης
Κεντρώων- να µην έχουν αντικοινωνική συµπεριφορά οι διάφοροι
κλάδοι, δηλαδή να κλείνουν τους δρόµους, να αποκλείουν εφορίες, να κάνουν παρεµπόδιση λειτουργίας του κράτους -δεν µας
εκφράζει, εµείς σαν κόµµα έχουµε αυτήν την άποψη- είπε, λοιπόν, ότι µοιάζουµε µε τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, του δικτάτορα τη γυναίκα, η οποία απ’ τη µια έλεγε «είµαστε µε τους αγρότες» κι απ’ την άλλη «πρέπει να πάτε σπίτι σας». Κι εκείνος λέει
«πώς θα γίνει αγώνας, άµα δεν κλείσουµε τους δρόµους;».
Παρακαλώ το ΚΚΕ, το οποίο έχει µείνει ακόµα στην εποχή του
Στάλιν, να µην ξεχνάει ότι έκανε και κυβέρνηση µε τον Μητσοτάκη το ’89.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δένδια, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαι σύντοµος. Η ώρα άλλωστε είναι πολύ προχωρηµένη.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι την ευρύτερη Αριστερά στην εθνική αντιπροσωπεία
Νοµίζω ότι είναι φρόνιµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αριστεράς, να αποφεύγουµε τις ιστορικές υπεραπλουστεύσεις.
Και γιατί το λέω αυτό; Άκουσα προηγουµένως την τοποθέτηση
του κ. Παφίλη. Ξέρετε, ανεξάρτητα από την ιστορική του πορεία
και τα σκαµπανεβάσµατά του, ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο
οποίος πρόφερε το «ΟΧΙ» στον ναζισµό και στον φασισµό. Να το
χαρίσουµε, λοιπόν, αυτό στη Χρυσή Αυγή είναι λάθος. Αν πρέπει
να βρείτε ιστορικό ανάλογο της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει να το
βρείτε στον στρατηγό Τσολάκογλου, ο οποίος υπέγραψε τη συνθηκολόγηση στο Βοτονόσι. Και αν θέλετε να µάθετε σε ποιον την
υπέγραψε, την υπέγραψε στον στρατηγό Ζεπ Ντίτριχ, ο οποίος
ήταν ο µέραρχος της µεραρχίας «Αδόλφος Χίτλερ». Αυτό, για να
είµαστε λίγο προσεκτικοί.
Από εκεί και πέρα, πάµε στα πράγµατα τα οποία αφορούν το
σήµερα και όχι το χθες. Συζητήσαµε πάρα πολύ εδώ για την αντισυνταγµατικότητα. Θέλω να πω, κατ’ αρχάς, ότι µου έκανε αλ-
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γεινή εντύπωση -και είµαι βέβαιος, έστω και αν δεν µπορεί να εκφέρει γνώµη, ότι έκανε αλγεινή εντύπωση και στο Προεδρείο της
Βουλής- ότι η κοινοβουλευτική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, µη περιµένοντας απόφανση της εθνικής αντιπροσωπείας
για την αντισυνταγµατικότητα.
Νοµίζω ότι στοιχειώδης σεβασµός στον Κανονισµό επιβάλλει
να αποφασίσουµε πρώτα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λέτε τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να αποφασίσουµε πρώτα για το συνταγµατικό…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Απορώ. Δεν παρακολουθείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί είστε έτσι excités απόψε;
Δεύτερον, παρατήρησα την τοποθέτηση του κ. Κατρούγκαλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πράγµα δεν είναι σωστό. Να
παίρνουµε δικαστικές αποφάσεις και να διαβάζουµε στην εθνική
αντιπροσωπεία αυτό το οποίο µας βολεύει.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το σύνολο της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία ανέγνωσε ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος. Επί λέξει αναφέρει -το έχω περάσει µε κίτρινο µαρκαδόρο, για να το δείτε- ότι «ειδικά ως προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς ο συνταγµατικός νοµοθέτης, έχοντας υπόψη
τη µεγάλη εµβέλεια …» κ.λπ., «…σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, µεριµνά κατά τη
λειτουργία τους να εξυπηρετούνται συγκεκριµένοι σκοποί δηµοσίου συµφέροντος. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τόσο τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας, …». Ρητά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι ωραίο να διαβάζουµε αυτό που µας βολεύει, αλλά
πέραν αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της ουσίας εµφανίζεται στην Αίθουσα ο Υπουργός κ. Παππάς ως «αρχάγγελος», ως «µεσσίας» της καθαρότητος του πολιτικού συστήµατος,
ήλθε να κατηγορήσει τους πάντες λίγο-πολύ ως διαπλεκόµενους
πλην του εαυτού του, µας παρότρυνε, µας εµήνυσε, εν µέρει µας
εξύβρισε.
Ερωτώ: Προς τι όλα αυτά; Ποια είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Παππά; Ποια είναι η θέση της; Σας είπαµε ότι δεν
θέλουµε να συνεργήσουµε στη διαγωνιστική διαδικασία; Είναι
εδώ ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ο οποίος ρητά µου απηύθυνε ερώτηµα κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Ένα πράγµα σας λέµε µόνο και σας το λέω ευθέως και σας το
λέω κοιτώντας σας στα µάτια: Δεν σας εµπιστευόµαστε εσάς και
δεν εµπιστευόµαστε την Κυβέρνησή σας. Δεν δεχόµαστε εσάς
ως κριτές, πόσες άδειες πρέπει να χορηγηθούν. Και τι σας λέµε,
κύριε Υπουργέ; Σας λέµε από κοινού να αφήσουµε την ευθύνη
στο αρµόδιο όργανο, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δεν σέβεστε τη Βουλή που θα αποφασίσει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και ποιος, κύριε Υπουργέ, έχει βαρύνοντα λόγο για τη σύνθεση αυτού του Συµβουλίου; Δεν έχετε
εσείς που έχετε τη σχετική πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων; Εσείς δεν έχετε; Τα περισσότερα µέλη που θα εκλεγούν,
εφόσον συµφωνήσουµε, δεν θα πρόσκεινται στον δικό σας ιδεολογικό χώρο, έστω και αν δεν είναι κοµµατικά σας µέλη, αλλά
αν θέλετε, ας είναι και κοµµατικά σας µέλη, δεν µας αφορά εµάς.
Γιατί αρνείστε το αυτονόητο; Και γιατί µας βάζετε όλους σε
µια περιπέτεια. Και αν θέλετε, γιατί περνάτε απέναντι την Εθνική
Αντιπροσωπεία; Γιατί κρατάτε για τον εαυτό σας, πάνω σας, την
απόλυτη γνώση ότι εσείς πρέπει να αποφασίσετε πόσα κανάλια
και µε ποιους όρους; Γιατί το κάνετε αυτό το πράγµα; Γιατί τελικά απαιτείτε την εµπιστοσύνη µας; Δεν σας τη δίνουµε την εµπιστοσύνη µας, κύριε Παππά. Δεν σας τη δίνουµε, να είµαστε
ξεκάθαροι σε αυτό.
Αυτή η Κυβέρνηση απέτυχε επί δώδεκα µήνες να κερδίσει την
εµπιστοσύνη µας. Κοµµατικούς διορισµούς, πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, ευνοιοκρατία, αυτά έχετε δείξει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Αυτά έχετε δείξει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή είναι καλό τα πράγµατα να τα λέµε, κυρίες και κύριοι, συζητάµε για τα τέσσερα ή τα πέντε ή τα έξι ή τα δεκαέξι
κανάλια, τη στιγµή που συµβαίνουν κοσµοϊστορικά γεγονότα στη
χώρα. Γιατί οφείλω να σας πω ότι εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι θα
έρθει στιγµή που θα δω κόµµα της Αριστεράς να υπογράφει αίτηµα προς το ΝΑΤΟ για να έρθει να ασκήσει αστυνοµικά καθήκοντα στα ελληνικά χωρικά ύδατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να διαβάσετε δε την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, η οποία αναφέρεται σε joint request δικό σας και της Τουρκίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Προβοκατόρικο είναι αυτό που λέτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Είναι ψέµατα όλη σας η τοποθέτηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ πολύ!
Κύριε Δένδια, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Χαίροµαι που σας ξύπνησα, αλλά ηρεµήστε.
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ πολύ, µη
διακόπτετε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και είναι φρόνιµο αύριο να έρθει εδώ
ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και να µας φέρει αυτό το
joint request Ελλάδος και Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ υπό γερµανική
διοίκηση. Γιατί θέλουµε να το δούµε. Αυτό το κοινό αίτηµα που
υποβάλαµε εµείς οι Έλληνες µε τους Τούρκους για να έρθουν
τα βαπόρια του ΝΑΤΟ µε Γερµανό διοικητή στο Αιγαίο θέλουµε
να το δούµε και να το διαβάσουµε, να δούµε τι λέει. Να δούµε τι
σηµαίνει πρώτη φορά Αριστερά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και για να είµαστε συνεννοηµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν βγάλαµε την ουρά µας απ’έξω. Από την πρώτη
µέρα των ηµερών σας ως Κυβέρνηση ήρθαµε και σας προσφέραµε τη βοήθειά µας. Και σας είπαµε ό,τι γνώσεις έχουµε, ό,τι
εµπειρία έχουµε, ό,τι βοήθεια θέλετε στο µεταναστευτικό είµαστε στην απόλυτη διάθεσή σας.
Και το ξέραµε το παιχνίδι, όταν αναλάβαµε. Διότι πριν αναλάβουµε –και καταθέτω την έκθεση Σένγκεν- η κυβέρνηση Σαµαρά
τότε, θα δείτε τις παρατηρήσεις. Και καταθέτω και την έκθεση
Σένγκεν έξι µήνες µετά, όπου λέει ότι εξαιτίας της επιχείρησης
«Ασπίδα» η Ελλάδα παύει να έχει πρόβληµα από πλευράς Σένγκεν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφήστε µας να σας πούµε τι γίνεται. Αλλά ξέρετε σε τι επίπεδο
βρίσκεστε; Να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ησυχία.
Παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Στις 3-12-2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω ερώτηση στον κύριο Υπουργό Εσωτερικών,
στον οποίο του λέω ότι, σύµφωνα µε πληροφορίες, δηµιουργείται θέµα στη ζώνη Σένγκεν για την Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και στις 22-12-2015, δηλαδή πριν από πενήντα µέρες από
τώρα, ξέρετε τι µου απάντησε η Κυβέρνησή σας στην επισήµανση του κινδύνου για την πατρίδα µας; Μου απαντάει το εξής:
«Η χώρα µας όχι µόνο δεν απειλήθηκε από τη Σένγκεν αλλά αντιθέτως εδέχθη συγχαρητήρια, καθώς, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκαλούνται από τις εισροές, ανταποκρίνεται µε
τον καλύτερο τρόπο». Και µετά βρεθήκαµε εδώ που είµαστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πού είµαστε;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν ξέρετε ότι κινδυνεύουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
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διακόπτετε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Από ποιον κινδυνεύουµε, κύριε Δένδια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μου επιτρέπετε τότε να σας ξυπνήσω;
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας πω αµέσως. Μου επιτρέπετε να σας ξυπνήσω οριστικά
και να σας πω τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει;
Έχετε πετύχει τα εξής µέσα σε δώδεκα µήνες: Πρώτον, έχετε
φέρει το ΝΑΤΟ µε Γερµανό διοικητή ως αστυνοµικό στο Αιγαίο.
Ναι ή όχι;
Δεύτερον, έχετε κάνει τον κ. Ερντογάν «σουλτάνο» και αναγκάζεται η Ευρώπη και όλοι οι Αρχηγοί κρατών να πηγαίνουν στον
κ. Ερντογάν να τον παρακαλέσουν. Ναι ή όχι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχετε κάνει τα Σκόπια τον φράχτη της Ευρώπης και έχετε
φέρει την πατρίδα µας σε κίνδυνο από το µεταναστευτικό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Έλεος! Μιλάτε στην ελληνική Βουλή!
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
σταµατήστε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εάν αυτά δεν τα ξέρετε, τότε δεν ξέρετε ούτε πού πατάτε ούτε πού βρίσκεστε.
Αλλά ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα σταµατήσετε,
κυρίες και κύριοι;
Κύριε Δένδια, θα σας παρακαλούσα να συντοµεύετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε κανάλια σήµερα.
Αυτά είναι µεταξύ µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µακάρι να ζούσαµε σε καιρούς
που να µπορούσε η χώρα να αντέξει τα λάθη, τις αστοχίες, τους
ερασιτεχνισµούς, τις αβελτηρίες, τις αλαζονείες, τις µονοκοµµατικές νοοτροπίες, τις αριστερίστικες καταβολές, τις ιδεοληψίες.
Όµως, η χώρα δεν µπορεί να τα αντέξει αυτά.
Γι’ αυτό σας καλώ, µε αυτήν την ευκαιρία, να βρούµε τρόπο
συνεννόησης. Να δεχθείτε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας για το ΕΣΡ -είναι µια πολύ καλή αρχή- και να κοιτάξουµε µαζί
τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου. Διότι εσείς, µετά από λίγους
µήνες, ίσως και πολύ νωρίτερα, στην Κυβέρνηση δεν θα είστε,
αλλά τα προβλήµατα θα είναι εδώ και θα πρέπει να τα λύσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπίρτζης.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
κάνω µία παρέµβαση προς τον κ. Δένδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Καµµένε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σήµερα λόγω του πένθους των Ενόπλων Δυνάµεων είχα αποφασίσει να µην µιλήσω. Λυπάµαι που ο κ. Δένδιας ζήτησε λεπτοµέρειες, διότι φαίνεται ότι η Νέα Δηµοκρατία
δεν συνεννοείται µεταξύ της.
Μετά την έξοδό µου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επικοινώνησα
µε την κ. Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία έχετε ορίσει επικεφαλής
Εξωτερικών και Άµυνας της Νέας Δηµοκρατίας.
Είχα µια συνοµιλία µαζί της…
Κύριε Δένδια, …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Δένδια, συνοµιλούσα µαζί της επί τριάντα πέντε λεπτά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με µένα ασχολείστε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Νοµίζω ότι δεν λέγεστε
Μπακογιάννη, εκτός αν έχετε αλλάξει ρόλους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όλα µπορούν να συµβούν.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μίλησα µε την κ. Ντόρα
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Μπακογιάννη, την οποία απέστειλε ο Πρόεδρός σας στο Υπουργείο Άµυνας, για να ενηµερωθεί για τη συζήτηση των άρθρων.
Την ενηµέρωσα για όλο το κείµενο, το οποίο είναι απόρρητο, ως
όφειλα ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας προς την υπεύθυνη τοµεάρχη Εξωτερικών και Άµυνας της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως.
Ο κ. Κουµουτσάκος –που τώρα φεύγει- δεν είχε καµµία ενηµέρωση κι έκανε διάφορες περίεργες δηλώσεις. Θα σας παρακαλέσω, κατ’ αρχάς, να συνεννοηθείτε µεταξύ σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Περιµένω να πάρω τον λόγο
επί προσωπικού αµέσως µετά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η απάντηση της κ. Μπακογιάννη ήταν ότι οι συνοµιλίες, οι οποίες έγιναν είναι προς θετική
κατεύθυνση. Με ευχαρίστησε που την ενηµέρωσα. Κι επειδή βρισκόταν στη Γερµανία, της ζήτησα να επικοινωνήσει µε τη γερµανική πλευρά, προκειµένου κάποιες λεπτοµέρειες, οι οποίες
αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας και της Γερµανίας στη συγκεκριµένη επιχείρηση, να είναι σαφείς.
Τέλος πάντων, εγώ σέβοµαι τη Βουλή των Ελλήνων και σέβοµαι κι εσάς και τον ρόλο σας. Αντιλαµβάνοµαι ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει πλέον επικοινωνία µεταξύ της.
Θα σας ενηµερώσω, λοιπόν -αφού θέλετε δηµόσια-, κι εσάς
χωρίς να πω λεπτοµέρειες, τις οποίες, όπως αντιλαµβάνεστε ως
πρώην Υπουργός Άµυνας, δεν µου επιτρέπεται δηµοσίως να αναφέρω.
Σας βεβαιώνω, λοιπόν, ότι η συµφωνία η οποία έγινε και κοινά
αποδεκτή από όλες τις χώρες-µέλη του ΝΑΤΟ –το πρωί κατά τη
διάρκεια του Συµβουλίου Υπουργών Αµύνης του ΝΑΤΟ και από
τον Γενικό Γραµµατέα- έχει να κάνει µε την ανάπτυξη της νατοϊκής δύναµης SNMG 2 στην περιοχή του Αιγαίου, έχοντας γίνει
αποδεκτές όλες οι ελληνικές θέσεις.
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται συγκεκριµένα ότι σε περίπτωση που θα γίνει rescue, δηλαδή, διάσωση ανθρώπων, οι
οποίοι έρχονται από την Τουρκία, όλοι αυτοί, ανεξαρτήτως αν
είναι πρόσφυγες ή µετανάστες, θα προωθούνται αυτόµατα στην
Τουρκία. Οι ελληνικές δυνάµεις, οι οποίες θα συµµετέχουν στη
νατοϊκή δύναµη, κατά δηµόσια δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
του ΝΑΤΟ και της Υπουργού Αµύνης της Γερµανίας που είχε
αναλάβει την πρωτοβουλία, θα επιχειρούν στα ελληνικά χωρικά
ύδατα και στον ελληνικό εναέριο χώρο. Οι τουρκικές δυνάµεις
που θα συµµετέχουν στη δύναµη αυτή, θα επιχειρούν αποκλειστικά στα τουρκικά χωρικά ύδατα και στον τουρκικό εναέριο
χώρο. Είναι απόλυτα σαφές ότι γίνεται απόλυτα σεβαστό.
Όσον αφορά τον συντονισµό…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Οι Τούρκοι αµφισβητούν τον
εναέριο χώρο µας. Δεν το ξέρετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας παρακαλώ, κύριε Τασούλα, δεν είναι ο κ. Φούσας εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ,
σιωπήστε, επιτέλους, µια φορά. Σιωπήστε.
Αποφασίστε ποιος θα µιλάει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας,
κάποια στιγµή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Σας ενηµερώνουµε, λοιπόν,
ότι όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση, υπάρχει απόλυτος
σεβασµός των ανάλογων κέντρων έρευνας και διάσωσης και
αυτό περιλαµβάνεται στη συµφωνία, για την οποία έχει ενηµερωθεί το κόµµα σας µέσω της υπεύθυνης τοµεάρχου σας.
Θέλω ακόµα να σας πω, γιατί άκουσα τον κ. Κουµουτσάκο να
λέει διάφορα σενάρια το απόγευµα, παρ’ ότι είχε ενηµερωθεί το
κόµµα σας, όσον αφορά την διοίκηση των Ενόπλων Δυνάµεων,
ότι η δύναµη αυτήν τη συγκεκριµένη στιγµή είναι υπό τη διοίκηση
της Γερµανίας. Η επόµενη προγραµµατισµένη ανάληψη της διοίκησης ήταν από την Τουρκία. Για να εξαιρέσουµε, λοιπόν, την
Τουρκία συµφωνήσαµε, όπως ενηµερώσαµε το κόµµα σας την
ώρα που έπρεπε και κατά τη διάρκεια των συνοµιλιών, και εξαιρέσαµε από τη διοίκηση και την Ελλάδα και την Τουρκία κατά τη
διάρκεια των επιχειρήσεων.
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Θέλω ακόµα να σας πω ότι έχουν εξασφαλιστεί απόλυτα -και
σας βεβαιώνω για αυτό- κάποια απόρρητα θέµατα. Είµαι στη διάθεσή σας να σας ενηµερώσω όποτε θέλετε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όπως ενηµέρωσα και τον Πρόεδρο της Ένωσης
Κεντρώων τον κ. Λεβέντη, και από το ΠΑΣΟΚ τον κ. Λοβέρδο και
τον κ. Θεοδωράκη, και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος για κάποια απόρρητα θέµατα, ότι έχουν εξασφαλιστεί όλα εκείνα τα
οποία η ελληνική πλευρά ζήτησε και εννοώ τον µόνιµο αντιπρόσωπό µας στο ΝΑΤΟ, τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τα επιτελεία, το Υπουργείο Εξωτερικών.
Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, λοιπόν, στα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε τα εθνικά θέµατα να έχουµε µια συνεννόηση.
Ξέρω ότι γνωρίζετε, ως πρώην Υπουργός Άµυνας, ότι υπάρχουν
πράγµατα, τα οποία δεν µπορώ να σας ανακοινώσω, αλλά σας
διαβεβαιώνω ως Υπουργός Άµυνας και όχι ως Αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, σαν Έλληνας πολίτης ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα είναι απόλυτα εξασφαλισµένα, τα θέµατα
της έρευνας και της διάσωσης είναι απόλυτα εξασφαλισµένα και
θέλω σήµερα να σας ζητήσω να σεβαστούµε ότι χάσαµε τρεις
αξιωµατικούς.
Είµαι σίγουρος ότι έχετε και την υπευθυνότητα να αποδεχτείτε
αυτά που σας λέω. Αύριο το πρωί σας περιµένω στο γραφείο
µου, όπως και όλα τα κόµµατα για να γίνει η αρµόζουσα ενηµέρωση και βεβαίως στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, όταν
εκείνη συγκληθεί και ζητήσει την ενηµέρωση, θα είµαι στη διάθεσή της.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καµµένο.
Είχε ζητήσει τον λόγο ο κ. Δένδιας για ένα λεπτό. Μετά ακολουθεί ο κ. Λοβέρδος που ζήτησε και ο ίδιος τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο αριστερά βλέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε. Δεν
σας ακούµε. Ένας - ένας. Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τον Υπουργό πίσω από τον κ. Σπίρτζη
τον βλέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι και άλλος
Υπουργός µετά τον κ. Σπίρτζη.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, ουδέποτε σε αυτήν την Αίθουσα έχω αµφισβητήσει τον πατριωτισµό οιουδήποτε. Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, προδήλως δεν πρόκειται να αµφισβητήσω τον δικό σας ούτε πρόκειται να αµφισβητήσω τη διάθεσή
σας να προασπίσετε τα εθνικά συµφέροντα.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι ανεµείχθητε σε µια
συζήτηση που το ερώτηµα δεν ήταν αυτό το οποίο απαντήσατε.
Εσείς απαντήσατε επί ενός επιχειρησιακού σχεδιασµού. Όποιος
και αν είναι, εάν εσείς κρίνετε ότι δεν θέλετε να το ανακοινώσετε
εδώ, εγώ θα σεβαστώ τη δική σας κρίση, όπως είµαι βέβαιος ότι
θα σεβόσασταν και τη δική µου ή οποιουδήποτε άλλου συναδέλφου. Το ερώτηµα, όµως, δεν είναι αυτό και δεν αφορά εσάς, δεν
αφορά καν το κόµµα σας, αν θέλετε.
Το ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε,
που ετέθη είναι το εξής: Η Κυβέρνηση, στην οποία µετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε αίτηµα στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι; Εάν η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέβαλε αίτηµα στο ΝΑΤΟ και εάν το ΝΑΤΟ δεν αποφάσισε να ασκεί επιχείρηση υπό Γερµανό διοικητή, τότε κακώς
εγώ απευθύνθηκα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ µε
αυτόν τον τρόπο.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι αυτά συνέβησαν. Και εδώ
έχουµε το εξής εµφανώς οξύµωρο: Αυτοί οι οποίοι προ ολίγων
µηνών απευθύνοντο προς αυτήν την πλευρά της Βουλής µε επικλήσεις του τύπου «µερκελόδουλοι» και «γερµανοτσολιάδες»
υποβάλουν αίτηµα στη γερµανική πλευρά να έρθει να διοικήσει
µοίρα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο για οποιοδήποτε λόγο, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι αυτή η συζήτηση.
Πέστε µου, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό µε την ιδεολογία σας πώς συµβιβάζεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μην απευθύνεστε
στους Βουλευτές. Τα ερωτήµατά σας...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πώς συµβιβάζεται το ΝΑΤΟ, κύριε Πρό-
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εδρε, να αποτελεί τον αστυνοµικό, τον οποίο επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ,
για να προστατεύσει τη χώρα από τις µεταναστευτικές ροές, τη
στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ επί δώδεκα µήνες αρνείται να εφαρµόσει
σχέδιο επιχείρησης, µε το οποίο οι ελληνικές δυνάµεις αυτοτελώς, χωρίς την ανάγκη οιουδήποτε ξένου, θα µπορούσαν να προασπίσουν τον εθνικό χώρο.
Μπορείτε να µου πείτε αυτά πώς συµβιβάζονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι καλύτερο το ΝΑΤΟ από τις ελληνικές δυνάµεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Πάνος Καµµένος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση αυτή είναι µια Κυβέρνηση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ µε τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί
προσωπικού παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή
δηµόσια την προηγούµενη εβδοµάδα στη συνάντηση Υπουργών
Άµυνας, την άτυπη συνάντηση στο Άµστερνταµ, όπως δηµόσια
ανακοινώσαµε, έκανε µία πρόταση για την οποία είχαµε ήδη συνεννοηθεί µε το κόµµα σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το πρόβληµα δεν είναι το κόµµα µου,
είναι οι συνέταιροί σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ένα λεπτό.
Την οποία πρόταση είχε εκφράσει και η κ. Μπακογιάννη κατά
την επίσκεψη µαζί µε τον κ. Δαβάκη και τον επικεφαλής κ. Κεφαλογιάννη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάλι το ίδιο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποια ήταν η πρόταση αυτή;
Η πρόταση αυτή ήταν η FRONTEX να µπορέσει να επιχειρεί µέσα
στα τουρκικά χωρικά ύδατα για να αποτρέπουµε τον απόπλου
των ανθρώπων αυτών που πνίγονται στο Αιγαίο. Και αυτήν την
πρόταση την κάναµε.
Αποτέλεσµα της πρότασης αυτής είναι η πρωτοβουλία της
Γερµανίας, η οποία τι είπε; Είπε ότι η FRONTEX -όπως είπε και ο
κ. Αβραµόπουλος- δεν αποτελεί ακτοφυλακή. Μέχρι να αποτελέσει ακτοφυλακή εντός των εποµένων µηνών, δεν µπορεί να επιχειρήσει. Η Γερµανία, λοιπόν, πρότεινε µία συζήτηση, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η δύναµις του ΝΑΤΟ. Η δύναµις του ΝΑΤΟ
δεν είναι γερµανοκυβερνούµενη επ’ αόριστον. Εναλλάσσονται οι
χώρες. Και η Ελλάδα αναλαµβάνει και η Τουρκία αναλαµβάνει
και η Γαλλία και άλλες χώρες.
Ποια ήταν, λοιπόν, η πρόταση; Ότι από τη στιγµή που υπάρχει
µια µεγάλη ροή µεταναστών και λόγω της πιέσεως που υπάρχει
από τη µεριά της Συρίας, το ΝΑΤΟ να µπορέσει να επιτηρήσει,
να αναγνωρίσει, να προειδοποιήσει και να συνεργαστεί µε τις
ακτοφυλακές των δύο χωρών.
Δηλαδή αντί να µπαίνουν οι άνθρωποι και να πνίγονται από τα
παράλια της Μικράς Ασίας, ερχόµενοι προς την Ελλάδα, αντί να
είναι δέκα χιλιάδες παιδιά, να υποχρεώσουµε την Τουρκία να
αναλάβει τον διεθνή της ρόλο, να πάρει πίσω τους ανθρώπους
που ξεκινούν από τα παράλιά της και να µην κλαίµε ανθρώπους.
Αυτήν ακριβώς την πρόταση της Γερµανίας συζητήσαµε χθες
στο ΝΑΤΟ µαζί µε την Τουρκία κι έγινε αποδεκτή απ’ όλα τα
κράτη – µέλη του ΝΑΤΟ. Η δύναµις δε αυτή διοικείται εναλλάξ
απ’ όλες τις χώρες – µέλη του ΝΑΤΟ. Για όνοµα του Θεού. Πού
είδατε γερµανοκρατούµενη δύναµη και ούτω καθ’ εξής;
Εγώ θα σας παρακαλέσω: Ας συζητήσουµε για τα κανάλια σήµερα, ας πούµε για τη διαπλοκή και τους διαφηµιστές, ας δούµε
ποιοι υπηρέτησαν ποιον. Και όταν έρθει η ώρα να συζητήσουµε
για εθνικά θέµατα, εδώ είµαστε. Η Κυβέρνηση είναι ενωµένη,
υπάρχει κοινή γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εκπροσωπούµε τον ελληνικό λαό και θα σας απαντήσουµε
σε ό,τι θέλετε. Εµείς δεν υπήρξαµε ποτέ «γερµανοτσολιάδες».
Υπήρξαµε και υπάρχουµε ως Κυβέρνηση που υπηρετεί τον ελληνικό λαό.
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(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γελάτε. Λυπάµαι που γελάτε.
Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν συνεννοείστε µεταξύ σας κι αν µπορείτε να αντιληφθείτε ότι από τη µια µεριά ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ο Αρχηγός του κόµµατός σας επισκέπτεται τα hot spot και
λέει συγχαρητήρια γι’ αυτό που γίνεται και στηρίζουµε την Κυβέρνηση, η κ. Μπακογιάννη λέει συγχαρητήρια για την απόφαση
που πήρατε και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και την άλλη
µέρα έρχονται το βράδυ εδώ να διατυπωθούν διαφορετικές απόψεις;
Επιτέλους, συνεννοηθείτε µεταξύ σας. Εµείς συνεννοούµαστε
και κυβερνάµε τον τόπο προς όφελος του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπε ποτέ συγχαρητήρια, βρε ψεύτη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα κάνετε ησυχία
για να συνεννοηθούµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί
προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µε αφήσετε; Θα
καθίσετε κάτω σας παρακαλώ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν θα καθίσω κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν θα καθίσετε;
Σοβαρά;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Για να βάλουµε µία σειρά. Ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού ο
κ. Κουµουτσάκος. Ζήτησε τον λόγο ο κ. Θεοχάρης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εγώ ζήτησα τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εσείς, κύριε Λοβέρδο, είπατε ότι θα µιλήσετε µετά τον κ. Σπίρτζη. Ο κ. Θεοχάρης ζήτησε τώρα. Τι να κάνουµε; Θα σας δώσω τον λόγο, όπως
είπα, µετά τον κ. Σπίρτζη. Ζητάει τον λόγο και ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον είχα ζητήσει πολύ
νωρίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι εννοείτε νωρίτερα;
Ο κ. Κουµουτσάκος βάζει ένα ζήτηµα επί προσωπικού. Εσείς
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θέλετε να τοποθετηθείτε σε
κάτι. Θα έχετε τον λόγο, βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δύο λεπτά θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, κύριε Παππά,
σας αρνήθηκα να σας δώσω τον λόγο; Θέλετε δύο λεπτά, θα σας
δώσω δύο λεπτά. Θέλετε τρία λεπτά, θα σας δώσω τρία. Δεν σας
αρνήθηκε κανένας.
Να βάλουµε µία σειρά, όπως δήλωσαν ή όπως ζήτησαν να παρέµβουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Κουµουτσάκο, έχετε τον λόγο επί του προσωπικού, για
ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Πρώτη φορά βλέπω Υπουργό
Εθνικής Άµυνας να τρέπεται σε φυγή, γιατί, προφανώς, γνωρίζει
σε ποια ερωτήµατα θα κληθεί να απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Έφυγε σαν λαγός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δείτε λίγο µια ταινία των τελευταίων ηµερών. Ο κ. Ερντογάν µιλάει µε την κ. Μέρκελ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό είναι το
προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μη µε διακόπτετε, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρετε τι θα πω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό είναι το
προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μην αγχώνεστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ µη διακόπτετε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μην αγχώνεστε, κύριε Υπουρ-
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γέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Καταλάβατε
το λάθος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μην αγχώνεστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίστε, κύριε
Κουµουτσάκο. Περιµένω να ακούσω το προσωπικό ζήτηµα.
Κύριε Κουµουτσάκο, ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού. Ποιο
είναι το προσωπικό, πέστε µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ο τραπείς σε φυγή Υπουργός
Εθνικής Άµυνας είπε ότι σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προσωπικά αναφέρθηκε σε κάτι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Είπε ότι σήµερα, ενηµερώνοντας επισήµως τους πολιτικούς
συντάκτες που καλύπτουν τη Νέα Δηµοκρατία, είπα περίεργα
πράγµατα. Για να δούµε, λοιπόν, τι περίεργα πράγµατα είπα.
Πρώτον, είπα ότι το θέµα αυτό είναι εξόχως σοβαρό. Και είναι
εξόχως σοβαρό γιατί εµπλέκεται η Ατλαντική Συµµαχία στο Αιγαίο, σε ένα χώρο εξαιρετικά ευαίσθητο για τα εθνικά συµφέροντα, χωρίς η Ελλάδα να έχει εγκαίρως ενηµερωθεί. Και
παρακολουθήστε, παρακαλώ, για πολύ λίγο τι συνέβη τις τελευταίες µέρες, µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα. Ακούστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουµουτσάκο, συντοµεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Η κ. Μέρκελ και ο κ. Ερντογάν
συναντιούνται. Αποφασίζουν να υπάρξει επιχείρηση του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο. Την ίδια µέρα έρχεται η Κοµισιόν και λέει «συµφωνώ».
Αµέσως µετά, το ΝΑΤΟ λέει «συµφωνώ».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Τώρα αυτό είναι προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό είναι τοποθέτηση, κύριε Κουµουτσάκο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ο Πρόεδρος Οµπάµα λέει
«συµφωνώ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουµουτσάκο, εκθέσατε το επί προσωπικού που ζητήσατε. Παρακαλώ να
σταµατήσετε εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Βάλατε το ζήτηµα
το προσωπικό σας. Νοµίζω σας έδωσα και αρκετό χρόνο και
ανοχή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ενοχλούν αυτά που ακούγονται.
Πού ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός; Πότε ενηµερώθηκε η Ελλάδα; Εδώ έτρεχαν όλα τα εικοσιτετράωρα κρίσιµες για την Ελλάδα αποφάσεις και ο κύριος Πρωθυπουργός πληροφορήθηκε
από το τηλέφωνο τι είχε συµφωνηθεί. Ο απών κ. Τσίπρας υπέστη
δεινή διπλωµατική ήττα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κουµουτσάκο, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών που είναι παρών αισθάνεται άνετα µε αυτά που έχουν συµβεί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Θεοχάρη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δώστε µου τρία λεπτά,
κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν χρειάζεται να πούµε πολλά σήµερα. θα
προσπαθήσω πάλι να µιλήσω επί της ουσίας τους θέµατος, ιδιαίτερα για την τροπολογία για τα κανάλια. Πρέπει επιτέλους να
ξαναγυρίσουµε στο ζήτηµα του νοµοσχεδίου.
Τρία πράγµατα πρέπει να πει κάποιος:
Πρώτον, δεν αντέχεται άλλο η σηµερινή κατάσταση. Η κατάσταση αυτή είναι µία κατάσταση διαπλοκής, η οποία έχει ευνοήσει τις τριγωνικές σχέσεις, οι οποίες είναι ύποπτες και δεν είναι
σωστές. Δεν είναι σωστές. Διαφωνείτε ότι δεν χρειάζεται αυτή η
κατάσταση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
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Κύριε Θεοχάρη, κοιτάξτε προς το Προεδρείο ή προς τους
Υπουργούς.
Συνεχίστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τα 3/4 της οµιλίας του
Πρωθυπουργού µπορούσα να τα είχα πει και εγώ. Διότι, στα 3/4
απλώς περιέγραφε ένα πρόβληµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ ησυχία!
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε µία
παράταση στο χρόνο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έλεγα ότι τα 3/4 της οµιλίας του Πρωθυπουργού θα µπορούσα να τα είχα πει και εγώ.
Δεν διαφωνώ στο ελάχιστο. Δανειοδοτήσεις χωρίς εξασφαλίσεις,
προστασία πολιτικών από τα ίδια τα µέσα, τα οποία δανειοδοτούνται µέσω των τραπεζών. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει πάραυτα.
Δεύτερον –το δεύτερο θέµα που πρέπει να πούµε- φέρνει
λύση η Κυβέρνηση; Όχι. Η Κυβέρνηση φέρνει µία λύση που δεν
προχωράει και δεν θα προχωρήσει µε δική της ευθύνη. Θέλει να
µην προχωρήσει και να προσπαθήσει να ρίξει την ευθύνη στους
καναλάρχες, στην Αντιπολίτευση, σε όλους εκτός απ’ αυτή. Φέρνει µία τεχνική έκθεση, η οποία λέει ότι πρέπει να είναι τέσσερα
τα κανάλια. Εάν η τεχνική έκθεση είναι αρκετή, γιατί δεν το δίνει
στο ΕΣΡ; Ποιο είναι το πολιτικό ζήτηµα, το οποίο αποφασίζει η
Βουλή ή ο Υπουργός; Πρέπει να φύγει στο ΕΣΡ. Προβλέπεται
από το Σύνταγµα. Είναι αντισυνταγµατική.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ξαναδιαβάστε το!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Φέρνει µία έκθεση, η
οποία συντάσσεται µεταξύ άλλων από έναν Ιταλό σύµβουλο της
ιταλικής κυβέρνησης για ραδιοτηλεοπτικά θέµατα. Και τι µας λέει
η έκθεση; Ότι στην Κέρκυρα έχουµε αντιδικία µε την Ιταλία και
οι ιταλικές συχνότητες και οι δικές µας πρέπει να ξεµπλέξουν.
Και µας λέει, επίσης, αυτή η έκθεση να µαζευτούµε στις συχνότητές µας και να µην µπερδευόµαστε µε την Ιταλία. Ωραία! Να
φέρουµε και έναν Τούρκο να µας πει για τα προβλήµατα των συχνοτήτων µεταξύ του Έβρου και της Τουρκίας.
Τρίτον, κάνει λογικούς αυτοµατισµούς. Κάνει λογικούς ακροβατισµούς. Αυτή η έκθεση…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα αφήσετε τον κ.
Θεοχάρη να µιλήσει;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στην πίσω σας να
τα λέτε αυτά. Ακριβώς πίσω σας είναι η αιτία, κυρία Τζούφη.
Πίσω σας είναι η αιτία που διακόπτεται συνεχώς και δικαίως ζητάει παράταση του χρόνου παρέµβασής του. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ. Και εσείς να ήσασταν στη θέση είτε του κ. Θεοχάρη
είτε οποιουδήποτε άλλου οµιλούντα, το ίδιο θα ζητούσατε. Γιατί
και απ’ αυτό το Βήµα τα ίδια ζητάτε. Όπως εσείς δεν θέλετε να
διακόπτεστε, έτσι και εσείς µη διακόπτετε! Για να είµαστε εξηγηµένοι.
Κύριε Θεοχάρη, ολοκληρώστε σε δέκα δευτερόλεπτα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά. Δεν θέλω παραπάνω χρόνο.
Θα µπορούσε ακριβώς µε αυτήν την ίδια έκθεση η Κυβέρνηση
µε δύο ιδιωτικές κεραίες –όχι τρεις- όπως αποφασίζει η Κυβέρνηση, δύο δηµόσιες και δύο ιδιωτικές, να έχει δεκαέξι όπως τα
σηµερινά κανάλια, δηλαδή οκτώ όπως τα σηµερινά και δύο αναβαθµισµένα ή τα τέσσερα αναβαθµισµένα που επιλέγει η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, επιλέγει να δώσει τέσσερις άδειες
και κλείνει τα κανάλια, γιατί θέλει τη διαπλοκή.
Και κλείνουµε µε την πρόταση, γιατί στο Ποτάµι ποτέ δεν κάνουµε µόνο κριτική, αλλά κάνουµε και προτάσεις. Κανένας αριθµός δεν πρέπει να οριστεί. Πρέπει να µπουν κανόνες. Για παράδειγµα, εάν ένα κανάλι έχει δύο χρήσεις µε ζηµιές, να µην µπορεί
να δανειοδοτηθεί περαιτέρω και να πρέπει οι ιδιοκτήτες να βά-
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λουν τα χρήµατα των ζηµιών που έχουν συσσωρευθεί στα κανάλια αυτά. Έτσι θα σταµατήσει η διαπλοκή. Να µην µπορέσουν τα
κανάλια να συνεχίζουν ζηµιογόνα και να διαπλέκονται και να µην
δανειοδοτούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελειώνετε, κύριε
Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εάν το κάνατε αυτό, τότε
θα είχατε αρωγό και το υπόλοιπο Κοινοβούλιο αλλά και τον ελληνικό λαό. Βλέπει, όµως, ο ελληνικός λαός ότι και σας βολεύει
η διαπλοκή και την επιδιώκετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Παππά. Μετά ακολουθούν ο
κ. Σπίρτζης, ο κ. Λοβέρδος, επειδή ζήτησε µετά τον κ. Σπίρτζη,
στη συνέχεια ο κ. Τσιρώνης και θα κλείσουµε τη συνεδρίαση.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο για δύο-τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Φωνάζουν εδώ. «Κύριε Πρόεδρε», λένε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν έχει «κύριε
Πρόεδρε».
Ο κ. Παππάς έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα το βράδυ, σε µια
νύχτα, µια συζήτηση για την τροπολογία και τις τοποθετήσεις
των Πολιτικών Αρχηγών, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
µια νύχτα παράξενη, η οποία θυµίζει εκείνη την περίφηµη νύχτα,
τη νύχτα µετά τα Ίµια, που ο Κώστας Σηµίτης είχε πει: «Ευχαριστούµε τους Αµερικάνους».
Πολλές οµοιότητες. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαµβάνεται.
Στη θέση του Αρσένη, παρ’ όλο που είναι διαφορετικό το βάρος
–θα πήγαινε αλλιώς χιαστί ο παραλληλισµός- έχουµε τον κ. Καµµένο. Στη θέση του Πάγκαλου έχουµε τον κ. Κοτζιά. Πόσες οµοιότητες!
Κύριε Πρόεδρε, η επανάσταση του 1821, η οποία έγινε για
εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, οδήγησε σε µια
Ελλάδα προτεκτοράτο µε τρεις δυνάµεις εγγυήτριες. Εσείς της
Κυβέρνησης καταφέρατε σήµερα, µε την περίφηµη συµφωνία
που εκθείασε ο κ. Καµµένος, τις εγγυήτριες δυνάµεις να τις κάνετε είκοσι επτά. Τα είκοσι επτά υπόλοιπα µέλη του ΝΑΤΟ!
Λέµε «όχι» στο ΝΑΤΟ. Είµαστε η πολιτική δύναµη που λέει ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι η ταφόπλακα της Ελλάδος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ναι, λέµε όχι στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλουµε κυριαρχία του ΝΑΤΟ στο
Αιγαίο µας. Θέλουµε ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και µειδιάτε,
κύριοι της Αριστεράς, εσείς που φωνάζατε µε υψωµένη τη γροθιά «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»! Γελάτε, γιατί είναι ωραία
–το είπα και το πρωί- η οσµή του χρήµατος και το χρώµα του
χρυσίου. Για τριάκοντα αργύρια έχετε πουλήσει την ιδεολογία
σας, εάν είχατε ποτέ ιδεολογία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µε προσβάλλει σήµερα η τοποθέτηση του κ.
Καµµένου. Με προσβάλλει, όχι ως κοινοβουλευτικό πρόσωπο ή
ως πολιτικοποιηµένο κόµµα, µε προσβάλλει ως άνθρωπο και ως
Έλληνα, διότι ο κ. Καµµένος, αντί να έρθει εδώ και να πει ένα µεγάλο συγγνώµη, διότι αφιέρωσε τη συµφωνία στο ΝΑΤΟ –το είπα
και προηγουµένως- στη µνήµη των τριών πεσόντων, µας είπε όλα
αυτά τα ωραία περί απορρήτων κ.λπ., φτιάχνοντας και το δικό
του image και έφυγε τρέχοντας. Ντροπή!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Περιµένω µε µεγάλο ενδιαφέρον
την ενηµέρωση του κ. Καµµένου, διότι είπε ότι ενηµέρωσε την
αδερφή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, ως υπεύθυνη
Εξωτερικών και Άµυνας. Υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι Εξωτερικών και Άµυνας στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Καµµένε, εάν
µας βλέπετε από κάποιο κλειστό κύκλωµα της τηλεόρασης.
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Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό, επειδή ειπώθηκαν πολλά για
τον Στρατηγό Μεταξά, ο οποίος ένωσε τότε τους Έλληνες, δεξιούς, αριστερούς κ.λπ..
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θέλω να πω το εξής. Είπε ο κ. Δένδιας: «Δεν χαρίζουµε τον
Μεταξά στους ναζιστές της Χρυσής Αυγής». Δηλαδή, είναι ο κ.
Δένδιας µε το Μεταξά; Είναι ο κ. Δένδιας µε αυτόν που χαιρετούσε µε το δεξί χέρι υψωµένο δεξιά, όπως ήταν τότε, εάν θέλετε, και η κατάσταση στα χρόνια του Μεσοπολέµου; Ντροπή!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παππά, συντοµεύετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είναι. Ο κ. Δένδιας µάλλον είναι µε
τις στοές και µε το κιπά στο Ισραήλ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπίρτζη,
έχετε τον λόγο το πολύ για τρία-τέσσερα λεπτά. Να είστε σύντοµος, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω λίγο παραπάνω χρόνο για να
εξηγήσω στο Κοινοβούλιο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, δεν θέλουµε παραπάνω, κύριε
Πρόεδρε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν πειράζει, κύριε Βρούτση. Εσείς δεν θέλατε ποτέ.
Ούτε σαν Υπουργός δεν θέλατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν θέλουµε παραπάνω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, µη
φωνάζετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κατ’ αρχάς, να εκφράσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπίρτζη, νοµίζω ότι είχαµε συνεννοηθεί…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταληψία συνδικαλιστή! Καταλάµβανες τα γραφεία!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ! Θέλετε να έρθετε εδώ; Ελάτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ξέρετε ποιος είναι ο Υπουργός; Έκανε
κατάληψη στα γραφεία και δεν άφηνε τους συνταξιούχους να
πάρουν σύνταξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
σταµατήστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Έκανα κατάληψη στα γραφεία του ταµείου µου και
εσείς δεν µας δεχόσασταν ποτέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, είχαµε συνεννοηθεί, όπως και µε τον κ. Τσιρώνη για τρίλεπτη, το
πολύ τετράλεπτη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Μάλιστα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Βρούτση, αυτά που λέτε µε τιµούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί θα
έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που κάνατε πριν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Να συνεχίσετε! Δεν µε ενοχλούν καθόλου. Με τιµούν
πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, τι
εκφράσεις είναι αυτές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βάζατε τσιµεντόλιθους έξω από το
γραφείο των µηχανικών…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, ο Πρόεδρος που είχατε τοποθετήσει εσείς έβαζε
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κάγκελα για να µη µπούµε µέσα. Δεν χτίζαµε εµείς. Ο Πρόεδρος
που είχατε τοποθετήσει, έβαζε σίδερα για να µη µπαίνουν οι
ασφαλισµένοι, γιατί φοβόταν.
Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου και εγώ µε την
σειρά µου στις οικογένειες των Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού που χάθηκαν στο καθήκον και να επανέλθουµε στο θέµα
µας.
Αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, λίγους µήνες πριν, πριν τρειςτρεισήµισι µήνες συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο νόµος για την
αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Θα ήταν χρήσιµο να θυµηθούµε τι ακούγαµε τότε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Ακούγαµε ότι έχουµε την δυνατότητα απειρίας καναλιών και θέλουµε να φιµώσουµε –δήθεν- τους σηµερινούς ανεξάρτητους,
ουδέτερους και αντικειµενικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Σήµερα
φαντάζοµαι διαβάσατε την έκθεση. Η έκθεση του Πανεπιστηµίου
Φλωρεντίας αναφέρεται σε συγκεκριµένο αριθµό καναλιών για
συγκεκριµένη δυνατότητα µετάδοσης τηλεοπτικών σταθµών.
Εποµένως, όπως ακριβώς υποστηρίζαµε πριν λίγους µήνες,
υπάρχουν έξι πολυπλέκτες για την µετάδοση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών, εκ των οποίων οι δύο έχουν καθοριστεί από τους
νόµους, τους οποίους εσείς ψηφίσατε για την µετάδοση των περιφερειακών σταθµών. Κάθε πολυπλέκτης µπορεί να µεταδώσει
δύο τηλεοπτικούς σταθµούς υψηλής ανάλυσης, υψηλής ευκρίνειας. Για να µεταδοθούν τρία µε τέσσερα κανάλια, όπως αναφέρουν άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, σηµαίνει ότι ένα
κανάλι θα εκπέµπει µε υψηλή ανάλυση και τα υπόλοιπα σε πάρα
πολύ χαµηλή ανάλυση ή θα υποχρεώσουµε σε τεχνολογίες συµπίεσης της µετάδοσης του τηλεοπτικού σήµατος.
Επίσης, µία άλλη λύση, που υπάρχει, για να έχουµε περισσότερα ιδιωτικά κανάλια να εκπέµπονται, είναι να πέσει «µαύρο»
στην ΕΡΤ και να δώσουµε τους δύο πολυπλέκτες της δηµόσιας
τηλεόρασης στην «DIGEA». Αυτό είναι µία άλλη λύση.
Επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση και σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά,
πρέπει να δοθεί µέρος του ψηφιακού φάσµατος που έχουµε σήµερα για τηλεοπτική µετάδοση, για διαδικτυακές υπηρεσίες
ασύρµατων επικοινωνιών µέχρι το 2020.
Εποµένως, αξιότιµοι συνάδελφοι, σήµερα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τέσσερις πολυπλέκτες έως το 2020 για τα τηλεοπτικά κανάλια και δύο µετά το 2020 για την επίγεια ψηφιακή
ευρυεκποµπή πανελλαδικής εµβέλειας. Δηλαδή, µπορούµε τέσσερα κανάλια υψηλής ανάλυσης.
Εποµένως για ένα τηλεοπτικό κανάλι που θα αδειοδοτηθεί για
δέκα χρόνια, που είναι µία επένδυση µε εγκαταστάσεις, εξειδικευµένο προσωπικό, προδιαγραφές, τι να τους πούµε σε τρίατέσσερα χρόνια, το 2020, ότι δεν µπορούν να εκπέµπουν; Αυτό
θα πάµε να κάνουµε µε την αδειοδότηση ή θα πάµε πάλι να πληρώνουµε πρόστιµα, γιατί δεν είµαστε εναρµονισµένοι µε την κοινοτική οδηγία ή µε τους κοινοτικούς κανονισµούς;
Όµως, ας πούµε ότι παρακάµπτουµε το σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ενηµερωθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός. Υπήρξε διαγωνισµός για συγκεκριµένο
εύρος συχνοτήτων για την κινητή τηλεφωνία. Το ελληνικό δηµόσιο έλαβε από αυτόν τον διαγωνισµό 380 εκατοµµύρια περίπου.
Είναι πολύ µεγαλύτερο το εύρος των συχνοτήτων για την επίγεια
ψηφιακή ευρυεκποµπή, δηλαδή για τις τηλεοράσεις. Είναι ο γνωστός διαγωνισµός που έκανε η ΕΕΤΤ, η Ανεξάρτητη Αρχή, και
έλαβε 18 εκατοµµύρια για µεγαλύτερο εύρος.
Αν υπολογίσει κανείς τη διαφορά των εσόδων και το εύρος συχνοτήτων, θα διαπιστώσει ότι το ελληνικό δηµόσιο λαµβάνει το
1/15 από τις συχνότητες για τη µετάδοση τηλεοπτικών καναλιών
σε σχέση µε τις συχνότητες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακών υπηρεσιών.
Εποµένως οι δύο πολυπλέκτες που αποτελούν το 1/3 των τηλεοπτικών συχνοτήτων, τις οποίες µπορούµε να έχουµε ως τηλεοπτικές το πολύ µέχρι το 2020, πρέπει να αξιοποιηθούν για
άλλες χρήσεις. Και, προφανώς, αντί για 6.000.000 ευρώ που
παίρνουµε για τους δύο πολυπλέκτες, σύµφωνα µε τον διαγωνισµό που εσείς κάνετε για την κινητή τηλεφωνία, θα έπρεπε να
παίρνουµε 90.000.000 ευρώ, δηλαδή 84.000.000 ευρώ διαφορά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι επιλογές που έχουµε και η τεκµη-
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ρίωση είτε οικονοµική είτε τεχνική είτε πολιτική είναι και επαρκέστατη και προφανής για τον αριθµό των καναλιών. Οι άλλες προτάσεις υπηρετούν άλλες πολιτικές, αυτές που για χρόνια επέτρεπαν να µεταδίδουν κάποιοι χωρίς άδειες, χωρίς διαδικασίες,
χωρίς διαφάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπίρτζη, συντοµεύετε σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ολοκληρώνω.
Είναι πολιτικές και πρακτικές που επέτρεπαν να γίνει διαβούλευση µε είκοσι έξι ενδιαφερόµενους για τη «DIGEA» και να καταλήξει σε διαγωνισµό µε έναν, όσοι παρενέβαιναν στην ΕΡΤ,
όπως ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών της κυβέρνησής
σας, για να µην υπάρχουν δύο πάροχοι δικτύου, αλλά ένας πάροχος δικτύου. Κι έχουµε καταθέσει το πρακτικό στο Κοινοβούλιο. Είναι όσοι βρήκαν στο Υπουργείο µελέτη µε διακόσια εβδοµήντα πέντε σηµεία και έβγαλαν χάρτη συχνοτήτων µε εκατόν
πενήντα έξι, όσοι τοποθετούσαν τους συµβούλους τους - όπως
εσείς- σαν µέλη της ολοµέλειας και σαν αντιπροέδρους της
δήθεν ανεξάρτητης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, όσοι άλλαζαν
απαράβατους όρους του διαγωνισµού, µετά τον διαγωνισµό, και
όσοι δεν έστελναν τον διαγωνισµό για προσυµβατικό έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τέλος, θυµόµαστε αυτά που λέγατε, ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και δεν θα µας αφήσει να προχωρήσουµε. Αυτό το
έργο παίχτηκε επί κυβερνήσεως Καραµανλή και επί υπουργίας
Προκόπη Παυλόπουλου. Τώρα έχουµε άλλα πράγµατα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε. Έχουµε και την ονοµαστική ψηφοφορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τελειώνω.
Εδώ και µήνες ζούµε µια πρωτόγνωρη στοχοποίηση µε ψέµατα, µε λάσπη, µε κιτρινισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ήδη σας διπλασίασα τον χρόνο από αυτόν που είχαµε συµφωνήσει ότι θα µιλήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τελειώνω.
Θα τα πούµε σε όλους τους τόνους, γιατί ειδικά σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε πολλές εκπτώσεις και συµπτώσεις.
Έχουµε εκπτώσεις στον χάρτη συχνοτήτων, αλλά έχουµε και
άλλες συµπτώσεις.
Άκουσα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είπε για
τη σύµπτωση των «τεσσάρων εφηµερίδων του Ναπολέοντα» σε
σχέση µε τα τέσσερα κανάλια. Υπάρχει ένα άρθρο σήµερα, τελείως τυχαία! Είναι από ένα συγκρότηµα που µας «αγαπάει»
πάρα πολύ και το διαβάζουµε γι’ αυτό τον λόγο. Έχει ένα άρθρο
αναρτηµένο στις δώδεκα η ώρα το πρωί. «Οι τέσσερις εφηµερίδες του Ναπολέοντα» είναι το τίτλος, «Οι συµπτώσεις που κρύβει
η ιστορία». Είναι από το «ΒΗΜΑ online». Δεν ξέρω αν είναι σύµπτωση ή ταύτιση όσων ακούσαµε από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε το «ΒΗΜΑ».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι ώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Στις δώδεκα η ώρα το µεσηµέρι.
Οι πολίτες, οι οποίοι µας ακούν, θα το κρίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σπίρτζη, είναι
η τρίτη φορά που σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, για να κλείσω, θα προχωρήσουµε όση λάσπη κι αν πέσει
πάνω µας, όση καθυστέρηση κι αν επιχειρήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όσες πιέσεις κι αν ασκηθούν και θα υλοποιήσουµε
τις δεσµεύσεις µας, τον εξορθολογισµό του τηλεοπτικού τοπίου,
τη διόρθωση του χάρτη συχνοτήτων για να βλέπει όλη η Ελλάδα,
και βέβαια τη λειτουργία των ρυθµιστικών και των ανεξάρτητων
αρχών για να είναι πραγµατικά ανεξάρτητες.
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Θέλω να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θέλω να κάνω µια πρόταση, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε. Φτάσατε στο δεκάλεπτο. Είχαµε συνεννοηθεί για
τέσσερα λεπτά. Φτάσατε τα δέκα λεπτά µε την ανοχή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πλέον έχετε περάσει κάθε περιθώριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχω δίκιο, αλλά συνεχίζετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Έχετε δίκιο, όµως πρέπει να δοθούν µερικές διευκρινίσεις, διότι ακούγεται ότι µπορούν να µεταδίδουν είκοσι κανάλια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
υπάρχει συνεννόηση ή δεν υπάρχει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αύριο τα υπόλοιπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θα έρθω αύριο.
Όταν συµβάλετε να λειτουργήσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό
Συµβούλιο, θα διαπιστώσουµε ποιος είναι ο χρόνος που κάθε
Βουλευτής, κάθε πολιτικό πρόσωπο και κάθε στέλεχος -σε όποιο
διάστηµα εσείς επιλέξετε- έχει φιλοξενηθεί από τα συγκεκριµένα
κανάλια, τα χωρίς άδεια. Και τότε θα δούµε ότι το σήριαλ που
παίζεται δεκαετίες τώρα µε τίτλο «Τα παιδιά των καναλιών», έχει
γνωστούς και σκηνοθέτες και σεναριογράφους και πρωταγωνιστές και κοµπάρσους. Αυτό το σήριαλ τελειώνει σήµερα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραµµίσω ότι η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έθεσε
πρώτη σήµερα το ζήτηµα της ανάγκης ενηµέρωσής µας για τα
θέµατα του ΝΑΤΟ. Θεωρούµε ότι µόνο σοβαρά αυτά τα θέµατα
µπορούν να συζητηθούν. Η Κυβέρνηση ας επιλέξει το επίπεδο
της συνεννόησης.
Η συζήτηση, όπως έγινε σήµερα, δεν ήταν καν εισαγωγική. Δεν
µας αφορά ποια είναι η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδεολογία του
ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξουσία. Μας αφορά, όµως, να συζητηθεί το θέµα
πάρα πολύ σοβαρά και όχι άτσαλα, όπως έγινε απόψε.
Κύριε Πρόεδρε, φτάσαµε στις 0.40’, για να µπορέσει να διατυπωθεί το πρώτο ερώτηµα στους αρµόδιους Υπουργούς. Επί
του θέµατος, µας δηλώσατε µια διαδικασία, την οποία δεν ακολουθήσατε. Θα έπαιρναν τον λόγο οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων για το θέµα. Δεν αναφέροµαι σε εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, µε
συγχωρείτε πολύ…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν αναφέροµαι σε εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επιτρέψτε µου τη
διακοπή για λίγα δευτερόλεπτα µόνο και θα σας δώσω χρόνο!
Τον αντίστοιχο χρόνο που θα σας στερήσω, θα σας τον δώσω.
Τι συνεννοηθήκαµε, κύριε Λοβέρδο; Έρχεστε στην Ολοµέλεια,
ζητάτε τον λόγο και σας τον δίνω. Ναι ή όχι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με εσάς, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στην Ολοµέλεια, µε
άλλον προεδρεύοντα, όλα τα κόµµατα, οµόφωνα εδώ το Σώµα,
αποφάσισε αυτό που λέτε για τους εισηγητές, ενδεχόµενα τους
Βουλευτές κ.λπ..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά. Μόνο µε εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στην πορεία και σε
συνεννόηση και µε άλλους προεδρεύοντες και µε τα κόµµατα,
συνεννοηθήκαµε να υπάρξει συζήτηση µέχρι το επίπεδο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, πέραν των Προέδρων βεβαίως των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε….
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν ακούστηκε από
πουθενά αντίρρηση. Τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, τρεις φορές
το ανακοίνωσα, δεν ακούστηκε από πουθενά αντίρρηση και έρχεστε εσείς τώρα και βάζετε τέτοιο ζήτηµα τέτοια ώρα που εκκρεµούν δύο τοποθετήσεις! Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο! Εάν
έχετε να τοποθετηθείτε επί της ουσίας, τοποθετηθείτε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μόλις έκανα αυτό, µου πήρατε ένα
λεπτό και κάτι, και θα µου το δώσετε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι επειδή παραβιάστηκε η συµφωνηθείσα διαδικασία, φθάνουµε στις 0.40’ να απευθυνθούµε στους δύο συναρµόδιους Υπουργούς και να τους ρωτήσουµε θέµατα της
τροπολογίας.
Έχουµε την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση δίνει ψευδείς αριθµούς. Ο ένας αριθµός συµπτύσσει τους αριθµούς, µιλώντας αντί
για αδειοδοτηµένα προγράµµατα, για αριθµό καναλιών. Ο άλλος
Υπουργός µιλάει για τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας, που δεν είναι
το ίδιο µε τις δυνατότητες εκποµπής σε κανάλια µη υψηλής ευκρίνειας, όπως γίνεται σήµερα σε µεγάλη πλειοψηφία.
Αυτή η σύµπτυξη των αριθµών είναι η προϋπόθεση της βελτίωσης. Και εάν εσείς δεν θέλετε να το πιστέψετε αυτό, πρέπει
να δεχθείτε κάτι άλλο, εσείς της Πλειοψηφίας που θα ψηφίσετε.
Ψηφίζετε τροπολογία που καθορίζει αριθµό καναλιών. Με ποια
βάση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Έχετε τεχνολογικά πειστεί;
Και είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, η Βουλή Σώµα για
να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήµατα; Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο είναι το αρµόδιο και έχει και την καταλληλότητα
να τα δει αυτά.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Φωνάξτε όσο θέλετε! Ψηφίζετε χωρίς να ξέρετε τι ψηφίζετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
ησυχία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Φωνάζουν οι συνάδελφοι και αντιδρούν, αλλά αυτό δεν µας απασχολεί. Είναι δικό τους θέµα. Ό,τι
έχει να ειπωθεί από πλευράς επιχειρηµάτων που αφορά την τροπολογία, θα ακουστεί, κύριε Πρόεδρε. Τέλος!
Ποιος νοµίζει ότι µε αυτά τα τερτίπια µπορεί να αλλάξει την
ηµερήσια διάταξη της χώρας;
Αύριο εδώ, σε λίγες ώρες, συζητάµε για το αγροτικό. Θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε επί της ουσίας το θέµα και όχι
-όπως έκαναν άλλοι- να κάνουµε πολιτικό παιχνίδι στις αγροτικές
κινητοποιήσεις. Εµείς είχαµε το θάρρος να πάρουµε σοβαρή
θέση επ’ αυτού και να αποστασιοποιηθούµε από θέµατα που
προσβάλλουν, µέσα από τις κινητοποιήσεις, δικαιώµατα των
άλλων πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, επειδή –και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- κατά την
Κυβερνητική Εκπρόσωπο, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Επικρατείας όλα πάνε καλά σε αυτήν τη χώρα, το µόνο που µένει
είναι να κάνετε και αυτό που έκαναν τα Εµιράτα: Υπουργείο Ευτυχίας. Όλα πηγαίνουν καλά, να τα διαχειριστείτε αυτά τα καλά!
Επειδή, λοιπόν, όλα πηγαίνουν καλά, ακούγονται -και σήµερα
ακούστηκαν- επιχειρήµατα ιταµά, επιχειρήµατα που εξορίζουν
τον διάλογο µέσα από τις αντιρρήσεις της Αντιπολίτευσης από
το πεδίο της πολιτικής και τον πηγαίνουν αλλού, περί δήθεν επιχειρηµάτων που από αλλού κατευθύνονται, είτε πρόκειται για τις
αγροτικές κινητοποιήσεις που κάποιοι τις κινητοποιούν, είτε πρόκειται για τα µέσα ενηµέρωσης, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέµα.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι ντροπή σας όλα αυτά! Να πάρετε την ευθύνη της ακινησίας που θα φέρετε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο µε αυτές τις µουτζούρες που εδώ ψηφίζετε!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία,
κύριοι συνάδελφοι!
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος.
Θα ακολουθήσει ο κ. Τσιρώνης και θα περάσουµε µετά στην
ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει λάβει η Νέα Δη-
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µοκρατία σήµερα. Αφού δεν κατάφεραν να καλύψουν κανένα
από τα επιχειρήµατα που κατέθεσε η Κυβέρνηση, αφού δεν µπόρεσαν να πείσουν καν για την αναγκαιότητα της τακτικής τους,
κατέφυγαν σε κραυγές πατριδοκαπηλίας και ενδοτισµού. Και
αυτό ήταν ξεκάθαρο ότι επιχείρησε να το κάνει ο κ. Δένδιας. Δεν
ξέρω αν συνεννοηθήκατε να το παίξουν αυτό τα κανάλια και να
µη δείξουν την πλήρη ήττα που είχατε σε επιχειρήµατα σήµερα
για το θέµα των τηλεοπτικών συχνοτήτων.
Βέβαια, έκανε και άλλα λάθη ο κ. Δένδιας και έδωσε και επιχειρήµατα στη Χρυσή Αυγή. Πήγε να καλύψει τον δικτάτορα Μεταξά.
Το «όχι», κύριε Δένδια, ήταν του λαού! Οι δικτάτορες το µόνο
που κατάφεραν στην Ελλάδα ήταν η βία, ήταν η έλλειψη δηµοκρατίας, ήταν ο περιορισµός δικαιωµάτων και το ξεπούληµα της
πατρίδας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο φασισµός, οι δικτάτορες και οι ακροδεξιοί ξεπουλάνε την
πατρίδα!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μην πηγαίνετε µαζί τους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πείτε µας για το ΝΑΤΟ και αφήστε τα
αυτά!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Σας πονάει, σας πονάει! Μάλιστα!
Άλλο, όµως, είναι το πρόβληµα στην εξωτερική πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας. Και ας µιλήσουµε ξεκάθαρα. Ποιο είναι το
πρόβληµά σας στην ευρωπαϊκή πολιτική;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το ΝΑΤΟ είναι το πρόβληµα!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το πρόβληµά τους είναι ότι ανήκουν
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, εκεί που αλωνίζει ο κ. Weber, ο
οποίος θέλει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης, ο οποίος θέλει την
Ελλάδα εκτός Σένγκεν. Και δεν έχετε τολµήσει ούτε µπορέσατε
να αλλάξετε την πολιτική του κόµµατος που ανήκετε στην Ευρώπη. Και αυτό το κρύβετε από τους Έλληνες πολίτες!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λίγα λόγια, λοιπόν, για αυτό που εµείς προασπίζουµε, που
είναι και η πατρίδα, αλλά και οι πολίτες αυτής της πατρίδας.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Το «όχι» του λαού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία,
κύριοι συνάδελφοι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ας γυρίσουµε, όµως, στην πραγµατική συζήτηση.
Η σηµερινή ατζέντα πρακτικά έρχεται να καλύψει την αντισυνταγµατική συµπεριφορά και την εκτροπή από τους κανόνες της
δηµοκρατίας της πατρίδας µας των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που επιδιώκουν να µην υπάρχει Ανεξάρτητη Αρχή, το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και να µην δοθούν άδειες µε διαγωνισµό στα τηλεοπτικά κανάλια. Παρ’ ότι περιµέναµε δύο µήνες
να βγάλουν πρόεδρο –παρ’ ότι απέτυχαν µε τα συστήµατα πληροφορικής- και παρ’ ότι βάλαµε τροπολογία για να αλλάξει το
πλήθος των µελών του ΕΣΡ και παρ’ ότι φέραµε το θέµα του πλήθους των καναλιών στη Βουλή και όχι στον Υπουργό, σε τρεις
Διασκέψεις Προέδρων απέφυγαν τη δική τους συνταγµατική
υποχρέωση.
Είναι ξεκάθαρο τι υπηρετούν. Υπηρετούν το προηγούµενο καθεστώς ανοµίας. Και είναι προσχηµατική η πρόταση να αποφασίσει το ΕΣΡ τον αριθµό των καναλιών, γιατί αυτό προέκυψε ως
επιχείρηµα όταν είπαµε να αποφασίσει η Βουλή, την οποία επέλεξαν οι Έλληνες πολίτες.
Είναι, όµως, άλλος ο σκοπός. Ο σκοπός τους είναι να µην έχει
δικαίωµα ο λαός να αποφασίζει, όπως έκανε ο ελληνικός λαός
σπάζοντας τα δεσµά του το 2015, τα δεσµά της διαπλοκής µε τα
κανάλια, αυτά τα δεσµά που θέλουν ακόµα να υπάρχουν, για να
µην αποφασίζει ο ελληνικός λαός.
Επειδή, όµως, δεν επιτρέπει η Αντιπολίτευση την ύπαρξη της
ανεξάρτητης αρχής, εµείς έχουµε υποχρέωση να κάνουµε διαγωνισµό και να τον κάνουµε µε ευθύνη της Βουλής, µε έναν
αριθµό που προκύπτει περιοριστικά, απόλυτα από τις τεχνικές
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συνθήκες, αλλά και από τα οικονοµικά της διαφηµιστικής πίτας
και βέβαια, µε προστασία του ανταγωνισµού.
Γιατί κρύβετε ότι χρωστάνε σήµερα τα κανάλια 14 εκατοµµύρια πρόστιµα στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ότι χρωστάνε 20 εκατοµµύρια ευρώ στην εφορία, ότι έχουν 800
εκατοµµύρια δάνεια µε τις δικές σας πλάτες και τα πληρώνουν
οι Έλληνες πολίτες πάρα πολλές φορές, ότι πέντε κανάλια ήταν
ζηµιογόνα το 2013, ότι τρεις τηλεοπτικές εταιρείες έχουν αρνητικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων και δεν έχουν οικονοµική αυτοτέλεια;
Και µετά λέτε ότι θα χάσουν οι εργαζόµενοι τις δουλειές τους.
Μα, άµα συνεχίσουµε το δικό σας καθεστώς, θα χάσουν οι εργαζόµενοι στα κανάλια τη δουλειά τους.
Αντιθέτως, εµείς δηµιουργούµε κανόνες στελέχωσης των καναλιών µε τετρακόσια άτοµα, µε µετοχικό κεφάλαιο, µε ισχυρά
συµβόλαια, αορίστου χρόνου εργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν δουλειά και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Όµως, για εµάς είναι κατανοητό να αντιδρούν οι καναλάρχες.
Θα χάσουν τη σχέση διαπλοκής, θα χάσουν το µονοπώλιο των
δηµόσιων συχνοτήτων. Θα πρέπει να είναι βιώσιµοι, να έχουν διαφάνεια, να είναι ισχυροί, να µην έχουν πτωχεύσεις και χρέη. Και
θα πρέπει να έχουν νόµιµο και µόνιµο προσωπικό.
Το ερώτηµα που προκύπτει για τους πολίτες είναι: Εσείς γιατί
αντιδράτε; Σας πειράζουν όλα αυτά;
Εµείς και στον τοµέα της ενηµέρωσης έχουµε µια υποχρέωση:
να βάλουµε κάθε κατεργάρη στον πάγκο του για να αναπνεύσει
η δηµοκρατία στη χώρα µας, η δηµοκρατία, η οποία στενάζει
πίσω από τις κάµερες των συστηµικών καναλιών, πίσω από τις
εθνικές εργολαβίες, πίσω από τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και αυτό θα υπηρετήσουµε.
Και για να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Εµείς έχουµε τη δύναµη να το
κάνουµε. Έχουµε τη δύναµη να συνεχίσουµε χωρίς κανένα πρόβληµα σταθερότητας, γιατί έχουµε στιβαρή εντολή από τους πολίτες, έχουµε όνειρα, έχουµε ελπίδα, δεν χρωστάµε σε κανένα
νταβατζή και πάνω από όλα µπορούµε όλοι µαζί να προχωρήσουµε. Και θα τα καταφέρουµε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσιρώνης για τρία µε τέσσερα λεπτά το πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κατ’ αρχάς εκφράζω τα θερµά µου συλλυπητήρια για τα τρία παιδιά του Ναυτικού που χάθηκαν σήµερα.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπαιρνα ποτέ
τον λόγο για να παραστήσω το συνταγµατολόγο, γιατί µας κούρασε σήµερα πολύ η συζήτηση για το Σύνταγµα. Ειλικρινά περιµένω µε πολύ µεγάλη περιέργεια να δω αν θα πραγµατοποιηθούν αυτές οι απειλές ότι θα πάµε στο συνταγµατικό δικαστήριο,
στο Συµβούλιο της Επικρατείας να δούµε τι είναι συνταγµατικό
και τι δεν είναι.
Εκείνο, όµως, που σίγουρα δεν είναι συνταγµατικό και έχει κριθεί αµετάκλητα, είναι όλη αυτή η παρανοµία τριών δεκαετιών.
Αυτό έχει κριθεί σίγουρα συνταγµατικά και το γράψατε στα παλαιά σας υποδήµατα! Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο καλό ή πόσο κακό
είναι τις άδειες να τις προκηρύξει η Κυβέρνηση ή το ΕΣΡ, γιατί
σε τελευταία ανάλυση θα πλειοδοτήσουν αυτοί που θα πλειοδοτήσουν.
Εγώ θα σας θυµίσω τι σηµασία έχει το καθεστώς της ανοµίας
για τη δηµοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να θυµηθούµε, λοιπόν,
ότι το ολυµπιακό παραµύθι, µε το οποίο ταΐσατε τον ελληνικό
λαό, δεν είχε αντίλογο. Ποτέ δεν δόθηκε η ευκαιρία στους ανθρώπους που αντιδρούσαν στην Ολυµπιάδα, να βγουν και να
πουν τι σηµαίνει η Ολυµπιάδα για τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτά τα δισεκατοµµύρια που χάθηκαν από την «ολυµπιακή αρπαχτή», ποτέ δεν έµαθε ο Έλληνας πολίτης τι έγιναν σε σοβαρό
διάλογο…
(Θόρυβος από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Να πούµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν κόµµατα, όπως το δικό µου
κόµµα, οι Οικολόγοι Πράσινοι αλλά και το ΚΚΕ, που ήταν µονίµως
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αποκλεισµένα από τα κανάλια. Και όταν προειδοποιούσαµε τους
αγρότες ότι δεν θα τους λύσει το πρόβληµα ο Αχελώος, αλλά
είναι λάθος οι καλλιέργειές τους, ποτέ κανείς δεν µας άκουσε
γιατί ποτέ δεν µπορέσαµε να µιλήσουµε.
Να δούµε τι έγινε προχθές; Μιλάµε για τον κόσµο που είναι
στον δρόµο. Εγώ σέβοµαι τον κόσµο που είναι στον δρόµο. Όµως, ενηµερώνεται αυτός ο κόσµος; Πρόσφατα είδα µια ωραία
καρτέλα από ένα µεγάλο κανάλι να µας ενηµερώνει ότι οι µικροί,
ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή χειµάζονται
µε περίπου 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα, θα έχουν 76% µείωση
του εισοδήµατός τους.
Είµαι και εγώ ελεύθερος επαγγελµατίας. Ήµουν όλη µου τη
ζωή. Πήρα το κοµπιουτεράκι µου και ανακάλυψα ότι προφανώς
θα πλήρωνα 10% έως 20% λιγότερα από ό,τι πληρώνω σήµερα.
Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται στον δρόµο ξέρουν αρκετά
καλά µαθηµατικά ή ενηµερώνονται από τα κανάλια; Αυτή δεν
είναι η συνταγµατική υποχρέωση των καναλιών; Αυτό, όµως, το
ξεχνάµε.
Δεν θα θυµηθώ το δηµοψήφισµα. Το ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι. Δεν χάνω χρόνο. Να µιλήσουµε, όµως, και για την εκκωφαντική σιωπή.
Έµαθαν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες τίποτα για την κυκλική οικονοµία; Έχετε ακούσει µια λέξη για την κυκλική οικονοµία;
Έχετε ακούσει µια λέξη για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις
ενέργειας, που σήµερα στη Γερµανία είναι το 20% των ενεργειακών πηγών της χώρας, που στην Ελλάδα οι άνθρωποι ψάχνουν
τι δουλειά θα κάνουν; Μηδέν!
Γνωρίζει το Κοινοβούλιο, άραγε, γνωρίζει ο ελληνικός λαός,
ότι το 2010 το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση Sven Giegold, του πράσινου Ευρωβουλευτή, η οποία έλεγε για το ευρωοµόλογο, το οποίο τότε ήταν η λύση στα µνηµόνια. Όµως, αυτή η
λύση αποκρύφθηκε από τον ελληνικό λαό. Ποτέ δεν έµαθε ο ελληνικός λαός ότι το Ευρωκοινοβούλιο είχε ψηφίσει την έκθεση
Sven Giegold.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Γιατί δεν την εφαρµόζετε τώρα;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και ρωτάω ακόµη και το Κοινοβούλιο: Ξέρετε ότι σήµερα τελείωσε στην Ελλάδα η Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τη Μεσόγειο; Κανείς δεν το ξέρει, γιατί κανένα κανάλι σχεδόν δεν το είπε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ! Δεν γίνεται έτσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
καθόλου µεγάλης σηµασίας το αν την άδεια θα την προκηρύξει
το ΕΣΡ ή αν θα την προκηρύξει η Κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει
αυτήν τη στιγµή ΕΣΡ.
Το σηµαντικό είναι ότι τα κανάλια είναι ζήτηµα δηµοκρατίας.
Και η δηµοκρατία δεν λειτουργεί στον τόπο. Μιλάτε για αγορά,
αλλά αυτό που υπερασπίζεστε είναι η µαύρη αγορά! Μιλάτε για
δηµοκρατία, αλλά αυτό που υπερασπίζεστε είναι η µαύρη προπαγάνδα!
Εµείς, λοιπόν, υποστήκαµε τη µαύρη προπαγάνδα και δεν µασάµε µε αυτά που λέτε. Θα αλλάξουµε το σύστηµα, γιατί αλλιώς
δεν προχωρά η δηµοκρατία στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσιρώνη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς
οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το νοµο-
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σχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου
νόµου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη. Παρούσα.
Ο κ. Μαντάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Φάµελλος Σωκράτης. Παρών.
Η κ. Βάκη Φωτεινή. Παρούσα.
Ο κ. Κάτσης Μάριος. Παρών.
Ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Λάππας Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Μπαλαούρας Γεράσιµος. Παρών.
Ο κ. Πάντζας Γεώργιος. Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η κ. Τζούφη Μερόπη. Παρούσα.
Ο κ. Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος). Παρών.
Η κ. Σταµατάκη Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Αντωνίου Χρήστος. Παρών.
Η κ. Γκαρά Αναστασία. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου νόµου, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Τσιάρας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Δένδιας Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης). Παρών.
Ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Καράογλου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. Κόνσολας Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Ανδριανός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Δήµας Χρίστος. Παρών.
Ο κ. Στύλιος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Καλαφάτης Σταύρος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10‘) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 186 µε ειδικό 1 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς
οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την τροπολογία λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί των τροπολογιών. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και
θα συνυπολογισθούν στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Ιάσονα Φωτήλα, κ. Γεωργίου Βαγιωνά, κ. Νικήτα Κακλαµάνη, κ. Θεοδώρου Παπαθεοδώρου και
κ. Θεοδώρας Μπακογιάννη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «όχι».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

«

5799

5800

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5801

5802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

5803

»)

5804

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ του κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 270 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 154 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 102 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 14 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο ως
έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Δέχεσθε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και
στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το νοµοσχέδιο

5809

έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές, επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 3 Δεκεµβρίου 2013, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή
του άρθρου 11 της Συµφωνίας εγκρίνονται µε κοινή πράξη των
αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Μετά τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 προστίθεται
άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
1. Ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών παροχών περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος
γενικού περιεχοµένου ορίζεται σε τέσσερεις (4) για µετάδοση
υψηλής ευκρίνειας (high definition).
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η διαγωνιστική
διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών της προηγούµενης παραγράφου διενεργείται από τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας, ο οποίος εκδίδει τη σχετική προκήρυξη, χορηγεί
τις άδειες και προβαίνει σε όλες τις επιµέρους ενέργειες που
προβλέπονται από τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των ως άνω διατάξεων και δύνανται να µεταβιβαστούν
επιµέρoυς αρµοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
3. Η τιµή εκκίνησης για την ανωτέρω κατηγορία δηµοπρατούµενων αδειών καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.»
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17
αυτής.
Αθήνα,.................................2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

4. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.35’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της
συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184)» και άλλες διατάξεις» και
β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων,
καθώς και συζήτηση της υπ’ αριθµόν 6/6/27-11-2015 επίκαιρης
επερώτησης των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, σχετικά µε το θέµα: «Άδικα φοροεισπρακτικά
µέτρα για τους αγρότες προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό
Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης», σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

