ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΘ’
Πέµπτη 31 Αυγούστου 2017
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Βλάση, σελ. 11384
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
Πρόεδρος της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου
της Ευρώπης κ. Γκαµπριέλ Νεφ, η Προϊστάµενη της Διεύθυνσης Νοµοθετικών Δραστηριοτήτων του Κογκρέσου Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης κ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΘ’
Πέµπτη 31 Αυγούστου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 31 Αυγούστου 2017, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.35’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 1ης Σεπτεµβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1331/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χανίων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας (Βάλιας) Βαγιωνάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά µε τη θεσµική προστασία της περιοχής
του Ελαφονησίου Χανίων.
2. Η µε αριθµό 1322/22-8-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα:
«Αποκοµµένη η Σαµοθράκη εν µέσω τουριστικής περιόδου! Σε
απόγνωση οι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι επιχειρηµατίες γενικά!»
3. Η µε αριθµό 1360/29-8-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα
Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα.»
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1323/22-8-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θα δοθεί επιτέλους λύση στο θέµα της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ»;».
2. Η µε αριθµό 1252/18-7-2017 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος στη Ρόδο, εν µέσω καύσωνα και τουριστικής περιόδου».
3. Η µε αριθµό 1253/18-7-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Έρευνες και γεωτρήσεις για κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στην περιοχή νοτίως της Κρήτης και ευρύτερα στην ελληνική
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη.»
4. Η µε αριθµό 1158/4-7-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φλώρινας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Συνολική και
όχι τµηµατική µετεγκατάσταση της Κοινότητας Αχλάδας του
Νοµού Φλώρινας».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 6397/602/15-6-2017 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Γεωργίου – Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Καταστροφική κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Επικρατείας, οι
Αναπληρωτές Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Υγείας, καθώς και ο
Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κατέθεσαν στις 29-8-2017 σχέδιο νόµου µε τίτλο:
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Επίσης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Εσωτερικών, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσαν στις 30-8-2017 σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/41/ΕΕ».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1321/22-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς την Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ΕΣΠΑ το ακτινοβόλο µνηµείο της Αµφίπολης, λόγω «ανωριµότητας» του έργου,
µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού». Θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Λυδία Κονιόρδου.
Κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, χαριστική βολή, πραγµατικά, στην απογοήτευση όλων µας για την εν γένει αντιµετώπιση της Αµφίπολης
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από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποτέλεσε το φιάσκο –θα
µου επιτρέψετε να πω- της απόρριψης του φακέλου ένταξης της
Αµφίπολης στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, απόρριψη από
την ειδική υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση, λόγω «ανωριµότητας» του έργου και σοβαρότατων ελλείψεων στις απαιτούµενες
µελέτες.
Αυτό, κυρία Υπουργέ, συνέβη παρά τις διαβεβαιώσεις σας
εδώ, από το Βήµα της Βουλής, στις 16-12-2016, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησής µου, ότι το Υπουργείο σας έχει προγραµµατισµό για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό συνέβη, παρά τις
πρώιµες, όπως αποδείχθηκε, ανακοινώσεις σας κατά την επίσκεψή σας στην Αµφίπολη στις 11 Μαΐου του 2017 ότι ξεκινά νέα
φάση εργασιών στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Αµφίπολης, µε την ένταξη του έργου ύψους 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ.
Η δυσµενέστατη αυτή εξέλιξη, κυρία Υπουργέ, πλήττει, όπως
αντιλαµβάνεστε, για µια ακόµη φορά το ακτινοβόλο και µοναδικό
αυτό µνηµείο της Αµφίπολης, το οποίο δυόµισι χρόνια τώρα και
πλέον στέκει παρατηµένο και κινδυνεύει να διανύσει έναν ακόµη
χειµώνα χωρίς έργα. Αυτό, βεβαίως, να µου επιτρέψετε να πω
πως αποτελεί εγκληµατική αδράνεια και αδιαφορία.
Επειδή, λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισµού θα πρέπει προφανώς
να υποβάλει εκ νέου τεχνικό δελτίο για την επιτυχή ένταξη του
φακέλου, επειδή η ανασκαφή στον Λόφο Καστά έχει επανειληµµένως υποστεί την υποτίµηση αυτής της Κυβέρνησης, εγώ προσωπικά -και όπως φαίνεται δικαιώνοµαι- την είχα χαρακτηρίσει
πολιτική καταδίκη, κυρία Υπουργέ, αφ’ ενός µε τη χρονολόγηση
του µνηµείου, ότι τάχα το µνηµείο δεν είναι µακεδονικό, αφ’ ετέρου, βεβαίως και κυρίως, µε την παντελή εγκατάλειψή του τόσο
σε επίπεδο συνέχισης της ανασκαφής, αλλά ακόµα και στις στοιχειώδεις πράξεις προστασίας του µνηµείου και διάσωσής του,
σας ερωτώ ευθέως:
Ποιες είναι πλέον εκεί που φτάσαµε οι επόµενες κινήσεις και
το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του Υπουργείου σας για την
εκ νέου υποβολή του φακέλου, προκειµένου να µη χαθεί η προθεσµία της 31ης Δεκεµβρίου 2017 που θέτει η προκήρυξη της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
Ποιος, βεβαίως, έχει την ευθύνη αυτής της αποτυχίας, την ευθύνη απόρριψης του φακέλου και ως εκ τούτου ποιος θα συντονίσει εκ νέου την υποβολή του φακέλου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ, κυρία Αραµπατζή, γιατί µου δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσω κάποια θέµατα που αφορούν αυτό το πραγµατικά µοναδικής λαµπρότητας µνηµείο. Ωστόσο δεν υπάρχει
ούτε φιάσκο, ούτε «ανωριµότητα», ούτε αδιαφορία.
Πράγµατι, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 υποβλήθηκε προς ένταξη στις 2 Ιουνίου από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού το έργο µε τίτλο: «Στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείου Τύµβου Καστά στην Αµφίπολη
Σερρών», µε προϋπολογισµό 1,5 εκατοµµύριο ευρώ στο πλαίσιο
της επίσηµης πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και µε φορείς υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνηµείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.
Θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουµε, αλλά είναι
σηµαντικό να το θυµόµαστε, ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο
έργο, ένα πολύπλοκο έργο το οποίο απαιτεί πάρα πολλές ειδικές
παραµέτρους. Αυτό το έργο περιλαµβάνει την οριστικοποίηση
και εξειδίκευση των µελετών, τις εργασίες των ήδη υπαρχόντων
µελετών για την Αµφίπολη, τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του µνηµείου, αλλά και της διαµόρφωσης και ανάπλασης
του περιβάλλοντος χώρου του. Ταυτόχρονα, όµως, ενέχει –κι
εδώ ερχόµαστε σε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι- την επίλυση πολυπαραµετρικών επιστηµονικών και τεχνικών προβληµάτων για
τα οποία κατέστη αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση και ιεράρχηση των αναγκαίων εργασιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λόγω, λοιπόν, της πολυπλοκότητάς του και της ανάγκης να
προηγηθούν διερευνητικές εργασίες, προκειµένου να εκπονηθούν επιµέρους µελέτες για την ολοκληρωµένη στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του µνηµείου και του
περιβάλλοντος χώρου του, το Υπουργείο µέσω της υποβληθείσας πρότασης προσπαθούσε να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η νοµοθεσία για την ωρίµανση του όλου έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 177 του ν.4412/2016, που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
Ωστόσο, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέρριψε το
κατατεθέν τεχνικό δελτίο, ενδεχοµένως διότι υπήρξε έλλειµα συνεννόησης µεταξύ των δύο φορέων. Συνήθως η πάγια τακτική είναι να υπάρχει µια προηγούµενη συνεννόηση µεταξύ των φορέων για τις διευκρινίσεις που απαιτούνται σε συγκεκριµένες τεχνικές λεπτοµέρειες, διευκρινίσεις, διαχειριστικές παραµέτρους
πριν κατατεθεί το τελικό δελτίο. Αυτό δεν έγινε και υπήρξε απόρριψη.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αµέσως κινητοποιήθηκε στις 2-8-2017 σε κοινή σύσκεψη όλων των εµπλεκοµένων
φορέων στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στη Θεσσαλονίκη, όπου δόθηκαν εκατέρωθεν διευκρινίσεις και
καταγράφηκαν τα απαιτούµενα στοιχεία για την εκ νέου υποβολή
της πρότασης µε χρονικό ορίζοντα –κι εδώ ερχόµαστε στο χρονοδιάγραµµα- την 20η Σεπτεµβρίου 2017 που θα υπάρξει και καινούργια συνάντηση, για να υπάρξουν τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις που απαιτούνται, για την οποία εργάζονται αδιαλείπτως
και πυρετωδώς όλο αυτό το διάστηµα οι αρµόδιες διευθύνσεις
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, δηλαδή η Διεύθυνση Αναστήλωσης, η Διεύθυνση Συντήρησης µαζί µε την αρµόδια
διαχειριστική αρχή του Υπουργείου.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν ήταν µόνο το έργο
του Τύµβου Καστά στην Αµφίπολη που απερρίφθη. Ήταν και
άλλα τέσσερα έργα τα οποία αφορούν τον Νοµό Ηµαθίας, τον
Νοµό Πέλλας και ένα στον Νοµό Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Ανδρέα Περιστερά.
Ωστόσο, θέλω να τονίσω το εξής: Οι ίδιες υπηρεσίες που επί
χρόνια τώρα επιτελούν το έργο αυτό που όλοι βλέπουµε σε όλη
την ελληνική επικράτεια και το θαυµάζουµε, επιτελούν και τις µελέτες και τα τεχνικά δελτία για να φτιαχτούν όλα αυτά έργα. Οι
ίδιοι άνθρωποι έφτιαξαν αυτές τις µελέτες, κυρία Αραµπατζή. Οι
ίδιοι άνθρωποι τις επιµελήθηκαν.
Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ανεξαρτήτως της αρχής, έχουν διαδικασίες τις οποίες τηρούν και τις τιµούν διαρκώς µε την ίδια
επιστηµονική επάρκεια και την ίδια αφοσίωση. Και θα ήταν απορίας άξιον αν σε ένα έργο τέτοιας µεγάλης εµβέλειας και λαµπρότητας και ιδιαιτερότητας, όπως είναι η Αµφίπολη και ο Τύµβος Καστά, αυτές οι ίδιες υπηρεσίες έδειχναν αµέλεια και αδιαφορία. Δεν ισχύει αυτό. Ίσα ίσα που το Υπουργείο σε συνεργασία
µε την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη είµαστε σε πολύ καλή
σχέση και συνεργασία για να τιµήσουµε όλοι µαζί αυτό το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ. Έχετε και δευτερολογία.
Κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι δεν υπάρχει βεβαίως φιάσκο. Αυτό
είναι πολιτική σας εκτίµηση. Είπατε, όµως, ότι δεν υπάρχει ανωριµότητα. Προφανώς, αµφισβητείτε το έγγραφο της περιφέρειας
που σας απάντησε και που λέει ότι για όλους τους παραπάνω λόγους το έργο κρίνεται ανώριµο. Το λέει η απόφαση της περιφέρειας.
Επίσης, είπατε ότι είναι πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό έργο
-είναι γνωστό αυτό, κυρία Υπουργέ- και χρειάζονται διαδικασίες.
Δηλαδή, έπρεπε να ξεκινήσουν τα σωστικά µέτρα, που δεν ξεκίνησαν ποτέ. Σας θυµίζω ότι το 30% από την προηγούµενη µελέτη
εκπονήθηκε επί των ηµερών σας. Βεβαίως, µετά πρέπει να προχωρήσουµε σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης του µνηµείου,
ώστε να το καταστήσουµε επισκέψιµο.
Είπατε, λοιπόν, ότι προσπαθούσατε να εξαντλήσετε όλες τις
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δυνατότητες. Εγώ ρωτώ: Αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες εκπονούσαν τη συγκεκριµένη µελέτη δεν είναι οι ίδιες υπηρεσίες, κυρία
Υπουργέ, που εδώ και χρόνια και στα προηγούµενα κοινοτικά
πλαίσια συνέτασσαν τα σχετικά δελτία µε τον απαιτούµενο συντονισµό όλων των υπηρεσιών που εµπλέκονται, όπως πολύ καλά
ξέρετε, µε βάση τα κοινοτικά προαπαιτούµενα και το κοινοτικό
πρωτόκολλο;
Δεν ήταν οι ίδιες υπηρεσίες αυτές οι οποίες έφεραν χίλια τριακόσια εννιά έργα, κυρία Υπουργέ, τον προηγούµενων χρόνων,
2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ; Τι άλλαξε ξαφνικά σε αυτές οι υπηρεσίες και πέντε τεχνικά δελτία επί των ηµερών σας απορρίφθηκαν;
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, υπάρχει κάποια ευθύνη;
Φαντάζοµαι ότι η ευθύνη του συντονισµού είναι πολιτική ευθύνη όλων αυτών των υπηρεσιών. Εγώ ρωτώ: Ποιος έχει αυτή
την ευθύνη; Την έχετε εσείς; Την έχει η γενική γραµµατέας του
Υπουργείου, που φαντάζοµαι ότι έχει την ευθύνη συντονισµού
αυτών των έργων;
Θέλω, επίσης, να ρωτήσω το εξής: Εσείς, όταν ήρθατε στην
Αµφίπολη στις 11 Μαΐου του 2017 και ανακοινώσατε στον σερραϊκό λαό και σε όλους τους όµορους νοµούς που διψούσαν να
ακούσουν δυόµισι χρόνια µετά µια θετική είδηση ότι αυτό το
έργο επιτέλους θα προχωρήσει, ότι κάτι τέλος πάντων θα γίνει,
δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει ανωριµότητα της µελέτης;
Διότι, επίσης, λένε τα δηµοσιεύµατα ότι η Γενική Γραµµατέας
σας, η κ. Βλαζάκη, επικοινωνούσε µε τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και µε εσάς βεβαίως και σας διαβεβαίωνε ότι
όλα βαίνουν καλώς. Ξέρατε, λοιπόν, ότι καρκινοβατεί το έργο;
Επίσης, τα δηµοσιεύµατα λένε ότι η περιφέρεια σάς είχε ενηµερώσει ότι οι µελέτες έχουν πρόβληµα και είναι ανώριµες.
Εσείς, λοιπόν, τι κάνατε για όλα αυτά; Περιµένατε, δηλαδή, τελευταία στιγµή να απορριφθεί το έργο;
Κυρία Υπουργέ, αυτό δεν λέγεται διαχειριστική ανεπάρκεια;
Με συγχωρείτε, αλλά θυµάστε στην προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση που σας είχα κάνει επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας,
ότι σας είχα εκφράσει πραγµατικά την ικανοποίησή µου ότι εσείς,
ένας άνθρωπος πολιτισµού, αναλαµβάνετε την ηγεσία αυτού του
Υπουργείου και ήµουν πραγµατικά πολύ αισιόδοξη ότι θα δώσετε
τον καλύτερό σας εαυτό για την ανάδειξη και αυτού του ακτινοβόλου µνηµείου της Αµφίπολης.
Ωστόσο, κυρία Υπουργέ, πραγµατικά η όλη πορεία βεβαίως
των δυόµισι χρόνων, πολλώ δε µάλλον και τώρα η τελευταία εξέλιξη, πραγµατικά µας αφήνει βαθύτατα απογοητευµένους.
Καταλαβαίνετε ότι αυτή η υποτίµηση, που αποτελεί υποτίµηση
του µνηµείου της Αµφίπολης και όλης της εν γένει περιοχής, δεν
µπορεί πλέον να γίνει άλλο ανεκτή, κυρία Υπουργέ. Πραγµατικά,
δεν µου απαντήσατε στην πρωτολογία σας στο καίριο ερώτηµα
που σας έκανα: Εγγυάστε αυτή τη στιγµή ότι θα προλάβουµε την
προθεσµία της 31ης Δεκεµβρίου του 2017 ή θα χαθεί;
Διότι θα χαθεί, κυρία Υπουργέ. Ο τρίτος µακεδονικός χειµώνας, ο βαρύς, θα πέσει στην Αµφίπολη, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τη διάσωση του µνηµείου και την εγκατάλειψή του στα καιρικά φαινόµενα και όλα αυτά.
Μας εγγυάστε, λοιπόν, ότι δεν θα χαθεί -που θα χαθεί- γιατί
στο πιο αισιόδοξο σενάριο ότι θα εγκριθεί ο φάκελος στο ΕΣΠΑ
µέχρι τον Δεκέµβριο, αλλά µέχρι τον Απρίλιο για τις σχετικές
προετοιµασίες χάνεται ο χειµώνας. Μας εγγυάστε ότι δεν θα
χαθεί όλο το 2018;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Κυρία Υπουργέ, υπάρχει συστηµατική εγκατάλειψη εδώ και
δυόµισι χρόνια. Να µην αναφερθώ στις αλήστου µνήµης δηλώσεις του κ. Ξυδάκη, του προκατόχου σας, ότι η ανασκαφή της
Αµφίπολης είναι σαν όλες τις άλλες ανασκαφές, ότι είναι Χόλυγουντ, ότι δόθηκαν υπέρµετρες χρηµατοδοτήσεις και άλλες τέτοιες πραγµατικά ανακριβείς δηλώσεις.
Εγώ θέλω να µου πείτε, συν τοις άλλοις, µε το µείζον θέµα της
ανάλυσης των οστών των νεκρών και του βαθµού συγγένειας των
νεκρών τι είχε συµβεί; Διότι αυτό είναι εξόχως σηµαντικό για την
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ιστορικότητα και την αξία του µνηµείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε, είµαστε στα πέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, γιατί ο λαός των Σερρών και βεβαίως οι πολίτες όλης της Μακεδονίας δεν αντέχουν άλλη υποτίµηση του συγκεκριµένου µνηµείου. Ζητούν την πολιτιστική, τουριστική
ανάδειξή του και ό,τι αυτό σηµαίνει για την οικονοµία της περιοχής και της χώρας εν γένει.
Συγκεκριµένες απαντήσεις για την Αµφίπολη, σας παρακαλώ.
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Δεν υπάρχει καµµία αδιαφορία. Δεν υπάρχει καµµία ολιγωρία.
Όλα αυτά τα χρόνια, και τα προηγούµενα αλλά και τα τελευταία,
γίνονται διαρκώς εργασίες, µελέτες και προστασία του µνηµείου
από την αποκάλυψή του, για να µην υποστεί χειρότερες ζηµιές
από τα καιρικά φαινόµενα. Έχουν ήδη γίνει γεωστατικές και στερεωτικές µελέτες, έχουν γίνει στερεωτικά έργα, έχει γίνει συντήρηση του θριγκού της τρίτης αίθουσας, έχουν γίνει µελέτες για
χωµατουργικές εργασίες και εργασίες για τα όµβρια ύδατα, για
να µη βλάπτουν το µνηµείο και το εκθέτουν στα νερά που συσσωρεύονται εκεί που έχει σκαφτεί, γύρω από το µνηµείο.
Είπατε σχετικά µε το τεχνικό δελτίο ότι είναι ανώριµο. Η υπηρεσία µας δεν θεωρεί ότι είναι θέµα ανωριµότητας. Θεωρεί ότι
υπάρχει ανάγκη διευκρίνισης ορισµένων σηµείων που είναι πάντα
απαραίτητες, όπως ισχύει και µε όλες τις άλλες περιφέρειες της
Ελλάδας, πάντα λόγω του ότι τα καινούργια ΕΣΠΑ απαιτούν πολύ πιο εξειδικευµένες διευκρινίσεις, υπάρχει µια συνεργασία.
Προφανώς, υπήρξε ένα έλλειµα επικοινωνίας και έγκαιρης επαφής και γι’ αυτό δηµιουργήθηκε αυτή η απόρριψη. Όµως, εµάς
µας ενδιαφέρει να προχωρήσουµε αυτό το λαµπρό έργο µαζί, σε
συνεργασία, γιατί µόνο σε συνεργασία µπορούµε να το καταφέρουµε. Υπάρχει ένας ιστορικός ρόλος που όλοι αντιλαµβανόµαστε και πάνω απ’ όλα οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
και οι ίδιοι άνθρωποι που και εσείς η ίδια παραδεχθήκατε ότι
έχουν κάνει αυτά τα λαµπρά έργα. Πώς, λοιπόν, θα µπορούσαν
αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να αποτύχουν τόσο οικτρά; Εµάς µας ενδιαφέρει το ίδιο να πετύχουµε και µε την Αµφίπολη.
Όσον αφορά την χρονολογία του µνηµείου, περιµένουµε την
επιστηµονική κατάθεση της ανασκαφέως. Από εκεί θα συµπεράνουµε και τη χρονολογία του µνηµείου.
Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 1326/23-8-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
πρόσκληση της Εσθονίας για συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σε συνέδριο µε τίτλο “Η κληρονοµιά στον 21ο αιώνα των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν από τα
κοµµουνιστικά καθεστώτα”».
Απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος
Κατρούγκαλος.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε µια πρωτοβουλία της εσθονικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας αυτής, µε τον τίτλο που ανέφερα στην επίκαιρη ερώτησή µου. Γενικές γραµµατείες προσκλήθηκαν για την καταδίκη των εγκληµάτων κοµµουνιστικών
καθεστώτων. Όπως το αναφέρω στον τίτλο της επίκαιρης ερώτησής µου, έτσι ακριβώς ήταν και η συγκεκριµένη εκδήλωση.
Έχω διατελέσει Υφυπουργός Εξωτερικών, ήµουν και είµαι για
πολλά χρόνια υπεύθυνος εξωτερικών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Μπορώ να θέτω τα ερωτήµατα που θέτω προς το Υπουργείο Εξωτερικών, σπάνια αλλά µε έναν τρόπο που να επιδέχονται µόνο επί του θέµατος απαντήσεις και όχι γενικεύσεις και
γενικολογίες.
Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, ρωτάω, πρώτον, αν είναι κοινός
τόπος ότι τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι θέµατα που
αφορούν ψηφαλάκια, ψήφους, ψηφοθηρία.
Πρώτον, θεωρώ πως είναι, και πως όλες οι πολιτικές δυνάµεις
που έχουν ασκήσει κυβερνητικό έργο, το ξέρουν καλά αυτό. Μία
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ενέργεια που σου φέρνει µία ψήφο στο εσωτερικό, σου δηµιουργεί προβλήµατα στο εξωτερικό ενδεχοµένως. Κοιτάς, λοιπόν,
αυτά να τα ζυγίσεις και να είσαι σοβαρός.
Δεύτερον, καταδικάζουµε εξ ορισµού όλοι τα «καλλιστεία καθαρµάτων», όπως τα ανέφερε συγκεκριµένος δηµοσιογράφος
στα ΝΕΑ προ ηµερών; Δηλαδή -φεύγω από τον τίτλο που είναι
δάνειος, είναι άλλου ανθρώπου, και πάµε στις δικές µας φράσεις- καταδικάζουµε τη λογική ενός ανταγωνισµού για το ποιος
έχει κάνει λιγότερα ή περισσότερα εγκλήµατα και για το ποιος
είναι καλός ή κακός εγκληµατίας; Προφανώς ναι. Και πρέπει
αυτό να είναι τουλάχιστον δεδοµένο του πολιτικού µας συστήµατος.
Τρίτον, αντιµετωπίστηκε από τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης το συγκεκριµένο θέµα µε τον τρόπο που όλοι ξέρουµε. Γνωρίζουµε, όµως -και αυτό είναι το τρίτο δεδοµένο, κύριε Κατρούγκαλε- ότι στην εξωτερική µας πολιτική, στην εξωτερική πολιτική,
ένας Υπουργός και µία κυβέρνηση έχουν πολλές δυνατότητες να
εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους για µία πρωτοβουλία, πάρα
πολλές. Δεν είναι µία η διαδικασία να εκφράσεις τις επιφυλάξεις
σου. Είναι πολλές. Μπορείς, λόγου χάριν, να συµµετάσχεις µε
έναν γενικό γραµµατέα, να συµµετάσχεις ακόµα πιο πολιτικώς
χαλαρά µε έναν πρέσβη. Έχεις, όµως, τη δυνατότητα και να απόσχεις, δεν πας.
Η επιστολή που ανοίγει ένα άλλο θέµα -δηλαδή ανοίγει το
θέµα της σύγκρισης ναζισµού και σταλινισµού- είναι µία στάση
ακατανόητη, διότι δηµιουργεί προβλήµατα χωρίς να βοηθάει
πουθενά. Εκτός, βέβαια, εάν η βοήθεια έχει να κάνει µε ψηφαλάκια. Αυτό, όµως, σας ζητώ να το καταδικάσετε από την πρώτη
στιγµή.
Η ερώτησή µου είναι µία: Αυτή η επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης εκφράζει την ελληνική εξωτερική πολιτική; Υπάρχει
παρελθούσα τέτοιου είδους πολιτική στάση -όχι από κάποιον
Βουλευτή εδώ ή εκεί, από Βουλευτές ή από κάποιον αναρµόδιο
Υπουργό- που να εκφράστηκε από Πρωθυπουργό της χώρας, διπλωµατικό γραφείο Πρωθυπουργού και Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών;
Και για να τα πω πιο απλά: Ο κ. Κοτζιάς σήµερα είναι στα Σκόπια. Όµως, ήθελα ο κ. Κοτζιάς να είναι εδώ, ο ίδιος ο Υπουργός
Εξωτερικών, όχι ο Αναπληρωτής του. Θα µπορούσε, βέβαια, η
ερώτηση να απαντηθεί την άλλη εβδοµάδα. Το θέµα δεν το θέτω
για καίριες πολιτικές επιρροές. Το θέµα το θέτω για στρατηγικό
ζήτηµα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα προσυπέγραφε
ο κ. Κοτζιάς την επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης; Την προσυπογράφει εδώ και τώρα, σήµερα; Είστε υποχρεωµένος στο
συγκεκριµένο ερώτηµα να δώσετε την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και η ιστορία
δεν ξαναγράφεται. Ο αντικοµµουνισµός ήταν µία ιδεολογία µίσους που δίχασε την ελληνική κοινωνία µέχρι την πτώση της δικτατορίας. Είχε εγκαταλειφθεί από όλες τις πολιτικές δυνάµεις,
ακόµα και από εκείνες που καθόριζαν την πολιτική τους γραµµή
µε βάση αυτόν τον προσανατολισµό. Και είναι εξαιρετικά -όχι
απλώς επικίνδυνο- ολέθριο να γίνεται προσπάθεια να ξαναέλθει
στην πολιτική ζωή της χώρας.
Επί των συγκεκριµένων ερωτήσεών σας οι θέσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης αποτελούν τις επίσηµες θέσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης; Αυτονοήτως, ναι.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά το εάν εκφράστηκαν ποτέ παρόµοιες θέσεις µε τον τρόπο αυτό από Υπουργό Εξωτερικών, όπως
είπατε. Διαβάζω δήλωση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, στις 22-1-2006:
«Είναι ανιστόρητο να επιχειρεί κάποιος να εξοµοιώσει τα φαινόµενα του ναζισµού ή του φασισµού ή τα φαινόµενα των αυταρχικών δικτατοριών της Νοτίου Ευρώπης µε τον κοµµουνισµό ως
σύστηµα σκέψης και ως σύστηµα κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης».
Ενδεικτικά την ίδια ηµεροµηνία ο κ. Λαλιώτης γράφει: «Η ταύ-
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τιση, η εξίσωση και ο συµψηφισµός του φασισµού και του ναζισµού τόσο µε τις ιδέες, τη διαδροµή, την παράδοση και το
αξιακό φορτίο των κοµµουνιστικών κοµµάτων, όσο και µε την εξέλιξη των κρατικών µορφωµάτων και καθεστώτων του υπαρκτού
σοσιαλισµού, αποτελούν µία συνειδητή απόπειρα ανατροπής
ιστορικών δεδοµένων και ιστορικών αληθειών, χωρίς µνήµη, ευαισθησία και ηθική, χωρίς γνώση για αδιαµφισβήτητες αλήθειες».
Και καλούσε ο κύριος Λαλιώτης να µην πλανιέται πάνω από
την Ευρώπη ο αντικοµµουνισµός ως φάντασµα, για να µην βρικολακιάσουν οι ψυχροπολεµικές θεωρίες περί «µαύρου» και
«κόκκινου φασισµού, που εξοµοίωναν τους θύτες µε τα θύµατα.
Και προσδιόριζε την πολιτική αυτή, όσων θέλουν να ξαναφέρουν
στο προσκήνιο αυτές τις ανιστόρητες θεωρίες, ως νέο αντικοµµουνισµό και νέο ευρωπαϊκό µακαρθισµό.
Μήπως, όµως, αυτά τα έλεγαν µόνο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ;
Δύο προσπάθειες έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ταυτιστεί ο κοµµουνισµός µε τον φασισµό. Η πρώτη το 2006 στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Δεν συγκέντρωσε την αναγκαία καταστατική πλειοψηφία, δεν ψηφίστηκε από κανέναν Έλληνα Βουλευτή.
Όχι µόνο από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισαν,
αλλά από κανέναν Έλληνα Βουλευτή!
Το 2009 έχουµε ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου που υπερψηφίστηκε. Δεν ψηφίστηκε, καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ψηφίστηκε, µε δήλωση αναλυτική και πολύ πειστική του κ. Βαρβιτσιώτη, από τη Νέα Δηµοκρατία. Υπερψηφίστηκε από τον Ευρωβουλευτή του ΛΑΟΣ ευλόγως και από έναν µεµονωµένο Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, που έκτοτε δεν είχε πολιτικό
µέλλον.
Η δεύτερη απάντηση, λοιπόν, είναι ότι οι απόψεις που υποστηρίζετε τώρα, ποτέ µέχρι στιγµής δεν έχουν υποστηριχθεί από πολιτικούς ανθρώπους της Δηµοκρατικής Παράταξης, αλλά και από
το σύνολο του ελληνικού πολιτικού κόσµου µετά την πτώση της
δικτατορίας, πράγµα που ήταν σηµαντικό θεσµικό κεκτηµένο,
ακριβώς γιατί έβαζε τέρµα στην ιδεολογία του µίσους και στον
διχασµό της ελληνικής κοινωνίας.
Η τρίτη ερώτησή σας είναι, πώς µπορεί να µετριαστεί η ζηµιά
που προκλήθηκε στα συµφέροντα της χώρας. Χθες απάντησε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης της Εσθονίας. Σας διαβάζω την πρώτη
φράση: «Αγαπητέ Σταύρο, λυπάµαι για την απόφασή σου, αλλά
εκτιµώ την εξήγησή σου για την άρνησή σου να παραστείς και
µπορώ να εκθέσω τα επιχειρήµατά µου για τη διαφωνία µου». Και
συνεχίζει.
Δεν θα χαρακτηρίσω απολογητική την επιστολή αυτή, αλλά
οπωσδήποτε δεν είναι αντιπαραθετική. Δείχνει ότι έχουµε µια σηµαντική απόκλιση ως προς την αντίληψη των πραγµάτων µε την
κυβέρνηση µιας, κατά τα άλλα, φιλικής χώρας. Μήπως η άποψη
της Εσθονίας είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγµή πλειοψηφούσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μόνο οκτώ από τις είκοσι επτά χώρες
ήταν παρούσες στο συνέδριο αυτό που καλούσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε καν όλες οι πρώην σοσιαλιστικές. Ούτε η Βουλγαρία ούτε η Ρουµανία ούτε η Σλοβενία ήταν παρούσες.
Οι απόψεις αυτές, εποµένως, εξακολουθούν να είναι η αιχµή
του δόρατος της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Για ιστορικούς λόγους ορισµένες χώρες τις υιοθετούν. Σε καµµία περίπτωση δεν
είναι πλειοψηφικές. Σε καµµία περίπτωση δεν απηχούν τις ελληνικές εµπειρίες, γιατί όπως είπε ο πρόεδρος του ελληνοισραηλινού επιµελητηρίου, δηλώνοντας ότι ο ίδιος ο άνθρωπος µε τον
καπιταλισµό είναι, δεν είναι κανένας κοµµουνιστής, «Όλοι στην
Ελλάδα ξέρουν ότι οι «χίτες» και οι ταγµατασφαλίτες συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς». Και λέει ο άνθρωπος ως Εβραίος,
«Αυτοί είναι που σκότωναν τους Εβραίους και είναι οι Αριστεροί
που πολεµούσαν τους Γερµανούς και προσπαθούσαν, όσο µπορούσαν, να σώσουν τους Εβραίους».
Και κλείνω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και δευτερολογία. Το ξέρετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, είναι η τελευταία µου φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πάµε στα έξι λεπτά,
όµως. Καταλάβατε; Δεν γίνεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξω-
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τερικών): Επιφυλάσσοµαι για τη δευτεροµιλία µου. Είναι µια µικρή φράση.
Ο κ. Λαλιώτης πώς χαρακτήριζε αυτούς που επαναφέρουν αυτά τα θέµατα; Στην ίδια δήλωση, που προφανώς θα καταθέσω
στα Πρακτικά, τους χαρακτήριζε «ανιστόρητους» και «αλαζόνες»,
«αµνήµονες» και «τιποτόφρονες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Ένωση Φυσικών
Ελλάδος για την πολιτική Γαβρόγλου και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανεφώνησε «Ήµαρτον!». «Ήµαρτον» αναφωνεί και όλη η ελληνική κοινωνία για όσα πράττουν, ειδικά όταν τα συγκρίνουν και µε αυτά
που έλεγαν και µέχρι πρόσφατα.
«Ήµαρτον», κύριε Υπουργέ, και γι’ αυτά που λέτε σήµερα.
Προσπάθησα να κρατήσω το θέµα εκεί που του αξίζει, ως σχετιζόµενο µε την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί συµµετέχετε στο ΕΣΕΕ που συµµετέχουµε, ποια
είναι η στάση µας στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής τα δυόµισι
χρόνια που κυβερνάτε. Έρχεστε, λοιπόν, να µου πείτε αυτές τις
ανοησίες; Έρχεστε να µου πείτε αυτά τα λόγια εδώ; Σας µίλησα
έτσι;
Σας έθεσα συγκεκριµένα ερωτήµατα και προσπάθησα να κατοχυρωθούν εδώ -και µε τη δική σας συµφωνία- κοινές αρχές,
κοινοί τόποι εξωτερικής πολιτικής. Τι µου λέτε τώρα εσείς; Σας
ρώτησα αν είναι επίσηµη στάση του Υπουργείου Εξωτερικών και
να µου δώσετε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Σας είπα, όχι Βουλευτών. Δεν αναφέρατε ούτε έναν Υπουργό Εξωτερικών της
χώρας και φυσικά ούτε τον κ. Κοτζιά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ο κ. Βενιζέλος δεν ήταν Υπουργός Εξωτερικών;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το 2006 ήταν Βουλευτής της Αντιπολίτευσης. Και το θέµα στο Συµβούλιο της Ευρώπης δεν αφορούσε τα εγκλήµατα, τη δολοφονία είκοσι δύο χιλιάδων Πολωνών
αξιωµατικών στο δάσος του Κατίν, κύριε Υπουργέ...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Μήπως πρέπει να καθίσετε εκεί, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μιλάω εγώ τώρα κι εσείς ακούτε, όπως σας άκουγα επί έξι λεπτά.
…το οποίο η Σοβιετική Ένωση επί Γκορµπατσώφ αναγνώρισε
ως αδίκηµα, ως έγκληµα και αποτίεται κάθε χρόνο φόρος τιµής
και σήµερα και επί πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του ’80 και του
’90.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μαζί µε τη CIA.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εκείνο που εγώ σας ερώτησα είναι να
µου πείτε έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κανέναν δεν αναφέρατε, ούτε και τον δικό σας, τον κ. Κοτζιά. Και παίξατε παιχνίδι
πλιάτσικου -αυτό το παιχνίδι που παίζει ο κ. Κουρουµπλής και
πολλοί σαν κι εσάς- απέναντι σε µια παράταξη που τα θέµατα
αυτά τα έχει κάνει καθαρά και οι ανακοινώσεις της τώρα ήταν
πεντακάθαρες. Να τις διαβάσετε. Σε µας δεν θα παίζετε σε θολά
νερά παιχνίδι, γιατί τα δικά µας τα νερά είναι καθαρά. Τα δικά
σας είναι µπουρδουκλωµένα!
Για να πάµε τώρα στο θέµα. Μόνο αν κάποιος εθελοτυφλεί
µπορεί να λέει αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός σήµερα. Αν
είναι θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Τσίπρα και του Διπλωµατικού Γραφείου του Πρωθυπουργού; Είναι πρόσκαιρη η
θέση της Ελλάδας, ότι δεν καταδικάζει εγκλήµατα ή ότι κάνει
«καλλιστεία εγκληµατιών». Θα αλλάξει σε ένα χρονικό διάστηµα,
πολύ βραχύ, όταν θα γίνουν οι εκλογές και θα πέσετε. Δεν µου
αναφέρατε, όµως, έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ή έναν Έλληνα Πρωθυπουργό ή µια ανακοίνωση του Διπλωµατικού Γραφείου Πρωθυπουργού ή του Διπλωµατικού Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών µε τέτοιο περιεχόµενο. Καµµία. Και επαναλαµβάνω, ούτε και του κ. Κοτζιά.
Όπως σας είπα, το θέµα δεν είναι αν εκφράζεις επιφυλάξεις.
Μπορείς να εκφράσεις. Σας έδωσα δύο, τρία παραδείγµατα.
Ακόµα και επιφύλαξη βαρεία, που εκφράζεται µε την αποχή, θα
µπορούσες να κάνεις. Το θέµα είναι η επιστολή που έστειλε
Υπουργός ελληνικής κυβέρνησης, που δεν γνωρίζει, βέβαια, τα
θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ούτε τις µεθόδους της εξωτερικής
πολιτικής. Και άνοιξε θέµατα, για τα οποία έλαβε απάντηση από
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την ίδια την πραγµατικότητα -υπάρχει ηµέρα που από την Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται «ηµέρα µνήµης» και η Κοµισιόν εκφράστηκε και επ’ αυτού- από τον Εσθονό Υπουργό, που αν διαβάζετε αυτά που διαβάζετε από την επιστολή του, σηµαίνει ότι
χρειάζεστε -όπως έγραψε ο Γεώργιος Σκαµπαρδώνης και είναι
δάνεια και αυτή η έκφραση- «κολλύριο εθελοτυφλίας», κύριε Υπουργέ. Και πονηρίας; Όχι. Πονηρός δεν είστε, γιατί οι παρακάτω φράσεις του Υπουργού Εσθονίας είναι κόλαφος για τον Έλληνα Υπουργό. Είναι κόλαφος. Είναι πολύ σκληρή η απάντηση.
Και, επίσης, πέρα από αυτά που είναι επίσηµα θέµατα πολιτικής, η αδυναµία σας να πάρετε θέση για ένα έγκληµα, είναι έλλειψη αρχών, είναι σαφής έλλειψη αρχών, είναι προσπάθεια
άγρας κάποιων ψήφων που χάνετε προς τα αριστερά σας και θέλετε να τις µαζέψετε, είναι ασυναρτησία και έλλειψη συντονισµού
στο επίπεδο της κυβερνητικής πολιτικής και χρειαστήκατε και
ψέµατα για να βελτιώσετε την επιρροή του πολιτικού σας λόγου.
Χρησιµοποιήσατε και τα µέσα κυβερνητικής προπαγάνδας για να
πείτε ότι είναι οκτώ οι συµµετέχοντες. Δεκαεννιά ήταν οι συµµετέχοντες. Και να φροντίσετε ως Κυβέρνηση το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων» να είναι σοβαρότερο σε αυτά τα οποία λέτε.
Δηµιουργεί εσφαλµένα δεδοµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν τα πράγµατα τα έκανε χειρότερα ή καλύτερα η απάντηση που µου δίνετε
σήµερα. Αυτό θα κριθεί από το τέλος και της δευτερολογίας σας.
Ένα πράγµα ξέρω: Η χώρα χρειάζεται υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Με κοµπίνες, µε πονηρίες, µε απόπειρα αλίευσης ψήφων
στα θολά νερά, εξωτερική πολιτική δεν γίνεται. Και να είστε βέβαιος πως ό,τι ζηµιές κάνετε στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων
της χώρας και των ευρωπαϊκών θεµάτων της, όλα αυτά θα διορθωθούν. Είναι πρόσκαιρα λάθη. Είναι τα λάθη που παράγει η παρουσία σας ως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο πεδίο της διαχείρισης των
θεµάτων της Ελλάδας και του Ελληνισµού.
Θα έρθει το τέλος σας και αυτό θα έρθει γρήγορα, κύριε Υπουργέ. Λυπάµαι για την απάντηση που µου δώσατε. Δεν σταθήκατε ούτε ένα δευτερόλεπτο στα ερωτήµατά µου. Και σας
καλώ, τώρα, στη δευτερολογία σας, πριν πείτε οτιδήποτε άλλο,
να µου αναφέρετε µια φράση Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ή
Πρωθυπουργού στην κατεύθυνση της επιστολής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λοβέρδο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε συνάδελφε, είναι δικαίωµά σας να θεωρείτε τη
δήλωση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και πρώην Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλου, που διάβασα, ως ανοησία.
Θα ξεκινήσω τη δευτερολογία µου µε µια ακόµη φράση από
αυτή τη γνωστή, ωµή τοποθέτηση του κ. Λαλιώτη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάλι τα ίδια, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Το µαντολίνο… που έµαθε την
ιστορία από το µαντολίνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): …που καλούσε αυτούς που τότε χαρακτήρισε «ανιστόρητους», «αλαζόνες», «αµνήµονες» και «τιποτόφρονες» να µην
επαναλαµβάνουν θεωρίες που επιτρέπουν να πλανιέται πάνω
από την Ευρώπη ο αντικοµµουνισµός ως φάντασµα, για να µη
βρικολακιάσουν οι ψυχροπολεµικές θεωρίες περί «µαύρου» και
«κόκκινου» φασισµού, που εξοµοιώνουν τους θήτες µε τα θύµατα.
Επαναλαµβάνω ότι αυτά ήταν κοινός τόπος του ελληνικού πολιτικού πολιτισµού µέχρις ότου εµφανιστείτε, προσφάτως, ορισµένοι από τον χώρο του ακραίου Κέντρου και της άκρας Δεξιάς
που µετανάστευσε στη Νέα Δηµοκρατία. Η ερώτηση είναι, γιατί
συνέβη αυτό;
Ως προς τη Νέα Δηµοκρατία η απάντηση είναι σαφής: Διότι είχαµε µία σταδιακή µετάλλαξη του κόµµατος αυτού από την περίοδο της διακυβέρνησης Σαµαρά και ιδίως επιταχυνόµενη µετά
τη µεταγραφή των γνωστών πολιτικών από τον ΛΑΟΣ.
Τα πράγµατα είναι πιο ενδιαφέροντα σε ό,τι αφορά αυτό που
ονοµάζω «ακραίο Κέντρο». Πώς είναι δυνατόν να έχουµε Ευρω-
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βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που να επαναφέρει κλασικά πτωµατολογικά επιχειρήµατα, που τα ακούγαµε τη δεκαετία του ’50 στις
δίκες, επικαλούµενη σφαγιασµό παππού της, που η ίδια µετά
οµολόγησε ότι δεν έχει καµµία συγγένεια αίµατος µαζί της; Πώς
δικαιολογείται στέλεχος που ήταν στην εκτελεστική επιτροπή της
κίνησης που κάνατε εσείς, κύριε Λοβέρδο, του ΡΙΚΣΣΥ, να δηµοσιεύει άρθρα που να λέει ότι η Μακρόνησος είναι κατασκευή των
κοµµουνιστών ή που να πανηγυρίζει για τον Γράµµο;
Αυτή τη ρητορική την ξέραµε από αυτά τα έδρανα, όπου είναι
λογικό να υπάρχει. Πώς µεταναστεύει, όµως, στα δικά σας
έδρανα; Προφανώς ορισµένοι από σας προετοιµάζετε τη µετάβασή σας στη Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη, που έχει ήδη
µεταλλαχθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είσαι αλήτης!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Άρα δεν ήταν για την εξωτερική πολιτική.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είσαι αλήτης!
Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολιτική αλητεία αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Δεν ήταν για την εξωτερική πολιτική η ερώτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, αφήστε να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Δεν ήταν για την εξωτερική πολιτική η ερώτησή σας.
Η ερώτησή σας ουσιαστικά δείχνει πού πηγαίνουν οι εκπρόσωποι
του «ακραίου Κέντρου». Βεβαίως, δεν θα πάνε όλοι εκεί.
Ο κ. Λαλιώτης, που έλεγε αυτά τα οποία έλεγε τότε, ανάλογα
λέει και τώρα. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει στίγµα. Το
στίγµα αυτό δεν το δίνει ο Γράµµος, η Μακρόνησος, ούτε ο αντικοµµουνισµός. Και πράγµατι όσοι ταυτίζονται µε αυτόν, προσδιορίζουν και το δικό τους προσωπικό µέλλον και το µέλλον της
παράταξής τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ξέρετε πολύ καλά ότι
στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν υπάρχουν τέτοιες παρεµβάσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όµως κι εγώ αντιλαµβάνοµαι πως από την ώρα που ακούσατε ότι είστε υπό µεταγραφή, θέλετε να έχετε µια προσωπική απάντηση. Σας παρακαλώ,
όµως, πάρα πολύ να µην ξεπεράσετε το λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όχι, µην προσπαθήσετε. Να µην το ξεπεράσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δώστε µου τη δυνατότητα να δώσω
µια απάντηση σε αυτά που ακούστηκαν.
Επέµεινε δεύτερη φορά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στα δεδοµένα που σχετίζονται µε τη στάση του Ευάγγελου
Βενιζέλου το 2006 στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Είναι προσωπικό αυτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Επί του προσωπικού,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα σας πω τι πάει να κάνει. Επιχειρεί
µια απόπειρα καταδίκης -που δεν πέρασε αν θυµάµαι καλά και
καταδικάστηκε και από πολλούς- συγκεκριµένου ιδεολογικοπολιτικού καθεστώτος να την µεταφέρει στο πεδίο των εγκληµάτων,
να την µεταφέρει από το 2006 στο 2009, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε και σε άλλο θέµα. Ο κ. Βενιζέλος ήταν σαφής σε αυτά που είχε πει και σε αυτά που υποστήριζε τότε και
τώρα και...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, επί
του προσωπικού, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οι δικές µας ανακοινώσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): …διότι ανοίξαµε ένα
θέµα που δεν είναι σωστό!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωστόσο, όλα αυτά τα ανέφερε -και επί
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του προσωπικού το υπογραµµίζω αυτό- για να στηρίξει επιχειρήµατα πολιτικής αλητείας σε µια ερώτηση που ήταν στοχευµένη
στο πεδίο της εξωτερικής µας πολιτικής. Και το έκανε από την
πρώτη του τοποθέτηση, χωρίς εγώ να έχω κάνει καµµία σχετική
αναφορά εάν και µίλησα πρώτος. Και ήρθε στο τέλος, εκνευρισθείς από την αδυναµία που έχουν τα επιχειρήµατά του και από
την έλλειψη επιχειρηµάτων, να αρχίσει να µιλάει σε έναν βαθµό
υψηλότερης πολιτικής αλητείας για µεταγραφές.
Εγώ, κύριε -σε εσάς αναφέροµαι που έχετε υπάρξει υπάλληλος Υπουργών του ΠΑΣΟΚ επί πάρα πολλά χρόνια- έχω κάνει δηλώσεις και τον καιρό της σύγκρουσής µου µε τον πολιτικό χώρο,
ότι από τον χώρο µου θα φύγω οριζοντίως, έχω κάνει δηλώσεις,
οι οποίες µε δεσµεύουν για όλη µου τη ζωή. Εσείς που είστε ευέλικτος, εσείς που η µέση σας είναι εύκαµπτη, εσείς που δεν έχετε
οστά, αλλά είστε ένα µαλάκιο, το οποίο περιφέρεται πολιτικά από
εδώ και από εκεί, εσείς µπορεί να τα λέτε αυτά, αλλά να τα κρατάτε για τον εαυτό σας. Για εµένα να είστε πολύ προσεκτικός.
Δεν σας επιτρέπω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Απαντήσατε. Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για να διατηρηθεί όποιο επίπεδο απέµεινε στις δυνατότητες που έδινε ακόµα και για έναν χαιρετισµό
η προηγούµενη γνωριµία µας, σας δίνω τη δυνατότητα να µου
ζητήσετε συγγνώµη. Εάν δεν το κάνετε, για εµένα δεν υπάρχετε
πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, άλλη
ώρα αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, δεν
είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Αντιλαµβάνεστε ότι εγώ έχω
έναν ρόλο εδώ. Με πολύ µεγάλη άνεση και ανοχή σάς έδωσα τη
δυνατότητα να µιλήσετε.
Και θα ήθελα να πω κάτι -θα το έλεγα αργότερα- µε αφορµή
το αίτηµά σας να απαντήσετε τώρα. Ο Κανονισµός της Βουλής όχι τυχαία, το ξέρετε πολύ καλά- δίνει για τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο συνολικά έντεκα λεπτά στην ερώτηση και στην απάντηση.
Μέχρι τώρα οι δύο ερωτήσεις που έχουν γίνει, έχουν φτάσει περίπου στη µία ώρα, πενήντα λεπτά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Με συγχωρείτε πολύ, βοηθήστε το Προεδρείο. Εγώ
δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που κλείνουν µικρόφωνα, αλλά
δεν µπορώ να κάνω αλλιώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω κάτι και από την απάντηση σας µπορεί να µην επιµείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Εγώ προχώρησα σε ορισµένους πολιτικούς προσδιορισµούς, για τους οποίους δώσατε τον λόγο επί προσωπικού
στον κύριο συνάδελφο. Για τις δηλώσεις περί αλητείας, περί πολιτικού µαλακίου, περί εύκαµπτης µέσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θεωρώ ότι υπάρχει,
κύριε Υπουργέ. Κατανοείστε τη δυσκολία που έχει το Προεδρείο.
Κάνουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο και εκφωνούνται οµιλίες. Βοηθήστε µε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν αντιλαµβάνοµαι πολύ καλά τη µονόπλευρη δυσκολία σας. Ούτως ή άλλως, όµως, ήθελα να σας
πω ότι δεν θα αναφερθώ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τώρα αυτό τι είναι;
Είναι παρατήρηση επί της ουσίας, για να καταλάβω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ποια είναι η µονόπλευρη; Τα είκοσι λεπτά που µιλήσατε πριν αντί για τρία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ωραία, κύριε Πρόεδρε, δεν αντιδικώ µαζί σας, ούτε µε
τον συνάδελφο θέλω να αντιδικήσω. Προφανώς, όποιος τοποθετείται µε τους όρους που τοποθετήθηκε, έχει ήδη προσδιοριστεί

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΘ’ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

στα µάτια και στα αυτιά όσων µας άκουσαν. Οι απαντήσεις περιττεύουν. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίστηκε µε τους χαρακτηρισµούς
που απηύθυνε σε εµένα. Δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω τίποτα
άλλο.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθεί η δέκατη έκτη µε
αριθµό 1179/6-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της
Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας.
Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αν και δεν θέλω να εξαντλήσετε τα περιθώρια της ανοχής
σας στην προηγούµενη ερώτηση.
Δεν είναι για το παιδί που χάθηκε αρχές Ιουνίου στο Μενίδι στη
σχολική γιορτή, είναι και για τις ζωές πολλών ανθρώπων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια. Αυτός ο θάνατος του µικρού Μάριου στο Μενίδι τον περασµένο Ιούνιο σηµατοδότησε την εκ νέου
απαρχή -γιατί έχουν γίνει πολλές- µιας προσπάθειας να αντιµετωπιστεί η εγκληµατικότητα στον ιστορικό Δήµο των Αχαρνών,
έναν δήµο µε πολλαπλές δυνατότητες αλλά και µε πάρα πολλά
προβλήµατα.
Κύριε Υπουργέ, σας κατέθεσα αυτή την ερώτηση λίγες µέρες
µετά τον θάνατο του µικρού Μάριου. Πριν από αυτό το τραγικό
γεγονός που θρήνησε το Πανελλήνιο, είχαν προηγηθεί κι άλλες
ερωτήσεις και δικές µου και άλλων συναδέλφων. Διότι όπως είπα
στο Προεδρείο, κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα είναι διαχρονικό
και δύσκολο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Αντιπαρέρχοµαι το γεγονός ότι κι εσείς, όπως κι άλλοι συνάδελφοί σας, κάνετε πολύ καιρό να µου απαντήσετε. Χαίροµαι που
είστε εδώ και θέλω στον χρόνο που έχω, να επικαιροποιήσουµε
λίγο την κατάσταση, γιατί γνωρίζω πολύ καλά, όπως και όλοι, ότι
στις 18 Ιουνίου εξαγγείλατε µια σειρά µέτρων. Τα µέτρα αυτά
αφορούσαν και την καταστολή αλλά και την πρόληψη µέσω της
κοινωνικής ένταξης των Ροµά. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το πρόβληµα είναι τόσο µεγάλο, που οι κάτοικοι πολλές φορές έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους όχι µε τη
µορφή της αυτοδικίας.
Και σήµερα ακόµα ο σύλλογος κατά της εγκληµατικότητας
στον Δήµο Αχαρνών συνεργάζεται στενά -και θα σας το πουν τα
στελέχη της ΕΛΑΣ- θα έλεγα ότι διεξάγει έναν είδους κλεφτοπόλεµο, κύριε Υπουργέ, δίνοντας τις πληροφορίες που πρέπει, έτσι
ώστε οι άντρες και οι γυναίκες της ΕΛΑΣ να κάνουν τη δουλειά
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αλλά η ερώτησή µου είναι πέρα από αυτό. Περιµένω να µου
δώσετε στοιχεία για τον αντίκτυπο, για τις ίδιες τις ενέργειες και
περιµένω να τα καταθέσετε αυτά και να τα γνωρίζει η Βουλή των
Ελλήνων και οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά θέτω το κεντρικό
ερώτηµα που ήταν και στην αρχική γραπτή ερώτησή µου και παραµένει. Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας στον Δήµο Αχαρνών και στην περιοχή της δυτικής
Αττικής;
Το ρωτώ αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί γνωρίζετε ότι πολλές
φορές η διακίνηση των ναρκωτικών, µπορεί να φύγει από την περιοχή των Αθηνών όπου εκλέγεσθε, και να πάει να µετοικήσει
αλλού και το θέµα δεν είναι το πρόβληµα να το πηγαίνουµε από
την Αθήνα στο Μενίδι και από το Μενίδι στο Ζεφύρι και από το
Ζεφύρι στα Λιόσια και να πηγαίνει βόλτα. Το γνωρίζει πάρα πολύ
καλά και ο κύριος Υπουργός και περιµένω συγκεκριµένες απαντήσεις επ’ αυτού.
Επίσης γνωρίζω -και θέλω να σας δώσω στοιχεία γι’ αυτό- ότι
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για παράδειγµα στην περιοχή της Αυλίζας, υπήρξε -απ’ ό,τι γνωρίζω από τους κατοίκους- µια µείωση των περιστατικών και µείωση της διακίνησης και µάλιστα σε πολύ ικανό βαθµό. Όµως σε
άλλες περιοχές όπως η Αγία Σωτήρα όπου έχουµε καταυλισµούς
και προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της ΕΛΑΣ, δεν
έχουµε αντίστοιχη µείωση και θέλω να σας πω ότι, παρ’ όλα αυτά, µέρες που είναι, έχουν ξεκινήσει εκ νέου οι πυροβολισµοί.
Μάλιστα τον Δεκαπενταύγουστο συνέχισαν και µετά την παρέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας και την ηχορύπανση που είναι
το έλασσον και τους πυροβολισµούς που είναι το µείζον.
Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται ένα σχέδιο, νοµίζω ότι
είναι ώρα να το παρουσιάσετε. Θα σας καλέσω από το Βήµα
αυτό της Βουλής από κοινού µε τους συναδέλφους σας στην Κυβέρνηση, και µε την αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
και την Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης, να παρουσιάσετε ένα συνολικό σχέδιο.
Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, θα αναφέρω κι άλλο ένα
παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μήπως µπορείτε να
το κρατήσετε για τη δευτερολογία σας;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
θα ακούσω την απάντηση του Υπουργού και θα συνεχίσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος Τόσκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Χαίροµαι γιατί αναγνωρίζετε ότι το πρόβληµα είναι και µεγάλο
και διαχρονικό. Πιστεύω ότι θα ήταν κοινοτοπία, αυτή τη στιγµή
να πούµε πως µετά τη δεκαετία του ’90 οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν
κατατρεγµένοι να βρουν ένα καλύτερο τόπο, να βρουν τον τόπο
τους -οι περισσότεροι απ’ αυτούς ελληνικής καταγωγής- ήρθαν
και στριµώχτηκαν, στοιβάχτηκαν -θα έλεγα- χωρίς καµµία προοπτική, χωρίς κανένα σχέδιο στους χώρους της δυτικής Αττικής.
Στη συνέχεια τι έγινε στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων;
Τι έγινε όταν κάποιοι Υπουργοί προηγούµενων κυβερνήσεων,
ωθούσαν ναρκοµανείς, αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους,
στις περιοχές αυτές, προκειµένου να µη βρίσκονται στο κέντρο
της Αθήνας;
Επίσης νοµίζω ότι αναγνωρίζουµε όλοι πόσο δύσκολα -και όχι
µόνο µε αστυνοµικά µέτρα- µπορούν να λυθούν καταστάσεις
εξαθλίωσης και καταστάσεις µεγάλης παραβατικότητας και εγκληµατικότητας σαν και αυτές που είχαν συσσωρευθεί για πολλές δεκαετίες στη µεγάλη περιοχή της δυτικής Αττικής και που
παρόµοια κατάσταση ίσως δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα.
Για να µη µακρηγορώ πάνω στην κατάσταση η οποία υπάρχει
και η οποία είναι γνωστή σε όλους µας, εγώ θα ήθελα να σας πω
ότι τα µέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν και υλοποιήθηκαν -γιατί κάποιοι νόµιζαν ότι ήταν µέτρα της µιας ηµέρας ή της µιας εβδοµάδας ή του πρώτου µήνα µετά το τραγικό περιστατικό που έγινε
τον Ιούνιο µε το παιδάκι που έχασε τη ζωή του- εµείς δεσµευτήκαµε ότι θα ιδρύσουµε στη δυτική Αττική, µε έδρα τον Δήµο
Αχαρνών, Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής, το
οποίο έγινε.
Δεύτερον, δεσµευτήκαµε ότι θα γίνουν στοχευµένες συνεχείς
δράσεις µε ειδικές δυνάµεις, ΟΠΚΕ, ΟΕΠΤΑ, «ΔΙΑΣ» κ.λπ. της
Αστυνοµίας, προκειµένου να ελεγχθεί η παραβατικότητα και η
εγκληµατικότητα. Έγινε. Συνεχίστηκε. Συνεχίζεται.
Τρίτον, δεσµευθήκαµε για ενίσχυση των υπηρεσιών µε αστυνοµικό προσωπικό, που έχει ήδη γίνει στα Αστυνοµικά Τµήµατα
Αχαρνών, Φυλής, Ζεφυρίου, Ασπροπύργου, Μεγάρων και θα ενισχυθεί και µε άλλο προσωπικό µετά την αποφοίτηση από τις σχολές.
Τέταρτον, δεσµευτήκαµε ότι δεν θα σταµατούσαµε και δεν θα
ήταν παροδικά αυτά τα µέτρα, πράγµα που έγινε.
Σας αναφέρω και κάποια νούµερα, γιατί τα νούµερα έχουν σηµασία και δεν είναι επικοινωνιακή πολιτική, όπως αναφέρετε στην
ερώτησή σας. Είναι πρακτικά µέτρα, τα οποία όχι από τον Ιούνιο
αλλά από τον Μάρτιο έχουν ξεκινήσει.
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Έγιναν τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά γενικές και ειδικές
δράσεις και εκατόν δώδεκα εξορµήσεις. Ελέγχθηκαν πενήντα µία
χιλιάδες άτοµα. Προσήχθησαν δεκαέξι χιλιάδες. Συνελήφθησαν
χίλιοι πεντακόσιοι µέχρι χτες.
Πότε είχαν γίνει παρόµοιες ενέργειες; Πότε είχαν γίνει τέτοιες
επιχειρήσεις; Νοµίζω ότι αναγνωρίσατε σε αυτά που είπατε πριν
ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Πράγµατι δεν µπορεί να αλλάξει
µόνο µε αστυνοµικά µέτρα, αλλά από τη µεριά τη δική µας, σαν
αρχή, έχουµε ξεκινήσει µε τα αστυνοµικά µέτρα τα οποία είναι
πολύ αποτελεσµατικά και στη συνέχεια αν χρειαστεί, θα αναφερθώ και σε επιµέρους επιχειρήσεις σε περιοχές που δεν τολµούσε, όχι να πάει οποιοσδήποτε πολίτης αλλά ούτε περιπολικό
να πάει.
Αν θέλετε, να αναφερθούµε και στο Στρατόπεδο «Καποτά»,
που ήταν το άντρο παραβατικότητας και εγκληµατικότητας, και
στο τι επιχείρηση συνδυασµένη έγινε, που δεν τολµούσε κανένας
να κάνει ούτε από τους προηγούµενους Υπουργούς ούτε από τις
προηγούµενες διοικήσεις της Αστυνοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν
ήθελα να βάλω κοµµατικά «γυαλιά» επειδή προκαλούµαι -είδατε
την πρωτολογία µου- το ζήτηµα δεν σηκώνει κοµµατική αντιµετώπιση, θα µπορούσα να µιλήσω για το φιάσκο της Αµυγδαλέζας, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν τότε ο κύριος Υπουργός ήταν διευθυντής Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, έπαιξε χοντρό παιχνίδι στην Αµυγδαλέζα και µετά πήγε και έκανε µια δεύτερη Αµυγδαλέζα. Δεν
θα µιλήσω, λοιπόν, κοµµατικά.
Δεν είναι µόνο το παιδί που χάθηκε. Ξαναλέω ότι είναι πολύ
σοβαρό το ζήτηµα για να πάµε κοµµατικά. Δεν θα σας µιµηθώ,
κύριε Υπουργέ. Απλώς θα σας πω ότι υπήρξαν και άλλες φορές
που έγινε ακριβώς το ίδιο πράγµα, που αυξήθηκαν όντως οι περιπολίες -και γι’ αυτό αναφέροµαι στην ερώτησή µου- έγινε µια
µικρή βελτίωση και µετά αφέθηκε το πράγµα.
Επειδή η απόφασή σας αφορά έναν χρόνο, τι θα γίνει µετά από
αυτόν τον χρόνο, κύριε Υπουργέ; Ποιο θα είναι το µόνιµο σχέδιο
αντιµετώπισης;
Μη µου πείτε για το «Καποτά», γιατί µε προκαλέσατε. Το «Καποτά» καλά κρατεί, κύριε Υπουργέ, και αν δεν το ξέρετε, πάτε
και ρωτήστε. Πάτε και ρωτήστε στο τµήµα εκεί. Πάτε και ρωτήστε τους κατοίκους των Αχαρνών. Πάτε και ρωτήστε τον σύλλογο. Πάτε και ρωτήστε τα στελέχη σας. Καλά κρατεί το «Καποτά», κύριε Υπουργέ.
Η ερώτηση είναι προς την Κυβέρνηση. Γιατί το «Καποτά» δεν
κλείνει; Πάλι εγώ δεν θα φορέσω τα «γυαλιά» που θέλει ο κύριος
Υπουργός, ο οποίος τα φόρεσε µια χαρά.
Μετά τον καταστροφικό σεισµό του 1999 έχουν γίνει πολλές
ατελέσφορες προσπάθειες. Μέσα στο «Καποτά» υπάρχουν διάφορα κυκλώµατα και µαφίες που συνδέονται µε άλλα κυκλώµατα
και µαφίες, που αφορούν λαθρεµπορία όπλων, τσιγάρων και δυστυχώς και trafficking, ληστείες, κάθε είδους παραβατικότητα και
εγκληµατικότητα.
Κάνατε επιχειρήσεις στο «Καποτά». Κλείστε το «Καποτά»! Το
«Καποτά» καλά κρατεί, κύριε Υπουργέ. Αυτό χρειάζεται σχέδιο,
χρειάζεται συνεννόηση µε τους συνάδελφους σας στην Κυβέρνηση, χρειάζεται διυπουργικό σχέδιο.
Σας πέταξα και τα µπαλάκι της στήριξης από άλλα κόµµατα
και από την Αντιπολίτευση, γιατί εµείς δεν βάζουµε παρωπίδες,
κάθε φορά να στηρίζουµε ό,τι µας βολεύει. Σας είπα να έρθετε
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης να τα δούµε µαζί. Γιατί µιλήσατε –όχι εσείς, οι συνάδελφοί σας και σωστά- για µέτρα κοινωνικής ένταξης, συνέχεια
όσων έχουν ήδη υπάρξει από το παρελθόν, από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ. Το αντιπαρέρχοµαι.
Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν συνάνθρωποί
µας Ροµά, οι οποίοι δεν είναι καν καταγεγραµµένοι στην πολιτεία.
Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συµπολίτες
µας, οι Ροµά, δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν ταυτότητα, δεν
έχουν ΑΜΚΑ, δεν µπορούµε να τους βρούµε και να τους εντάξουµε και να τους βοηθήσουµε και να τους στηρίξουµε. Αυτό το
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πράγµα θα υπάρχει όσο δεν εκπονείται ένα συνολικό σχέδιο, το
οποίο θα αναστείλει τη ροή του χρήµατος γύρω από τις ενέργειες που είπα και γι’ αυτό σας ρωτώ και πάλι και δεν µου απαντάτε.
Γιατί αυτά έχουν ξαναγίνει, κύριε Υπουργέ. Τώρα είχαµε τον
χαµό του παιδιού. Γιατί πριν στις ερωτήσεις µου µετά την επίσκεψη της ίδιας της κ. Γεννηµατά και την συνάντηση µε τον Σύλλογο της Εγκληµατικότητας επανήλθα. Απαντούσατε σαν να
ήταν όλα καλά. Έγινε το τραγικό συµβάν και εντάθηκε.
Αυτό, όµως, δεν αφορά κόµµατα και χρώµατα. Είναι ένα ελληνικό φαινόµενο και το έχουµε ζήσει και µε τις ζώνες ασφαλείας.
Όταν γίνονται τραγικά δυστυχήµατα, θυµόµαστε όλοι και λέµε
να φοράµε ζώνη και µετά το αφήνουµε. Πρόκειται για κοινωνικές
στάσεις και αντιλήψεις κι αυτός εδώ ο θεσµός του Κοινοβουλίου
οφείλει να προσπαθεί να διαµορφώνει νέου είδους στάσεις και
αντιλήψεις.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ θερµά, απαντήστε µου.
Υπάρχει αυτό το σχέδιο; Τι θα κάνετε µε το «Καποτά»; Θα το κλείσετε το «Καποτά»; Θα έχετε την αµέριστη στήριξή µας. Και τρίτον, θα µπορέσετε να το αναστείλετε, όχι µόνο για έναν χρόνο
αλλά εις το διηνεκές; Τι θα χρειαστεί γι’ αυτό. Ξαναλέω ότι εµείς
τουλάχιστον, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, θα σταθούµε πολύ
θετικά σε όποια τέτοιου είδους στρατηγική µας αναπτύξετε.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα κάτω
δυτικά θεωρεία της Βουλής η Πρόεδρος της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Γκαµπριέλ Νεφ, η Προϊστάµενη της Διεύθυνσης Νοµοθετικών Δραστηριοτήτων του
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου
της Ευρώπης κ. Ρενάτε Ζίγκουντ και η Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Ρένα Δούρου.
Αγαπητές φίλες και αγαπητή κυρία Περιφερειάρχη, καλώς ήλθατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, βέβαια, έχω εκπαιδευτεί να είµαι πιο ψύχραιµος και να
απαντάω µε αριθµούς. Έγιναν επιχειρήσεις και στο Στρατόπεδο
«Καποτά» και στον Ασπρόπυργο, αν θυµάστε, µε τα µεγάλα εργοστάσια παραγωγής λαθραίων τσιγάρων και οι άλλες επιχειρήσεις όπου κατασχέθηκαν πολύ µεγάλες ποσότητες αιθυλικής
αλκοόλης, που τροφοδοτούσαν περιοχές µε παράνοµο και επικίνδυνο αλκοόλ. Θα µπορούσα να αναφερθώ σε ολόκληρο πακέτο επιχειρήσεων, για να µη λέει η κ. Χριστοφιλοπούλου ότι δεν
έχουµε σχέδιο.
Θα µπορούσα να µιλήσω αρκετή ώρα, αναφέροντας τις τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν από πλευράς αστυνοµικών
αρχών, σε περιβάλλον που δεν είχε συνηθίσει να ελέγχεται, σε
περιβάλλον που τα µικρά παιδάκια σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό
δεν πηγαίνουν στο σχολείο –και αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόµενο-, σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι εκεί παλιά ασχολούνταν µε παραδοσιακές επαγγελµατικές ενασχολήσεις και
κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν, για λόγους που δεν είναι απλά
κοινωνικοί -γιατί οι κοινωνικοί λόγοι δεν είναι ουδέτεροι και απολίτικοι, κυρία Χριστοφιλοπούλου,- µε τα ναρκωτικά και το εµπόριο όπλων.
Έγιναν τεράστιες επιχειρήσεις. Ξέρω ότι δεν αρκεί αυτό, όσο
έντονες, εντατικές και αποτελεσµατικές και εάν είναι αυτές. Το
λέω και το ξαναλέω ότι µόνο οι αστυνοµικές επιχειρήσεις, µόνο
η αστυνοµική καταστολή και οι έλεγχοι δεν αρκούν. Είναι θέµα
που πρέπει να απασχολήσει όλες τις πλευρές στον χώρο του Κοινοβουλίου και στο χώρο της Κυβέρνησης, προκειµένου να γίνουν
τα βήµατα εκείνα που χρειάζονται για να πάψει να είναι η περιοχή
αυτή και περιοχή εκτός ελέγχου και περιοχή προβληµατική και
µε εγκληµατική δραστηριότητα.
Είναι αλήθεια ότι πολλά βήµατα πρέπει να γίνουν και σε αυτήν
την κατεύθυνση είµαστε. Εµείς σε ό,τι αφορά τις αστυνοµικές
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επιχειρήσεις δουλεύουµε µε σύστηµα και αυτά τα αποτελέσµατα
τα ξέρουν οι κάτοικοι, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι έχει γίνει παραδεισένιος τόπος και δεν υπάρχει παραβατικότητα. Έχει φανεί,
όµως, ότι ακόµη και στο θέµα της ηχορύπανσης, όχι της µεγάλης
εγκληµατικότητας, έχουν υπάρξει τεράστιες διαφορές και ο κόσµος το έχει αναγνωρίσει.
Τώρα, εάν κάποιοι δεν το βλέπουν, λυπάµαι. Δεν µπορώ να κάνω τίποτα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθεί η δέκατη έβδοµη µε
αριθµό 1184/7-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή
κ. Αντωνίου Γρέγου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η
βεβήλωση του ιερού µνηµείου του Αγνώστου Στρατιώτου, ως
αποτέλεσµα συνεχούς ατιµωρησίας».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο κ. Τόσκας.
Τον λόγο έχει ο κ. Γρέγος για δύο λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση αυτή κατατέθηκε στις 7-7-2017. Τώρα πλέον, βέβαια, δεν είναι επίκαιρη. Αλλά σίγουρα θα είναι επίκαιρη µετά από λίγο καιρό, γιατί αυτά τα φαινόµενα -όπως αναφέρει και η
ερώτηση- είναι συνεχή και επαναλαµβανόµενα. Για µια ακόµα
φορά είδαµε αυτό το τραγικό φαινόµενο. Είναι ένα φαινόµενο
που προσβάλλει βάναυσα όλους εµάς τους Έλληνες, δηλαδή οι
γνωστές συµµορίες των παρακρατικών να βεβηλώνουν το µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτου και όχι µόνο αυτό, αλλά να κινδυνεύουν και οι ζωές των ευζώνων αλλά και των αστυνοµικών
που βρίσκονταν εκεί.
Και καθώς µιλάω για τις αστυνοµικές δυνάµεις, να πούµε ότι
ήταν γνωστή η δράση των συγκεκριµένων συµµοριών. Οι αστυνοµικές δυνάµεις απ’ ό,τι γνωρίζουµε δεν έχουν κάνει κάποιες
συλλήψεις. Να πω και πάλι ότι η ερώτηση αυτή έγινε στις 7 Ιουλίου και να προειδοποιήσω ότι αυτά που θα µας απαντήσει ο κύριος Υπουργός ίσως χρειαστεί να µας τα ξαναπεί σε επόµενη
ερώτηση.
Έχουµε καταθέσει ως Βουλευτές της Χρυσής Αυγής πάρα
πολλά ερωτήµατα που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργού και περιµένουµε πάρα πολλές απαντήσεις.
Να πούµε ότι τέτοια φαινόµενα παρουσιάζονται µόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσµο. Κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουµε στα Εξάρχεια να καίγεται η περιοχή. Είναι
πολύ πιθανό να γίνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα γίνουν
και στο Σύνταγµα, όπως είπα και πριν.
Έχουµε επικοινωνία και καταγγελίες από πολλούς αστυνοµικούς, απλούς αστυνοµικούς, ανώτερους και ανώτατους αξιωµατικούς, οι οποίοι µας επιβεβαιώνουν ότι έχει δοθεί ρητή εντολή
να µη γίνονται συλλήψεις όσον αφορά τέτοια φαινόµενα αλλά
ακόµα και χειρότερα.
Και να σας πω ότι µε έναν πολύ απλό –παιδικό θα τον χαρακτήριζα- σχεδιασµό θα µπορούσαν αυτά τα άθλια υποκείµενα να
συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό απαιτούµε
εµείς, αυτό απαιτεί και ο ελληνικός λαός. Και όχι µόνο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά να τους βγάλουµε επιτέλους τις κουκούλες, να δούµε και ποιοι είναι και ποια είναι τα ονόµατά τους.
Αν και τους ξέρετε και εσείς, τους ξέρουµε και εµείς, τους ξέρουν και όλοι.
Περιµένουµε την απάντηση µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Και εγώ θα είµαι συνεπής στον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Να υπενθυµίσω ότι τις απογευµατινές ώρες στις 18 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας, µε αφορµή τη συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου που συζητείτο στη Βουλή, πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες συναθροίσεις συνδικαλιστικών και επαγγελµατικών
φορέων στην πλατεία Συντάγµατος και στην πλατεία Οµονοίας.
Παράλληλα, όµως, έγιναν και συναθροίσεις αναρχικών οργανώσεων µπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη εδώ στο Σύνταγµα.
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Εκδηλώθηκαν έντονα αστυνοµικά µέτρα για την αποτροπή επεισοδίων και ελήφθησαν όλα τα επιχειρησιακά µέτρα που απαιτούντο. Συνελήφθη ένα άτοµο που εκδήλωνε επιθέσεις και
βρέθηκαν εντός του σακιδίου του ένα τσεκούρι, µια βαριοπούλα.
Το άτοµο αυτό προσήχθη στον εισαγγελέα και όρισε δικάσιµο
στην αρχή την 1 Ιουνίου και στη συνέχεια στις 27 Νοεµβρίου και
ήρθη η κράτησή του. Όσον αφορά τις άλλες φθορές, που λέτε,
διενεργείται προανάκριση.
Και τέλος πάντων είναι απαράδεκτο να αφήνετε εικασίες ότι
υπάρχουν εντολές µη σύλληψης ανθρώπων οι οποίοι παραβατούν. Καµµία τέτοια εντολή δεν έχει δοθεί. Ίσα-ίσα, το αντίθετο,
υπάρχουν αυστηρές οδηγίες και εντολές για τη σύλληψη όσων
παραβατούν. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι
δυνατό, µερικές φορές, όταν γίνεται συγκέντρωση µεγάλου
αριθµού ατόµων, να συλληφθούν όλοι όσοι παραβατούν. Τα προβλήµατα αυτά δεν είναι καινούργια στη χώρα µας. Οι αστυνοµικές δυνάµεις κάνουν ό,τι µπορούν και έχουν το ελεύθερο στο
πλαίσιο του νόµου να εφαρµόζουν ακριβώς ό,τι προβλέπεται από
τον νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για µία σύλληψη. Είναι πάρα πολύ
λίγο η µία σύλληψη. Εξάλλου τα φαινόµενα αυτά, όπως είπα και
πριν, είναι συνήθη. Και δεν είναι απλές φθορές. Εδώ µιλάµε για
τη βεβήλωση του µνηµείου των πεσόντων ηρώων, είναι κάτι πάρα
πολύ παραπάνω.
Ωστόσο θα ήθελα να σας κάνω και κάποιες προτάσεις όσον
αφορά την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών. Θα µπορούσατε
να παρακολουθούσατε αυτήν τη δράση των συµµοριών από την
αρχή µέχρι το τέλος, δηλαδή, από την εκδήλωση µέχρι και την
καταφυγή τους στις γνωστές γιάφκες. Μπορείτε, επίσης, να τους
παρακολουθείτε και από τον γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, στον οποίο αναρτώνται όλες οι εγκληµατικές τους
δράσεις. Να πούµε εδώ ότι στη Γερµανία ο συγκεκριµένος ιστότοπος έκλεισε από τις αρχές και συνελήφθησαν οι διαχειριστές.
Κάτι τέτοιο δεν πιστεύω να γίνει εδώ στην Ελλάδα.
Επίσης, η παρακολούθηση τέτοιων ατόµων δεν γίνεται όπως
παλιά ούτε καν µέσω κοινών τηλεφώνων. Χρησιµοποιούνται άλλοι µέθοδοι επικοινωνίας αυτών των εγκληµατικών στοιχείων.
Μπορείτε να ψάξετε και να τους βρείτε.
Σας είχα κάνει και ένα ερώτηµα σχετικά µε την επανασύσταση
της Οµάδας Δ, η οποία ήταν πάρα πολύ αποτελεσµατική και περιµένω και τη σχετική απάντηση.
Άλλη πρόταση είναι ότι θα θέλαµε να έχουν πιο ρητές εντολές
οι επικεφαλής των µέτρων τάξης ώστε να γίνονται άµεσα οι συλλήψεις. Να εξοπλιστούν, επίσης, οι ειδικές αυτές µονάδες της
Αστυνοµίας εν ανάγκη και µε άλλα µέσα, όπως αντλίες νερού,
πλαστικές σφαίρες –και λίγο είναι για αυτούς- χρωµόσφαιρες και
άλλα πολλά που τα χρησιµοποιούν και άλλες ειδικές µονάδες σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Συνεργασία επίσης µε άλλες υπηρεσίες και κυρίως µε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Από εκεί θα καταφέρετε πάρα
πολλά, εάν και εφόσον το θέλετε.
Και κυρίως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται πολιτική βούληση, την
οποία όµως δεν νοµίζω ότι έχετε, οι ενέργειές σας αυτό αποδεικνύουν. Η ασφάλεια των πολιτών και ο σεβασµός στα µνηµεία
και στην ιστορία είναι για εµάς ιερή υποχρέωση και για τον ελληνικό λαό. Περιµένουµε να δούµε τι θα πράξετε από εδώ και
πέρα. Έχουµε και την Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί φυσικά
δεν θα γίνουν κάποια επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο, διότι
θα έρθουν πάρα πολλές ειδικές δυνάµεις προκειµένου να προστατέψουν τον Πρωθυπουργό, αλλού, όµως, στην περιφέρεια θα
συνεχίσουν αυτές οι εγκληµατικές ενέργειες.
Επαναλαµβάνω και πάλι θα περιµένουµε να µας απαντήσετε
ξανά στην ίδια ερώτηση όταν θα ξαναγίνουν επεισόδια και στο
Σύνταγµα και στα Εξάρχεια και σε όλη την επικράτεια, λόγω του
ότι εσείς πιστεύουµε ότι δεν θέλετε να καταπολεµήσετε αυτό το
φαινόµενο. Και δεν είναι µόνο ότι το λέµε εµείς, αυτό πιστεύει ο
ελληνικός λαός, ότι υποθάλπετε –θα µπορούσα να πω αυτήν την
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έκφραση- αν όχι στηρίζετε αυτές τις εγκληµατικές συµµορίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Βλέπω έχετε µια βεβαιότητα ότι θα γίνουν επεισόδια.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κάθε εβδοµάδα γίνονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για αυτό το θέµα. Παρακαλώ, αν έχετε πληροφορίες, να τις δώσετε στις αρµόδιες αρχές.
Δεύτερον, βλέπω ότι προτείνετε µέτρα επιπλέον µεγαλύτερης
βιαιότητας, µεγαλύτερης σκληρότητας, αλλά υπενθυµίζω ότι εδώ
έχουµε δηµοκρατική κοινωνία µε κανόνες συντεταγµένους.
Σε ό,τι αφορά τα µέτρα που πήρε η γερµανική κυβέρνηση,
µπορείτε να µπείτε στο internet και να δείτε τι έγινε στο Αµβούργο και πόσης µεγάλης έκτασης επεισόδια έγιναν.
Τρίτο και τελευταίο, δεν περίµενα να βρεθώ ποτέ στη θέση,
τώρα στην ηλικία που έχω, να µου κάνουν µαθήµατα πατριωτικής
αντίληψης και εξυπηρέτησης των εθνικών συµφερόντων µετά
από τόσα χρόνια που έχω υπηρετήσει σε ακριτικές περιοχές και
σε ευαίσθητα πόστα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ακολουθεί η δέκατη όγδοη µε αριθµό 1190/11-7-2017 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δράση των «Ανένταχτων
Μαιάνδριων Εθνικιστών» και της «Combat 18 Hellas» στο Μενίδι.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικόλαος Τόσκας.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια γραπτής
ερώτησης που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2015. Έρχεται
όµως ως επίκαιρη και αφορά τα γεγονότα που συνέβησαν στο
Μενίδι µετά τον φόνο του εντεκάχρονου µαθητή από δύο ναζιστικές οµάδες, οι οποίες µάλιστα νιώθουν τόσο ασφαλείς και
αλαζόνες που διαφηµίζουν τις παραβατικές τους πράξεις στο
διαδίκτυο. Και έρχεται τώρα γιατί είναι ένα φαινόµενο που δεν
το γνωρίσαµε το 2017, αλλά ξεκινάει από το 2014-2015, και δεν
βλέπουµε κάποια εξέλιξη σε δύο οµάδες που καταφανώς παραβατούν, σε δύο οµάδες που είναι εγκληµατικές, σε δύο οµάδες
που είναι ναζιστικές και σε δύο οµάδες που ουσιαστικά απειλούν
όσους θεωρούν εχθρούς τους.
Πιστεύω ότι µε έναν τρόπο πρέπει να ελέγξουµε όχι απλώς διοικητικά αυτές τις οµάδες, πώς λειτουργούν και τι κάνουν, αλλά
πρέπει να συλληφθούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, γιατί
στο Μενίδι πυρπολήθηκαν δύο σπίτια. Έγιναν επεισόδια και οι
οµάδες αυτές διαφήµιζαν τη δράση τους ως την απάντηση προς
τους αριστερούς ή προς το ελληνικό κράτος, γιατί δεν λαµβάνει
τις απαραίτητες δράσεις. Δηλαδή χρίστηκαν αυτόκλητοι τιµωροί
πραγµάτων µε τα οποία οι ίδιοι δεν θα έπρεπε ούτε καν να ασχολούνται. Διότι αυτές οι ναζιστικές οµάδες είναι µέσα στο λαθρεµπόριο και πουλάνε προστασία, κάτι που γνωρίσαµε και από άλλες
τέτοιες ναζιστικές οργανώσεις.
Το πιο επικίνδυνο βέβαια για αυτήν την ιστορία είναι το εξής:
Μετά τη δίκη, που υπάρχει µέχρι σήµερα, της Χρυσής Αυγής, τα
τάγµατα εφόδου της Χρυσής Αυγής αποσύρθηκαν από τον
δρόµο. Το κενό, λοιπόν, αυτό έρχονται να το καλύψουν αυτές οι
δύο νεοναζιστικές οργανώσεις. Τι θα κάνουµε; Με ποιον τρόπο
θα τους ελέγξουµε και πότε θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Καραγιαννίδη και εσάς για τον χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Καραγιαννίδη, συµµερίζοµαι και τις ανησυχίες σας και τους προβληµατισµούς σας και γυρίζω πίσω στις
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δύσκολες αυτές µέρες του άδικου χαµού του παιδιού στο Μενίδι
και στις αντιδράσεις που υπήρξαν από πολλές πλευρές, δίκαιες
ή άδικες. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν πρέπει να παρασύρονται οµάδες πολιτών είτε σε αυτενέργειες που δεν προβλέπονται από κανένα νόµο είτε πολύ περισσότερο σε ενέργειες
τέτοιες που θίγουν οµάδες συγκεκριµένες, κοινωνικές οµάδες,
που σε τίποτα δεν φταίνε. Μπορεί να φταίνε ορισµένα άτοµα,
αλλά όχι οµάδες, είτε φυλετικές είτε άλλες οµάδες πολιτών.
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, στο ζήτηµα του πώς αντιµετωπίζεται η παραβατικότητα στο διαδίκτυο και τι γίνεται µε τις διάφορες
οµάδες –και δεν αναφέροµαι µόνο σε αυτές της ακραίας αντίληψης οµάδες στις οποίες αναφέρεστε στην ερώτησή σας, αλλά
µιλάω γενικότερα- υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα, όχι µόνο στη
νοµοθεσία τη δική µας, αλλά και στη νοµοθεσία όλων των χωρών
που έχουν την πρόθεση και τη βούληση να αντιµετωπίσουν τα
διάφορα φαινόµενα. Ξέρετε ότι υπάρχουν οι κεντρικοί πάροχοι
του Google στην Αµερική, στον οποίον πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να δώσει στοιχεία για να διωχθούν από εκεί και πέρα,
εκτός από δύο περιπτώσεις, την περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας και την περίπτωση των τυχερών παιγνίων, όπου υπάρχει
µεγαλύτερη ευελιξία. Είναι µεγάλο το πρόβληµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η οποία δεν αφέθηκε έτσι, έγινε
έρευνα, προανάκριση από την Ελληνική Αστυνοµία και ήδη, έχει
υποβληθεί στην αρµόδια εισαγγελική αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν µπορούµε να έχουµε ούτε πληροφόρηση, αλλά
ούτε και να αναφερθούµε σ’ αυτά.
Το ζήτηµα, βέβαια, της παρακολούθησης, της πρόληψης των
διαφόρων οµάδων, που δρουν στην συγκεκριµένη περιοχή και
έχουν ακραίες αντιλήψεις είναι ένα ζήτηµα, το οποίο απασχολεί
τις αρχές. Εφόσον υπάρχει παράβαση νόµου, φυσικά ασχολούνται οι αστυνοµικές αρχές και θα ασχολούνται, ειδικά σε αυτή την
περιοχή, µια περιοχή, η οποία έχει στοιχεία, τα οποία πρέπει να
µας ανησυχούν και µας ανησυχούν. Έγινε αναφορά και στην
προηγούµενη ερώτηση, γιατί είναι συνδυασµός πολλών παραβατικών συµπεριφορών. Θα συνεχίσουµε να ασχολούµαστε µε
αυτά τα θέµατα. Όµως, υπάρχουν δυσκολίες και λόγω του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και λόγω της ιδιοµορφίας και των δυσκολιών της τεχνολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατανοώ τα
προβλήµατα και έχετε δίκιο και υπάρχει βάση σε αυτά στα οποία
αναφερθήκατε. Όµως, θέλω να πω το εξής: Δεν ήσασταν τον Φεβρουάριο του 2015 Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, αλλά η ερώτηση
απευθυνόταν στον τότε Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι απαντήσεις, που µου δόθηκαν τότε
στη γραπτή ερώτησή µου, ήταν αυτό που µου είπατε, ότι δεν
µπορούµε να βρούµε στοιχεία, ο έλεγχος του διαδικτύου είναι
δύσκολος και κάνουµε ό,τι µπορούµε για να προχωρήσει η υπόθεση.
Υπάρχει συνέντευξη αυτών των κυρίων στις 27-6-2017 και συνέντευξη το 2016: Στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» είναι
ένας κύριος, που κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του και
εκπροσωπεί τους Αυτόνοµους, Αυτοδιαχειριζόµενους Μαιάνδρους Εθνικιστές. Ο κύριος αυτός δεν έχει συλληφθεί. Ο κύριος
αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος και δίνει συνέντευξη στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ» τις ηµέρες των επεισοδίων.
Ξέρετε τι λέει; Να σας πω. «Οι Ανένταχτοι Μαίανδροι Εθνικιστές επιχειρούµε ως στρατιωτικό σώµα. Βρισκόµαστε σε αδιάκοπο πόλεµο µε τη δηµοκρατία και όσους την αποτελούν». Οι
κύριοι αυτοί έχουν γυρίσει βίντεο στο «YouTube» και τα έχουν
αναρτήσει και έχουν παραβεί όλο τον Ποινικό Κώδικα. Θα συλληφθεί; Δεν έχει γίνει κάτι γι’ αυτό. Μπορεί ο κύριος αυτός, που
δεν έχει νόµιµη οργάνωση, που κυκλοφορούν µε όπλα στους
δρόµους, ρίχνουν µολότοφ, έχουν κάψει τέσσερα αντιφασιστικά
στέκια στο Ίλιον, στον Κορυδαλλό, στο Περιστέρι να δίνει συνεντεύξεις στην εφηµερίδα και να µην γίνεται κάτι; Την τεχνολογία
την καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Δεν µπορούµε να το ελέγξουµε.
Στον βαθµό που µπορούµε να το ελέγξουµε, θα το δούµε. Όµως,
εδώ πέρα έχουν αρχίσει να δίνουν συνεντεύξεις σε εφηµερίδες
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και να διαφηµίζουν τη ναζιστική τους σταδιοδροµία και τη ναζιστική τους στρατηγική.
Αυτό που ζητάµε είναι να συλληφθούν τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Τόσκα, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Καραγιαννίδη, σας είπα ότι συµµερίζοµαι την ανησυχία σας, πλην όµως, ο νόµος έχει συγκεκριµένους κανόνες. Η
υπόθεση, η προανάκριση έχει υποβληθεί στην αρµόδια εισαγγελική αρχή και περιµένουµε από τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ακολουθεί η δέκατη ένατη µε αριθµό 1175/4-7-2017 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα «Η µειωµένη χρηµατοδότηση του
Πυροσβεστικού Σώµατος δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στο
έργο των πυροσβεστών και στην πυρόσβεση».
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, η ερώτηση αυτή έγινε από τις 4 Ιουλίου, όταν ήµασταν
στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Από τότε µέχρι τώρα,
έχουν υπάρξει πολλές, αν θέλετε, εξελίξεις, που επιβεβαίωσαν,
κύριε Υπουργέ, όλα αυτά που γράφουµε στην ερώτησή µας για
την υποχρηµατοδότηση, την υποστελέχωση της Πυροσβεστικής,
τη µεγάλη έλλειψη σε µόνιµο προσωπικό, που διευρύνθηκε λόγω
των µετατάξεων επτακοσίων και πλέον πυροσβεστών στη «FRAPORT» και στους οδικούς άξονες, τις µεγάλες ελλείψεις σε µηχανολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό, στα ακινητοποιηµένα
πυροσβεστικά οχήµατα και τα µηχανήµατα λόγω µη συντήρησης
και επισκευής και, βέβαια, τη µεγάλη έλλειψη, όπως είπαµε, στα
κονδύλια του Σώµατος για την πυροπρόληψη και πυροπροστασία.
Αυτά τα ερωτήµατα, που είχαµε καταθέσει τότε, κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε έστω εκ των υστέρων να µας τα απαντήσετε µιας
και τελειώνει σχεδόν η αντιπυρική περίοδος και έχετε και εσείς
έναν απολογισµό της µέχρι τώρα µεγάλης καταστροφής στο φυσικό περιβάλλον και στην περιουσία των ίδιων των κατοίκων σε
όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Όµως, έχουµε και έναν άλλο απολογισµό, δυστυχώς έναν
νεκρό, τον νεαρό Μουζακίτη στο Ζευγολατιό, αλλά και αρκετούς
τραυµατίες, στους οποίους ευχόµαστε γρήγορη ανάρρωση.
Θέλουµε να µας πείτε, λοιπόν, σε σχέση µε αυτά τα ερωτήµατα τα οποία έχουµε θέσει στην ερώτησή µας, εάν πράγµατι η
Κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει αυτή την κατάσταση στο Πυροσβεστικό Σώµα και να πάρει µέτρα για την αύξηση των κονδυλίων και βέβαια για την πρόσληψη στην Πυροσβεστική, για τη
µονιµοποίηση των εργαζοµένων πενταετούς θητείας και συµβασιούχων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Κατσώτη.
Θα αρχίσω µε τους προϋπολογισµούς, αναφέροντας ότι πράγµατι το 2009 ο προϋπολογισµός του Πυροσβεστικού Σώµατος
έφτανε τα 371 εκατοµµύρια για τις αποδοχές και τις συντάξεις
και τα 81 εκατοµµύρια για τις καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες. Σήµερα φτάνει στα 301 εκατοµµύρια για αποδοχές και
συντάξεις και στα 53 εκατοµµύρια για καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες.
Από εκεί και πέρα, θα πάω στην αποτελεσµατικότητα. Μπορούµε να συγκρίνουµε διαχρονικά. Δεν βιάζοµαι να το κάνω και
γι’ αυτό µε βλέπετε επιφυλακτικό, γιατί περιµένω να αναφερθώ
στα όποια αποτελέσµατα υπάρξουν, στις όποιες καµένες εκτάσεις, όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Και πρέπει να πω ότι
παρ’ ότι τελειώνει το καλοκαίρι, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει
στο τέλος Σεπτεµβρίου. Τότε, λοιπόν, θα µπορώ να αναφερθώ
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στην αποτελεσµατικότητα τότε και τώρα, στον χρόνο αντίδρασης
του Πυροσβεστικού Σώµατος τότε και τώρα και σε όλα αυτά τα
οποία µε πολύ έντεχνο τρόπο –και νοµίζω ότι δεν πρέπει να παρασυρόµαστε- έχουν αναφερθεί από συγκεκριµένα κανάλια ή
από ένα συγκεκριµένο κανάλι µε ιδιαίτερη έµφαση.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Όπως έχω ξαναπεί, το Πυροσβεστικό Σώµα ίσως αποτελεί τον πιο στρεβλό µηχανισµό του ελληνικού δηµοσίου. Χρησιµοποιήθηκε για χρόνια περισσότερο σαν
κοµµατικός µηχανισµός, παρά σαν κοµµάτι του κρατικού µηχανισµού, που θα έπρεπε να είχε την αποτελεσµατικότητα, την εκπαίδευση, τον εξοπλισµό που έχουν σύγχρονα πυροσβεστικά
σώµατα.
Να σας θυµίσω ότι τα αεροσκάφη ανήκουν στο Υπουργείο Άµυνας, αλλά επιχειρησιακά χρησιµοποιούνται από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη. Τα περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι της δεκαετίας του ‘70 και τα «καινούργια» είναι της
περιόδου 2000-2001.
Να σας υπενθυµίσω, επίσης, ότι σοβαρή εκπαίδευση δεν είχε
γίνει. Η Σχολή Υπαξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος -για
να συνεννοούµαστε- ξεκίνησε φέτος στην Πτολεµαΐδα, µετά από
χίλια βάσανα και χίλιες προσπάθειες συνδικαλιστών και άλλων
που ήθελαν η Σχολή να είναι εδώ στην Αθήνα για να βολεύονται
και όχι σε ένα περιβάλλον που έχει βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
ή και άλλες εγκαταστάσεις που µπορεί να διευκολύνουν την εκπαίδευση. Έγινε, λοιπόν, µια σύγχρονη σχολή που είναι στολίδι,
µαργαριτάρι της όλης εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώµατος εκεί. Επίσης, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα στελέχη του
Πυροσβεστικού Σώµατος άρχισαν από πέρυσι.
Όµως, υπάρχουν πολλές κατηγορίες εργαζοµένων, γιατί έµπαιναν από το «παράθυρο», από τις «πόρτες», από παντού εργαζόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα και όχι µε κανονικές διαδικασίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν να βρεθούν στον
δρόµο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονται από εµάς στο µέτρο
του δυνατού. Ξέρω τις απόψεις σας. Θα θέλατε να στηρίζονται,
όπως και εµείς θα θέλαµε να στηρίζονται παραπάνω και να έχει
σταθεροποιηθεί η πορεία τους, αλλά κάνουµε ό,τι µπορούµε.
Για το θέµα της συντήρησης του εξοπλισµού, θέλω να πω ότι
δεν υπήρχε και προσπαθούµε να φτιάξουµε οργανωµένο σύστηµα συντήρησης. Υπάρχουν πάρα πολλά σύγχρονα οχήµατα
και υπάρχουν και παλιά, που τα περισσότερα θα έπρεπε να είχαν
αποσυρθεί και εκεί αναφέρονται κάποιοι περισσότερο, όταν µιλούν για έλλειψη συντήρησης.
Υπήρξαν και υπερβολές. Και τι δεν ακούσαµε αυτές τις µέρες,
όπως ότι κάποιοι δεν είχαν κράνη και άρβυλα. Δείτε τα φιλµάκια
και τα βίντεο τα προηγούµενα χρόνια, που οι πυροσβέστες πήγαιναν µε κοντοµάνικα φανελάκια και T-shirt για να σβήσουν τη
φωτιά και δείτε πώς πηγαίνουν τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά
βήµατα και θα γίνουν ακόµη περισσότερα.
Διότι και τότε που είχαµε πολλά λεφτά στον προϋπολογισµό,
να σας δείξω –αν θέλετε- πού πήγαιναν. Πήγαιναν σε µισθώσεις
αεροσκαφών και ελικοπτέρων τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον
χρόνο -έχουµε καλοκαίρι εµείς εδώ τριακόσιες εξήντα πέντε
µέρες- ή πήγαιναν σε εξαµηνιαίες µισθώσεις. Δεν έχει σηµασία
δηλαδή µόνο το ύψος του προϋπολογισµού, αλλά και το πώς διατίθενται αυτά τα χρήµατα.
Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά βήµατα, που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργαζοµένων, στους οποίους θα
πρέπει να υπάρξει µια εναρµόνιση και όχι οµογενοποίηση, όπως
λένε, δηλαδή ισοπέδωση όλων. Δεν γίνεται αυτό. Προσπαθούµε
να κινηθούµε σε αυτήν την κατεύθυνση σε µια εποχή που τα
µέσα δεν είναι τόσο πολλά, όπως στις παλιότερες εποχές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι έχουµε κουβεντιάσει πολλές φορές για το µέγεθος των προβληµάτων που
έχει αυτή τη στιγµή η πυροπρόληψη και η πυροπροστασία. Είναι
δύο ξεχωριστά ζητήµατα. Και στα δύο, δυστυχώς, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα τα οποία δεν έχουν αντιµετωπιστεί, ούτε από
τους προηγούµενους ούτε από εσάς.
Είναι γνωστό αυτό που είπατε. Επιβεβαιώσατε πράγµατι ότι ο
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προϋπολογισµός έχει µειωθεί. Αυτό όµως δηµιουργεί προβλήµατα έτσι κι αλλιώς. Πού δηµιουργεί προβλήµατα; Έχουµε ανύπαρκτους δασικούς και αγροτικούς δρόµους, κύριε Υπουργέ,
έτσι ώστε να µπορούν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, µε αποτέλεσµα να χάνουν και τη ζωή τους, όπως για παράδειγµα στο
Ζευγολατιό, όπως ανέφερα και προηγουµένως.
Το 50% των πυροσβεστικών οχηµάτων είναι πέραν της δεκαπενταετίας. Πολλά από αυτά τα οχήµατα είναι σχεδόν άχρηστα.
Το ξέρετε κι εσείς. Είπατε και προηγουµένως για το θέµα της
συντήρησης. Έχει να κάνει µε τον προϋπολογισµό; Βεβαίως, κι
έχει να κάνει µε τον προϋπολογισµό. Δεν απαιτείται εδώ να υπάρχει υλικοτεχνική υποδοµή ικανή, έτσι ώστε πράγµατι να αντιµετωπίζει αυτό το φαινόµενο; Πρέπει να υπάρχει. Αλλιώς, θα λέµε
άλλα πράγµατα.
Τα αεροπλάνα παρουσιάζουν βλάβες µε το που σηκώνονται
για την πτήση. Όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ παλιά. Άρα, λοιπόν, απαιτείται σήµερα συγκεκριµένος σχεδιασµός και προγραµµατισµός, έτσι ώστε να υπάρχουν και αυτά τα υλικά, προκειµένου
να χρησιµοποιούνται για να σταµατούν τις καταστροφές.
Υπάρχει αποψίλωση επιστηµονικού προσωπικού που µπορούσε να βοηθήσει στον συντονισµό, κύριε Υπουργέ. Λείπει αυτή
τη στιγµή αυτό το επιστηµονικό προσωπικό, το ικανό, το εξειδικευµένο που µπορεί πράγµατι να παίξει σηµαντικό ρόλο στον
συντονισµό, ώστε να µην έχουµε αυτές τις καταστροφές.
Βέβαια, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία των εργασιακών σχέσεων στους πυροσβέστες που δουλεύουν έως και εβδοµήντα
δύο ώρες ασταµάτητα. Κι εδώ, πάλι, υπάρχει θέµα, κύριε Υπουργέ, για φροντίδα, για νερό και για υλικά τέτοια που είναι αναγκαία
γι’ αυτούς που τους αποκαλούµε «ήρωες». Όµως, πράγµατι δεν
δίνουµε δεκάρα ή µειώνουµε τις δαπάνες γι’ αυτά τα υλικά που
είναι αναγκαία για να διασφαλίζουν τη ζωή τους, αλλά και για µια
εργασιακή σχέση τέτοια που θα τους επιτρέπει να ρίχνονται στη
φωτιά, όπως λέµε.
Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήµατα, που δηµιουργούν σοβαρά
προβλήµατα. Δεν µπορεί να αποδυναµώνεται άλλο η Πυροσβεστική. Εµείς θεωρούµε ότι σήµερα αυτές οι οργανικές θέσεις, οι
τέσσερις χιλιάδες, που έχουν καταργηθεί, κύριε Υπουργέ, µε
αφορµή και αυτήν την αντιπυρική περίοδο, αλλά και την προηγούµενη, εν όψει του σχεδιασµού που θα πρέπει να αρχίσει από
τώρα, χρειάζεται να καλυφθούν, έχοντας βεβαίως λάβει υπ’ όψιν
ότι πρέπει να είναι σε προτεραιότητα.
Εµείς όταν λέµε «οµογενοποίηση», εννοούµε ότι χρειάζεται
ένας ενιαίος σχεδιασµός και προγραµµατισµός, έτσι ώστε όλοι
αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, είτε είναι πενταετείς είτε είναι
συµβασιούχοι και ανεξάρτητα µε το πώς µπήκαν, κύριε Υπουργέ
–δεν το εξετάζουµε αυτό-, να µπορούν πραγµατικά να αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της πυρκαγιάς.
Εµείς πιστεύουµε ότι στα θέµατα αυτά, η Κυβέρνηση πρέπει
να αλλάξει της στάση της απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Λέτε ότι είναι ο πιο στρεβλός µηχανισµός του δηµοσίου. Πείτε
µας, πού είναι αυτή η στρέβλωση. Λέτε ότι τώρα αρχίσατε τις
σχολές. Πάλι υπήρχαν σχολές το προηγούµενο διάστηµα.
Ωστόσο, όµως, δεν µπορούµε, κύριε Υπουργέ, να λέµε στρεβλό µηχανισµό του δηµοσίου ένα Σώµα το οποίο ρίχνεται πραγµατικά στη φωτιά µε όλες αυτές τις µεγάλες ελλείψεις, που και
εσείς επιβεβαιώνετε µέσα από την τοποθέτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατσώτη, κατ’ αρχάς είναι λάθος και νοµίζω ότι το καταλαβαίνουµε όλοι- να συγκρίνουµε τον
προϋπολογισµό του 2009 µε τον σηµερινό προϋπολογισµό. Μακάρι να είχαµε τη δυνατότητα του προϋπολογισµού του 2009.
Όµως, από το 2011 µέχρι το 2017 σήµερα έχουµε τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό για το Πυροσβεστικό Σώµα. Το 2011 είχαµε 343 εκατοµµύρια. Το 2012 µόνο είχαµε 378 εκατοµµύρια,
γιατί τότε προσλήφθηκαν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Το 2013 είχαµε 324 εκατοµµύρια, το 2014 είχαµε 320 εκατοµµύρια, το 2015 είχαµε 342 εκατοµµύρια, το 2016 είχαµε 344
εκατοµµύρια και το 2017 έχουµε 354 εκατοµµύρια. Άρα, έχουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό του Πυροσβεστικού Σώµατος
από το 2011.
Από εκεί και πέρα, προσπαθούµε όλες αυτές τις στρεβλώσεις
που πραγµατικά υπάρχουν και στο θέµα της εκπαίδευσης και στο
θέµα της δοµής και στο θέµα του εξοπλισµού σιγά-σιγά να τις
βελτιώνουµε και να µειώνουµε τις στρεβλώσεις αυτές και τις
αδυναµίες.
Όσον αφορά τον επόµενο χρόνο, από τώρα σχεδιάζουµε τι
πρέπει να γίνει µέσα στα οικονοµικά πλαίσια και τις οικονοµικές
δυνατότητες τις οποίες έχουµε. Μπορούν να γίνουν αρκετά
πράγµατα. Είµαστε σε συνεχή συνεννόηση µε άλλες χώρες του
Νότου. Είµαστε σε συνεχή συνεννόηση µε άλλες χώρες που υποφέρουν και αυτές από δασικές πυρκαγιές για να κάνουµε ανταλλαγές στο θέµα της εκπαίδευσης, για να δούµε τι συνέργειες
µπορούν να γίνουν στο θέµα του εξοπλισµού και των πυροσβεστικών αεροσκαφών, αλλά και των ελικοπτέρων.
Βλέπετε ότι ενώ έχουµε ένταση σε πυρκαγιές που είναι πολύ
λιγότερες από προηγούµενα χρόνια -αλλά σας είπα ότι δεν θέλω
να προχωρήσω σε αυτό το στοιχείο, γιατί µπροστά µας έχουµε
περίοδο επικίνδυνη για πυρκαγιές- κάνουµε ό,τι µπορούµε. Είναι
ένα δύσκολο θέµα.
Οι τελευταίες µελέτες που βγήκαν αυτές τις µέρες στη δηµοσιότητα από ευρωπαϊκούς οίκους δείχνουν ότι µέχρι το 2100 δύο
στους τρεις Ευρωπαίους θα έχουν πληγεί από φυσικά φαινόµενα. Ψάχνουµε, λοιπόν, να δούµε τι µπορεί να γίνει τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, όπως είπα, και µε άλλες συνέργειες. Κάνουµε βήµατα που ποτέ δεν είχαν γίνει και στο θέµα της
τακτικής χρησιµοποίησης στο πεδίο των δυνάµεων που διαθέτουµε, αλλά και στο θέµα της διαχείρισης και στο θέµα της καλύτερης χρησιµοποίησης των οικονοµικών δυνατοτήτων µας.
Είναι –νοµίζω- ένα στοιχείο για το οποίο κανένας δεν µπορεί
να µας κατηγορήσει ότι αδρανούµε σε αυτά τα θέµατα ή ότι δεν
προσέχουµε το προσωπικό όσο µπορούµε και ότι δεν προσέχουµε το υλικό.
Παρ’ όλα αυτά, είµαστε διατεθειµένοι και να σας παράσχουµε
οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση θέλετε, αλλά και να σας ενηµερώσουµε για το ποια είναι τα επόµενα βήµατα τα οποία σχεδιάζουµε στο θέµα της πυρόσβεσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να
σας γνωστοποιήσω µια επιστολή.
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, µε την παρούσα επιστολή θα ήθελα
να ενηµερώσω το Σώµα πως κατά το διάστηµα από 30-8-2017
έως 7-9-2017 θα βρίσκοµαι εκτός Ελλάδος για προσωπικούς λόγους. Με εκτίµηση, Κώστας Βλάσης, Βουλευτής Αρκαδίας της
Νέας Δηµοκρατίας».
Η Βουλή εγκρίνει την προαναφερθείσα άδεια;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ακολουθεί η δέκατη µε αριθµό 1291/28-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κατασκευή
επαρχιακής οδού Παραλογγοί -Τριπόταµα».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών
κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το έργο κι αυτή η συζήτηση σήµερα έχει
µια διάρκεια τουλάχιστον τριών, τεσσάρων µηνών. Κατανοώ ότι
πολλές φορές οι περιφέρειες δεν στέλνουν τα στοιχεία. Όµως,
όλοι πρέπει να κατανοήσουµε ότι υπάρχουν οι θεσµοί και ο Βουλευτής απευθύνεται στην Κυβέρνηση και πρέπει η Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση να απαντήσει στα θέµατα αυτά.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να σας πω γι’ αυτό το έργο, το οποίο έχει
µια µεγάλη ιστορία και επέµενα γιατί νοµίζω ότι οι περιφέρειες
έχουν υποχρέωση να απαντούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
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Όσον αφορά αυτόν τον δρόµο, λοιπόν, «Παραλογγοί-Τριπόταµα», ο οποίος είναι ένας σηµαντικός δρόµος για την περιοχή
και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δεκάδες προβλήµατα, η περιφέρεια το 2011 και η σηµερινή διοίκηση είχαν ανακοινώσει ότι
υπάρχει µελέτη, η οποία έχει αναµορφωθεί στα καινούργια δεδοµένα, πραγµατικά µε δυσκολίες και ο προϋπολογισµός θα
ήταν περίπου 2.100.000.
Το 2014 η περιφέρεια πάλι, η ίδια διοίκηση, αφού µιλάει για το
ιστορικό αυτό έργο, στις 4 Μαρτίου του 2014 λέει ότι υπάρχουν
τα λεφτά -πάµε µετά από τρία χρόνια- για να προχωρήσει αυτός
ο δρόµος. Είχε προηγηθεί απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου. Να µη σας λέω άλλα και σας κουράζω.
Σήµερα βρισκόµαστε στο 2017 και σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ:
Τι πρόκειται να γίνει και ποια είναι η απάντηση της περιφέρειας
και των αρµόδιων υπηρεσιών γι’ αυτό το θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, νοµίζω ότι µε την ερώτησή σας αναδείξατε, στις πραγµατικές του διαστάσεις, το ζήτηµα και είναι
αρκετές εκείνες οι περιπτώσεις, που σηµαντικής τελικά σηµασίας
δρόµοι στο επαρχιακό δίκτυο αντιµετωπίζουν, λόγω της µορφολογίας της πατρίδας µας, σοβαρά προβλήµατα, που σχετίζονται
µε τις ιδιαίτερες συνθήκες -κατολισθήσεις, µορφολογικές ιδιαιτερότητες κ.λπ.- και υπάρχει ανάγκη από καιρού εις καιρόν να
υπάρχουν παρεµβάσεις, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών να µην στερούνται του δικαιώµατος της µετακίνησης.
Όπως γνωρίζετε, η αυτοδιοίκηση Β’ βαθµού έχει τις δικές της
αρµοδιότητες, τους δικούς της προϋπολογισµούς µε βάση το
Σύνταγµα, µε βάση αυτά τα οποία έχει αναλάβει και µε βάση τον
ρόλο που καλείται κάθε φορά να παίξει.
Στη βάση, λοιπόν, αυτής της αρµοδιότητας και µε την πληροφόρηση που µας έχει παράσχει, που ενδεχοµένως να είναι και
εις γνώσιν σας, υπάρχει ανάγκη στη συγκεκριµένη περιοχή να γίνουν οι κατάλληλες µελέτες για να διερευνηθούν οι γεωλογικές
και οι γεωτεχνικές συνθήκες, έτσι ώστε πια να δούµε ποια είναι
τα ενδεδειγµένα µέτρα.
Απ’ όσο γνωρίζω, λοιπόν, έχει υπάρξει στις 26-4-2017 έγκριση
για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας µε την αναπτυξιακή εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» και, ακολούθως, υπήρξε και απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής µε τον αριθµό 1423/2017, όπου ενέκρινε
το συγκεκριµένο ποσό για τη µελέτη. Ο χρόνος για την εκπόνηση
της µελέτης, που απ’ ό,τι καταλαβαίνω από τα συµφραζόµενα
είναι ένα δίµηνο, θα µας δείξει και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε, ποιες ακριβώς παρεµβάσεις πρέπει να υπάρξουν.
Αντιλαµβάνοµαι από την ερώτησή σας, αλλά και από τη δική
µου πληροφόρηση -που είναι, βεβαίως, σαφώς µικρότερη από
τη δική σας, µιας και είστε τοπικός Βουλευτής- ότι έχουµε καθυστερήσεις στην αντιµετώπιση του προβλήµατος και νοµίζω ότι
αν έχει µια αξία αυτή η συζήτηση, που κάνουµε εδώ σήµερα,
είναι για να αναδείξουµε το ζήτηµα, να δώσουµε την απαιτούµενη πληροφόρηση πρώτα απ’ όλα στους κατοίκους και να δηµιουργήσουµε πλέον µια καλώς εννοούµενη πίεση, έτσι ώστε να
επισπευσθεί το έργο.
Η περιφέρεια έχει τον δικό της προϋπολογισµό, το κράτος
είναι συνεπές µε βάση αυτά που µπορεί. Έχει δώσει τα χρήµατα
µέσω των ΚΑΠ στην περιφέρεια. Άρα, νοµίζω ότι είναι ανοιχτός
ο δρόµος να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέµα.
Έχουµε φτιάξει µια µελέτη, µε βάση τις ανακοινώσεις, που
λένε ότι το 2011 έχει ολοκληρωθεί η µελέτη και τώρα κάνουµε
καινούργια µελέτη. Εγώ θα ζητήσω να µου κατατεθεί αυτή η µε-
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λέτη. Γιατί εάν κάνουµε κάθε δύο χρόνια µελέτες και στο τέλος
δεν προχωράει αυτή η διαδικασία, τι έχει αλλάξει από το 2011;
Παρ’ όλα αυτά θέλω να σας πω το εξής: Όπως λέτε σωστά,
µετά από πάρα πολύ καιρό –τρεις µήνες- έρχεται αυτή η διαδικασία, γι’ αυτό είχαµε προχωρήσει και εµείς µε βάση τον Κανονισµό σε επίκαιρη ερώτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω θα αρχίσει να
υλοποιείται προς το τέλος του 2018. Εύχοµαι και ελπίζω να µην
µείνει στα λόγια, όπως έµεναν οι προηγούµενες του 2011 και του
2014.
Εγώ µέσα από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο θα ζητήσω από
την περιφέρεια να µου πει ποια είναι η µελέτη που έκανε το 2011
και αφορούσε τον προϋπολογισµό 2.100.000 ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ο προϋπολογισµός είναι στις 800.000. Μακάρι
να τις έχουµε εξοικονοµήσει και να γίνει αυτό. Επίσης, θα ζητήσω
να µάθω τι καινούργια µελέτη χρειαζόταν, πόσα χρήµατα πληρώθηκαν τότε και πόσα χρήµατα πληρώθηκαν σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Κωνσταντινόπουλε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν είµαι σε θέση να κρίνω εάν
η µελέτη του 2011 έπρεπε να επικαιροποιηθεί, διότι µε βάση τις
συνθήκες κάθε χρονιάς, όπως αντιλαµβάνεστε, υφίστανται διάφορες φθορές στους δρόµους. Θεωρώ, λοιπόν, χωρίς να είµαι
µηχανικός, αλλά έχοντας µία γενική αντίληψη, ότι προφανώς
ίσως να έχρηζε να επικαιροποιηθεί αυτή η µελέτη.
Από εκεί και πέρα, θεωρώ εύλογο το αίτηµά σας να δίνονται
όλα τα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν, µέσω της κλασικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας γύρω από αυτό το έργο. Κατά συνέπεια, το αίτηµά σας πρέπει να κατατεθεί κι εµείς προφανώς, ως
αρµόδιο Υπουργείο, θα ζητήσουµε τα απαιτούµενα στοιχεία και
την απαιτούµενη πληροφόρηση από την περιφέρεια.
Αυτό στο οποίο νοµίζω όλοι θα συµφωνήσουµε και καµµία σκοπιµότητα του οποιουδήποτε δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη
στην όσο πιο γρήγορη αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων, είναι
ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν δικαίωµα να µετακινούνται µε
ασφάλεια. Είναι ειδικές οι συνθήκες που ζουν, είναι ορεινή η περιοχή.
Αυτοί οι άνθρωποι τελικά µε την επιλογή τους και µε τον αγώνα
τους να µένουν σε αυτές τις περιοχές συµβάλλουν στη σηµερινή
ταυτότητα της χώρας και έχει ιδιαίτερη σηµασία να στηρίζουµε
τις καθηµερινές συνθήκες ζωής σε αυτή την περιοχή, αλλά όχι
µόνο σε αυτήν. Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε αυτό το θέµα είµαστε στην
ίδια πλευρά και έχουµε την ίδια στόχευση.
Κατά συνέπεια, εµείς, ως αρµόδιο Υπουργείο, θα ζητήσουµε
να έχουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη πληροφόρηση και προφανώς να γίνετε κι εσείς κοινωνοί αυτής της πληροφόρησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ακολουθεί η πρώτη µε αριθµό 1327/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Καρακώστα Ευαγγελίας προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επαναλειτουργία της «Παιδικής
Στέγης - Κρώσφηλδ».
Θα απαντήσει η Υπουργός κ. Φωτίου.
Κυρία Καρακώστα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Κατ’ αρχάς, να σας καληµερίσω και
να ευχηθώ καλό φθινόπωρο και καλό κουράγιο για τη νέα σεζόν.
Ελπίζω ότι θα το έχουν οι Υπουργοί που είναι παρόντες και όλοι
εµείς που ακολουθούµε.
Έρχοµαι να θίξω ένα θέµα που έχει θιγεί επανειληµµένα σε
αυτή την Αίθουσα, όχι µόνο από εµάς, αλλά και από παλαιότερες
ερωτήσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που είχαν
περισσότερο σχέση µε τους απλήρωτους εργαζόµενους, σχετικά
µε την «Παιδική Στέγη - Κρώσφηλδ» στον Δήµο Κερατσινίου Δραπετσώνας.
Αυτή η παιδική στέγη βρίσκεται σε ένα οικόπεδο 2.680 τ.µ, τα
οποία έχουν παραχωρηθεί από τον αντίστοιχο δήµο της εποχής
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εκείνης το 1931, δηλαδή, πριν από ογδόντα πέντε χρόνια.
Αυτή, λοιπόν, η παιδική στέγη έχει 704 τ.µ. κτίσµατος, έχει παιδικές χαρές, έχει ικανοποιητικές υποδοµές και λειτουργούσε µε
εκατό παιδιά µέχρι το 2012, επί ογδόντα ένα συναπτά χρόνια εξυπηρετούσε τις οικογένειες του Δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Πρέπει να πω ότι περιουσιακά ανήκει στο Ίδρυµα «Παιδική
Στέγη», το οποίο διοικείται από ένα διοικητικό συµβούλιο, µέλη
του οποίου µέχρι πρότινος ήταν εκπρόσωποι του ιδρύµατος και
εκπρόσωποι του Δήµου Αθηναίων, γιατί σε αυτήν την παιδική
στέγη ανήκουν και άλλα τµήµατα παροχής υπηρεσιών για παιδιά
σε άλλους δήµους. Με την αιτιολογία, λοιπόν, ότι δεν έχουν χρήµατα να αποκαταστήσουν ζηµιές, που υπάρχουν στο κτήριο
αυτό, έρχονται να κλείσουν αυτό το ίδρυµα, αυτό το τόσο χρήσιµο εργαλείο για τον Δήµο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Ξέρω ότι η πλευρά σας, κυρία Φωτίου, έχει ενεργοποιηθεί έντονα σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως γνωρίζω και τις ενδιάµεσες
αντιδράσεις που έχουν υπάρξει. Όµως το πρόβληµα αυτό δεν
έχει λυθεί. Με δεδοµένη µια συγκεκριµένη πρόταση του δήµου
–φαντάζοµαι ότι θα αναφερθείτε εσείς, δεν αναφέροµαι εγώ
λόγω χρόνου, θα τα πούµε στις δευτερολογίες- ερωτώ τι µπορούµε πραγµατικά να κάνουµε, ώστε να ξαναλειτουργήσει αυτό
το ίδρυµα, που τόσο µεγάλη ανάγκη το έχει η περιοχή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία Καρακώστα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Καρακώστα, η ερώτηση που κάνετε σήµερα νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη.
Συνδυάζει δύο θέµατα, που απασχολούν την κοινή γνώµη,
κύριε Πρόεδρε. Το ένα είναι οι παιδικοί σταθµοί και η έλλειψή
τους, τι έχουµε, τι δεν έχουµε. Το δεύτερο είναι η κατάσταση των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα ιδρύµατα, η ηλεκτρονική πλατφόρµα την οποία ανοίξαµε χθες µε απόφαση της Βουλής, ώστε να καταρτίσουµε -µε απόφαση της Βουλής- το Εθνικό
Μητρώο Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που περιλαµβάνουν φιλανθρωπικά ιδρύµατα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.λπ.,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν χώρο χιλίων
πεντακοσίων περίπου ιδρυµάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές ταχύτητες, µε διαφορετικά προβλήµατα.
Η «Παιδική Στέγη- Κρώσφηλδ» είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα. Γιατί; Πρώτα- πρώτα, συµφωνώ µε όλα τα ιστορικά δεδοµένα που αναφέρατε. Δεν αναφέρατε ότι το ίδρυµα, δηλαδή
το σωµατείο «Παιδική Στέγη» επιχείρησε να πουλήσει την «Παιδική Στέγη - Κρώσφηλδ», να πουλήσει το ακίνητο. Είναι προς
τιµήν τής τότε Κυβέρνησης που αρνήθηκε την αγοραπωλησία,
διότι υπερέβαινε τους σκοπούς ακριβώς του ιδρύµατος. Επρόκειτο, δηλαδή, να πουληθεί για να γίνει τότε ίσως ένα mall ή δεν
ξέρω τι ακριβώς. Βεβαίως, αυτό ήταν πέρα από τους σκοπούς
του ιδρύµατος.
Τι δεν έκανε, όµως, τότε η Κυβέρνηση, αµέσως µετά; Δεν προχώρησε στο να λειτουργήσει την παιδική στέγη, ενώ έχουµε τόσο
µεγάλες ανάγκες και έκλεισε. Εκατό παιδιά έµειναν έξω στο Κερατσίνι.
Τι έγινε, λοιπόν, τότε; Περιήλθε αµέσως σε δεινή οικονοµική
κατάσταση το ίδρυµα και µε απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας
διακόπηκε η καταβολή τροφείων από το ΙΚΑ για τις ασφαλισµένες µητέρες, προκειµένου να τοποθετήσουν τα παιδιά τους εκεί.
Έπαψε το ίδρυµα να καταβάλλει µισθούς στους εργαζόµενους, στις εργαζόµενες για την ακρίβεια και το αποτέλεσµα είναι
να µένουν απλήρωτες οι εργαζόµενες, να έχουµε µεγάλη αναταραχή και όταν εµείς παραλαµβάνουµε πια την κατάσταση, είναι
ήδη υπό αναστολή η λειτουργία του και έτοιµη να κλείσει µε απόφαση του ιδρύµατος δεύτερη στέγη του ιδρύµατος, η οποία είναι
η «Αργέντειος- Παιδική Στέγη» στο Θησείο.
Τι κάνουµε εµείς; Δεν µπορούµε προφανώς να διαχειριστούµε
την κατάσταση όπως έχει µε το διοικητικό συµβούλιο που υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, διότι το διοικητικό συµβούλιο είχε αυτές τις
απόψεις που είχε. Δηλαδή, τότε η Βουλή πάλι µε νοµοθετική ρύθµιση συµφωνεί να µπουν από το Υπουργείο, µε απόφαση της
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Υπουργού, και να διοριστεί νέος πρόεδρος, που να µπορέσει να
διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
Τι έγινε τότε, το 2016; Το νέο διοικητικό συµβούλιο, λοιπόν,
στο οποίο διορίσαµε δύο µέλη -τον ή την πρόεδρο και δύο µέλη
ορίστηκε να διοριστούν από τον Δήµο Αθηναίων- καταφέρνει
πρώτον, να µην ανασταλεί η λειτουργία της «Αργεντείου», µε αποτέλεσµα σήµερα, τουλάχιστον, η δεύτερη στέγη να έχει σωθεί
και µπαίνουν παιδιά στη δεύτερη στέγη, που σας είπα ότι απειλείται κι αυτή µε κλείσιµο.
Δεύτερον, η νέα ρύθµιση, που κάναµε για το πώς πληρώνονται
οι µητέρες στους βρεφονηπιακούς σταθµούς , για την οποία
πολύς σαµατάς έγινε, πέρσι επέτρεψε να παίρνουν τα τροφεία
κανονικά και η «Παιδική Στέγη» κάθε µήνα, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενες που είχαν προβεί ήδη σε επίσχεση εργασίας, να επιστρέψουν στην εργασία τους και να πληρώνονται κανονικά. Αυτό
ήταν το δεύτερο που κάναµε.
Αµέσως µετά, το Υπουργείο επιχορήγησε τη «Παιδική Στέγη»,
όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, γιατί είναι πιστοποιηµένο
ίδρυµα από το Υπουργείο, µε 400.000 ευρώ για το 2016, µέσω
του κρατικού λαχείου και της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι εξασφάλισε την αποπληρωµή χρεών στους ασφαλιστικούς φορείς, διότι
όλα αυτά τα ιδρύµατα -τα περισσότερα- χρωστούν στους ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, να τα
πούµε τα άλλα στη δευτερολογία, γιατί έχουµε φτάσει στα έξι
λεπτά;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, ναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει η κ. Καρακώστα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Είναι αλήθεια ότι –το είπα και στην
πρωτολογία µου- από την πλευρά του Υπουργείου έχουν γίνει
εξαιρετικές κινήσεις. Αναγνωρίζουµε τη διεύρυνση του διοικητικού συµβουλίου, το οποίο όµως, οφείλω να πω ότι παρ’ όλα αυτά
επί έναν χρόνο -γιατί παλεύουµε γι’ αυτό- δεν έχει πάρει απόφαση –και πρέπει να τα πούµε ανοικτά τα πράγµατα εδώ- και µε
ευθύνη εκπροσώπου του Δήµου Αθηναίων.
Δεν είναι δυνατόν δηλαδή εκπρόσωπος του Δήµου Αθηναίων
να µην παρίσταται στα συµβούλια, ώστε να µπορέσει να υπάρξει
αντίστοιχη πλειοψηφία και αντίστοιχη απόφαση στο συγκεκριµένο θέµα.
Κι εδώ βεβαίως θέλω να αναφερθώ -και θεωρώ ότι πραγµατικά
γι’ αυτό γίνονται και οι ερωτήσεις, για να αναδεικνύονται τα ζητήµατα- στο γεγονός ότι ο Δήµαρχος Αθηναίων, ο οποίος διεκδικεί και θέση αρχηγού πολιτικού κόµµατος σήµερα, αδιαφορεί για
τη µη παρουσία εκπροσώπου του σε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να λάβει επίσης υπ’ όψιν του το
Υπουργείο -γιατί αναγνωρίζω τη θέληση του Υπουργείου να λειτουργήσει αυτός ο παιδικός σταθµός, αναγνωρίζω πράγµατι τις
κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του να αυξηθούν οι παιδικοί σταθµοί- την πρόταση που υπάρχει από τον Δήµο Κερατσινίου να αναλάβει τις δαπάνες επισκευής όσων πραγµάτων
χρειάζεται αυτό το κτήριο, µε δεδοµένο ότι έχει να λειτουργήσει
τα τελευταία πέντε χρόνια.
Με δεδοµένη, λοιπόν, αυτή την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, µε δεδοµένη τη θέληση του δήµου, του Υπουργείου και
του προέδρου του ιδρύµατος, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Δήµος
Αθηναίων δεν φροντίζει να λύσει άµεσα αυτό το πρόβληµα, έτσι
ώστε από τη φετινή κιόλας χρονιά να µπορέσει να λειτουργήσει,
έστω και µε δύο-τρεις µήνες καθυστέρηση, αυτός ο παιδικός
σταθµός που πραγµατικά είναι τόσο ωφέλιµος για την περιοχή
µου.
Είναι σαφές πως είναι εξαιρετικό το ότι φτιάχνετε το µητρώο
ιδρυµάτων, διότι πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήµατα και πρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Πρέπει να φύγουν
από τις σκέψεις των ανθρώπων που διοικούν οι πωλήσεις αυτών
των ιδρυµάτων. Πρέπει να καταλάβουµε ότι η Ελλάδα έχει
ανάγκη από κοινωνική πρόνοια και δεν µπορεί να ζήσουµε µε τον
ιδιωτικό τοµέα παντού.
Άρα λοιπόν εγώ µέσω αυτής της ερώτησης θέλω να αναδείξω
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αυτό το ζήτηµα και θέλω να ζητήσω από την Υπουργό πώς µπορούµε να πιέσουµε τον Δήµο Αθηναίων, γιατί πλέον, όπως αντιλαµβάνοµαι από το ιστορικό που έχουµε διαβάσει και γνωρίζουµε όλοι, µε δεδοµένη τη θέληση των υπολοίπων, έστω και χωρίς
τη θέληση των µελών-εκπροσώπων που ιδρύµατος, η πλειοψηφία, δήµος και Υπουργείο µπορούν να περάσουν και να προωθήσουν τη λειτουργία αυτού του παιδικού σταθµού και να λύσουν
ένα τεράστιο πρόβληµα στην περιοχή µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία Καρακώστα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, είναι
έτσι όπως τα λέτε. Ο Δήµος Κερατσινίου, λοιπόν, από την πρώτη
στιγµή εκδήλωσε ενδιαφέρον και είπε σε µας «κύριοι, εµείς αναλαµβάνουµε όλες τις επιδιορθώσεις του κτηρίου», αυτό το οποίο
έλεγε η «Παιδική Στέγη - Κρώσφηλδ», ότι δηλαδή «εµείς το
έχουµε κλειστό, γιατί δεν έχουµε λεφτά να το επιδιορθώσουµε».
Μας είπε: «Το αναλαµβάνουµε, κύριοι, εµείς, αν µας δώσετε
τη χρήση. Έχουµε εκατό παιδιά να βάλουµε και πολύ περισσότερα στο Κερατσίνι, να κάνουµε έναν δηµοτικό σταθµό. Δεν το
παίρνουµε εµείς, δεν σας το απαλλοτριώνουµε. Απλώς να έχουµε τη χρήση και έναντι τιµήµατος γι’ αυτή τη χρήση, κάνουµε τις
εκτεταµένες επισκευές που χρειάζονται».
Τι απάντησε, πριν την αλλαγή που έκανε η Βουλή στο διοικητικό συµβούλιο, το προηγούµενο διοικητικό συµβούλιο στα µέσα
του 2016; Όχι, κατηγορηµατικά όχι, να το έχω κλειστό.
Όταν βάλαµε, µετά τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Βουλής
το νέο προεδρείο, αµέσως ο καινούργιος πρόεδρος ήρθε σε
επαφή µε τον Δήµο Κερατσινίου. Καταρτίσαµε τότε µε την υποστήριξη των νοµικών µας συµβούλων στο Υπουργείο, αλλά και
µε την υποστήριξη των νοµικών συµβούλων του δήµου, συµφωνητικό για την παραχώρηση της «Παιδικής Στέγης - Κρώσφηλδ»
στον δήµο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς να απαλλοτριώνει η «Παιδική Στέγη» τα δικαιώµατά της και την ιδιοκτησία
της.
Το καταθέτω. Είναι έτοιµο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου και από τον Δήµο Κερατσινίου.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέει µέσα το καταστατικό ότι εξασφαλίζει την αδειοδότηση, τη
συντήρηση, τα έξοδα λειτουργίας του βρεφονηπιακού, αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσης, ενοικίασης ή παραχώρησης σε τρίτους. Είναι απολύτως καθαρό αυτό το οποίο έχουµε εκπονήσει
µε τον πρόεδρο. Συνέβαλε δηλαδή το Υπουργείο και ο δήµος.
Δυστυχώς, οι εκπρόσωποι του ιδρύµατος, που είναι πάντα βέβαια στο Διοικητικό Συµβούλιο, αρνούνται. Τι συµβαίνει, όµως,
στον δρόµο; Στον δρόµο γίνεται µία παραδοξότητα. Ο ένας εκ
των δύο εκπροσώπων του Δήµου Αθηναίων είναι αρνητικός. Το
λέω «παραδοξότητα», διότι δεν µπορεί ο Δήµος Αθηναίων να µη
στέργει σε µία δράση η οποία είναι δηµοτική, η οποία είναι της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή είναι όχι µόνο παράδοξο, αλλά
και εξωφρενικό αυτό που συµβαίνει.
Το µοναδικό επιχείρηµα το οποίο προβλήθηκε ήταν ότι η Δηµοτική Αρχή Κερατσινίου - Δραπετσώνος είναι κατά πλειοψηφία
αριστερή και ως εκ τούτου, η παράδοση των εγκαταστάσεων
µετά την πάροδο της δεκαετίας, για την οποία έχουµε συνοµολογήσει στο καταστατικό -δηλαδή για δέκα χρόνια θα έχει την
χρήση ο δήµος- είναι επισφαλής. Εδώ είναι καθαρά πολιτικά παιγνίδια στην πλάτη των βρεφών και των παιδιών.
Τι κάναµε µετά; Δεν το αφήσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι σηµαντικό.
Απέστειλε ο Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας αυστηρή επιστολή
στο διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος, την οποία και καταθέτω, στις 17 Ιουλίου και τους λέει το εξής: «Προσέξτε καλά,
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έχετε ευθύνες µε αυτό που κάνετε. Διότι, εάν συνεχίσει έτσι η
«Παιδική Στέγη - Κρώσφηλδ», τότε είστε εκτός του καταστατικού
σας» -λέει ο Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας- «τίθεται εν αµφιβόλω η δυνατότητα δηµόσιας επιχορήγησής σας, διότι, δεδοµένων των συνθηκών, η προσφορότερη λύση φαίνεται να είναι η
ικανοποίηση του σχετικού αιτήµατος του δηµάρχου κ.λπ.».
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά έγιναν τον Ιούλιο του 2017. Μεσολάβησαν οι διακοπές,
κυρία Καρακώστα, τις επόµενες ηµέρες.
Τελειώνω λέγοντας το εξής, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Σκοπεύω σε συνεννόηση µε τον Δήµο Αθηναίων, την Περιφερειακή Ένωση Δήµων Αττικής, τον Δήµο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και τη διοίκηση του ιδρύµατος να συγκαλέσω σύσκεψη,
ώστε η «Παιδική Στέγη - Κρώσφηλδ» να επαναλειτουργήσει όσο
το δυνατόν γρηγορότερα, να προηγηθούν και οι κατασκευές και
να εξασφαλιστούν πλέον και για την επόµενη ακόµη, εάν γίνεται,
χρονιά οι εκατό πολύτιµες για το Κερατσίνι θέσεις βρεφονηπιακών σταθµών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση την ενηµέρωση που
έχουµε από την Ειδική Γραµµατεία του Προέδρου της Βουλής,
δεν θα συζητηθούν οι κάτωθι επίκαιρες ερωτήσεις.
Η έβδοµη µε αριθµό 1288/25-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Χαράς Κεφαλίδου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αµφίπολη: αποχαιρέτα
το ΕΣΠΑ που χάνεις», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας Βουλευτού.
Η όγδοη µε αριθµό 1290/27-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς την Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τύµβος Καστά Αµφίπολης», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Η πρώτη µε αριθµό 1328/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου, της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η µη εύρυθµη λειτουργία της
Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μεσολογγίου», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας, διότι αρµόδιο
είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 1350/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου της Ανεξάρτητης Βουλευτού Β’ Πειραιώς κ.
Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεση αναγκαιότητα για αντιπληµµυρικά
έργα στα Κύθηρα», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας. Αρµόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η τέταρτη µε αριθµό 1357/29-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ένταξη όλου του
Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο φυσικό αντικείµενο
για τις µελέτες που θα ανατεθούν», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου
Σπίρτζη.
Η πέµπτη µε αριθµό 1329/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης
και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο
Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 1114/29-6-2017 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουρ-
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γό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών
νέων σταθµών διοδίων στον οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες
-Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον Νοµό Σερρών»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 1223/14-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Η Παγκόσµια Τράπεζα «χαρίζει» το Αιγαίο
στην Τουρκία», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Αµανατίδη.
Επίσης, δεν θα συζητηθούν λόγω κωλύµατος των αρµόδιων
Υπουργών και δεν θα επαναπροσδιοριστούν για συζήτηση οι κάτωθι επίκαιρες ερωτήσεις:
Η δωδέκατη µε αριθµό 1287/25-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
θέµα: «Να καταργηθούν οι παρεµβάσεις του ν.4387/2016 στο καταστατικό του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού
της Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ)», δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστασίου Πετρόπουλου, εξαιτίας παράλληλης άσκησης κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Η δεύτερη µε αριθµό 1330/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ξάνθης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γρηγορίου Στογιαννίδη προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων και λήψη δραστικών µέτρων
σε περίπτωση οφειλής δεδουλευµένων αποδοχών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Εργασίας κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Επίσης, η δέκατη τρίτη µε αριθµό 1263/24-7-2017 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Απόλυση εργαζόµενης στο ξενοδοχείο
«BELLAGIO» στη Φούρκα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Υπουργού Εργασίας κ. Έφης Αχτσιόγλου.
Η δεύτερη µε αριθµό 1320/22-8-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης
στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση;», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευαγγέλου Αποστόλου,
επειδή είναι σε κυβερνητική αποστολή στη Ζάκυνθο λόγω των
πυρκαγιών.
Η τέταρτη µε αριθµό 1358/29-8-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων
της Θάσου», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευαγγέλου Αποστόλου,
επειδή είναι σε κυβερνητική αποστολή στη Ζάκυνθο λόγω των
πυρκαγιών.
Η ένατη µε αριθµό 1292/31-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε απόγνωση η
Αργολίδα λόγω τριστέτσας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευαγγέλου
Αποστόλου, επειδή είναι σε κυβερνητική αποστολή στη Ζάκυνθο
λόγω των πυρκαγιών.
Η εντέκατη µε αριθµό 1264/24-7-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αύξηση
της χρηµατοδότησης του µέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
για να µην µείνει εκτός κανένας νέος που επιθυµεί να ασχοληθεί
µε την αγροτική παραγωγή, δίκαιη εξέταση των ενστάσεων», δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευαγγέλου Αποστόλου, επειδή είναι σε
κυβερνητική αποστολή στη Ζάκυνθο λόγω των πυρκαγιών.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.42’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 1η Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

