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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’
Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα την 1η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας:
1. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 10, Ιόνιο
Πέλαγος, Ελλάδα.
2. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Repsol Exploracion S.A» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», Δυτική Ελλάδα.
3. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Τotal Ε&P Greece B.V», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V» «Ελληνικά
Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», Ελλάδα.
4. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Τotal Ε&P Greece B.V», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V», «Ελληνικά
Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης» στην Ελλάδα.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 26ης Σεπτεµβρίου 2019, τη συζήτηση των νοµοσχεδίων σε µία
συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προτείνω, λοιπόν, να ξεκινήσουµε µε τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών συνολικά επί των συµβάσεων
για δεκαπέντε λεπτά ο καθένας και βεβαίως υπάρχει και η πρόταση οι ειδικοί αγορητές του Κινήµατος Αλλαγής, οι οποίοι είναι
διαφορετικοί για κάθε σύµβαση, να τοποθετηθούν για πέντε
λεπτά ο καθένας, προκειµένου να υπάρχει και µια ισότιµη αντιµετώπιση όλων των εισηγητών και αγορητών.
Συµφωνεί το Σώµα;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση προς το Σώµα, επειδή δεν
έχουν παραλάβει όλοι οι Βουλευτές τις ηλεκτρονικές τους κάρτες δεν θα ανοίξουµε το ηλεκτρονικό σύστηµα. Θα δηλώνετε το
όνοµά σας µε τον παλιό τρόπο για να καταγραφείτε στον κατάλογο των οµιλητών. Ισχύει βέβαια το γνωστό, κλείνει ο κατάλογος µετά το πέρας της οµιλίας του εισηγητή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Ο κ. Μάξιµος Σενετάκης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας,
έχει τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα για να κυρώσουµε τέσσερις σηµαντικές συµβάσεις. Είναι οι συµφωνίες που υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση, τον περασµένο Απρίλιο και Ιούνιο, για την έρευνα και
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και δυτικά της Κρήτης.
Η πρώτη αφορά στην Περιοχή 10 στο Ιόνιο πέλαγος, µεταξύ
δηµοσίου και ΕΛΠΕ, η δεύτερη στην περιοχή Ιονίου στη δυτική
Ελλάδα µεταξύ δηµοσίου και της κοινοπραξίας «REPSOL EXPLORACION S.A» και ΕΛΠΕ, η τρίτη και η τέταρτη σε θαλάσσια
περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης µεταξύ δηµοσίου και
κοινοπραξίας «TOTAL», «EXXONMOBIL» και ΕΛΠΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω είναι συµβάσεις
που υπέγραψε η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τις φέρνει προς κύρωση στη Βουλή. Θα περίµενε, λοιπόν, κάποιος εδώ να δει την
πολυπόθητη εθνική συναίνεση να πραγµατοποιείται. Τι πιο απτό,
τι πιο χαρακτηριστικό η προηγούµενη κυβέρνηση να υπογράφει
µία συµφωνία και η επόµενη να την φέρνει προς κύρωση στη
Βουλή υπερψηφίζοντάς την! Γιατί -και πρέπει να το πούµε αυτόδεν φέραµε τις συµφωνίες για να τις καταψηφίσουµε, τις φέραµε
για να τις υπερψηφίσουµε και αντί ο ΣΥΡΙΖΑ, που τις διαπραγµατεύτηκε και τις υπέγραψε, να τις υπερψηφίσει και αυτός, µας είπε
στη Διαρκή Επιτροπή ότι έχει επιφυλάξεις. Μας είπε ότι δήθεν
άλλαξαν οι συνθήκες και οι συµφωνίες θα οδηγήσουν σε ξεπού-
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ληµα του ορυκτού πλούτου της χώρας και γι’ αυτό το ξεπούληµα
φυσικά δεν θα είναι υπεύθυνος ο ΣΥΡΙΖΑ που τις υπέγραψε, αλλά
εµείς που τις φέρνουµε για κύρωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι χάνουµε εδώ, κάτι δεν κολλάει. Για να δούµε, λοιπόν, τι δεν κολλάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο ο
κ. Φάµελλος στην επιτροπή όσο και ο κ. Σκουρλέτης µάς είπαν
ότι άκουσαν φήµες πως δήθεν η Κυβέρνηση και ο Υπουργός, ο
Κωστής Χατζηδάκης, σκοπεύουν να ιδιωτικοποιήσουν τα ΕΛΠΕ,
τα ΕΛΠΕ που είναι και στις τέσσερις συµβάσεις. Και στις τέσσερις! Ο ΣΥΡΙΖΑ το διαπραγµατεύτηκε και αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρξατε Υπουργοί. Υπηρετήσατε τη
χώρα από θέση ευθύνης. Βάλατε την υπογραφή σας. Είναι δυνατόν να έρχεστε σήµερα εδώ και να ακυρώνετε την υπογραφή
σας, επειδή ακούσατε φήµες;
Επειδή, λοιπόν, προκαλείτε την κοινή λογική και προσβάλλετε
τη νοηµοσύνη µας, θα σας θυµίσω ότι η ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ, που υποτίθεται ότι εµείς µεθοδεύουµε και αλλάζει δήθεν
τις συνθήκες και δήθεν οδηγεί σε ξεπούληµα του ορυκτού µας
πλούτου, είναι στις συµβατικές υποχρεώσεις του δικού σας µνηµονίου, του τρίτου µνηµονίου, του µνηµονίου Τσίπρα. Δηλαδή,
αν µιλάµε σήµερα για ενδεχόµενη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ,
αυτό δεν είναι φήµη, είναι συµβατική υποχρέωση, που εσείς υπογράψατε. Και έχετε το θράσος να κατηγορείτε εµάς ότι µεθοδεύουµε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και προχωράµε σε ξεπούληµα του ορυκτού πλούτου.
Λοιπόν, και εγώ αντιστρέφω το ερώτηµά σας. Πείτε µας, λοιπόν, για ποιον προορίζεται η εταιρεία; Ποιος είναι ο µουστερής,
κύριε Φάµελλε, που δεν τον βλέπω ως εισηγητή στην Αίθουσα;
Τεσσεράµισι χρόνια διαπραγµατευόσαστε µε τις εταιρείες. Τεσσεράµισι χρόνια συζητούσατε µε τη διοίκηση των ΕΛΠΕ. Δεν
µπορεί να µη γνωρίζετε τίποτε, δεν µπορεί να µην ακούσατε τίποτα. Οπότε, κάτι άλλο συµβαίνει, προφανώς, και αλλάζετε θέση.
Κάτι φοβάστε. Τι φοβάστε; Μήπως σας πάρει την πελατεία ο κ.
Βαρουφάκης; Διότι, άκουσα τον Βουλευτή του ΜέΡΑ25 στην επιτροπή, τον κ. Αρσένη, να υποστηρίζει ότι ο ορυκτός πλούτος
πρέπει να παραµείνει εκεί που βρίσκεται, να µην τον εκµεταλλευτούµε.
Είναι µία καθαρή θέση αυτή. Είναι µία «πράσινη», µία οικολογική θέση. Μπράβο σας, που την έχετε. Μόνο που δεν µας λέτε,
βεβαίως, εσείς πώς ζεσταίνεστε τον χειµώνα. Υποθέτω πως η οικολογική σας συνείδηση δεν σας επιτρέπει να κάψετε ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ χρειάζεται µία
καθαρή θέση. Διότι µε έχετε µπερδέψει. Μας έχετε µπερδέψει.
Μελετώντας τις συµβάσεις αισθάνθηκα ειλικρινά ότι αν αναζητούσε κάποιος την εθνική συνεννόηση και συναίνεση, θα την
έβρισκε στα συγκεκριµένα κείµενα. Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα
µία ικανοποίηση, σαν κάτι να έχει αλλάξει από το κοντινό παρελθόν, τότε που ως αντιπολίτευση η έξαλλη Αριστερά, µε το δάχτυλο της καταγγελίας, µας στοχοποιούσε ως γερµανοτσολιάδες και προδότες που ξεπουλάµε τη χώρα και τον ορυκτό πλούτο
της, βεβαίως.
Διαβάζοντας τον τίτλο των συµφωνιών που υπογράψατε πίστεψα ότι πλέον ωριµάσατε: «Παραχώρηση δικαιώµατος για
έρευνα και εκµετάλλευση» αναφέρει ο τίτλος. Και εδώ να σας πω
ότι οι όροι έχουν µέγιστη σηµασία. Διότι για να παραχωρεί κάποιος δικαίωµα, το έχει. Ουδείς το αµφισβητεί. Ουδείς αµφισβητεί ότι πράγµατι η Ελλάδα ασκεί εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στο έδαφος, το υπέδαφος, τον θαλάσσιο
και υποθαλάσσιο χώρο της επικρατείας της.
Με την υπογραφή τέτοιων συµβάσεων ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας. Και αυτό έχει
βαρύνουσα σηµασία για τον επιθετικό γείτονα, που σπεύδει µε
κάθε ευκαιρία να τα αµφισβητήσει.
Εγώ, λοιπόν, πίστεψα, αλλά εσείς µε διαψεύσατε. Θέλετε να
ξαναγυρίσετε στο παρελθόν. Αφού, λοιπόν, γυρνάτε πίσω, να
σας θυµίσω ότι το 2012-2015 η συγκυβέρνηση Νέα Δηµοκρατία
- ΠΑΣΟΚ, την οποία στήριζα ως Βουλευτής, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες να θέσει τη χώρα στον διεθνή ενεργειακό χάρτη, να
τη µετατρέψει σε ενεργειακό κόµβο, να αναβαθµίσει τη γεωπολιτική της θέση, να ενισχύσει τη διαπραγµατευτική της ισχύ, να
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παραµείνει η Ελλάδα παράγοντας σταθερότητας σε µία ασταθή
περιοχή. Ήταν τότε που εµείς βάλαµε µπροστά τον αγωγό φυσικού αερίου TAP, τους τερµατικούς σταθµούς υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Ήταν τότε που εµείς υπογράψαµε αντίστοιχες
συµβάσεις µε αυτές που κυρώνουµε σήµερα εδώ στη Βουλή.
Αυτός ήταν ο εθνικός σχεδιασµός που κάναµε.
Ήταν τότε που για να µην υπάρξουν σκιές και για να εκθέσουµε τη ρηχότητα των επικρίσεών σας φέραµε στη Βουλή τις
συµβάσεις. Ο νόµος δεν υποχρέωνε την κυβέρνηση να το κάνει
σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα µπορούσε να αρκεστεί στην υπογραφή των συµβάσεων και οι εταιρείες να ξεκινήσουν τις εργασίες τους χωρίς προηγουµένως οι συµβάσεις να περάσουν από
τη βάσανο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Αυτό ήταν το κεκτηµένο διαφάνειας που δηµιουργήσαµε. Θέλαµε τότε η Εθνική Αντιπροσωπεία να ενηµερωθεί, να µάθει ο ελληνικός λαός γιατί είναι τόσο σηµαντικές για τη χώρα αυτές οι
συµφωνίες, ποιο είναι το στρατηγικό όφελος, ποιο είναι το οικονοµικό όφελος για την εθνική οικονοµία και τις τοπικές κοινωνίες.
Τότε, ουδείς µάς άκουγε. Η χώρα χόρευε στον επαναστατικό
ρυθµό που έπαιζαν οι ζουρνάδες του Αλέξη Τσίπρα και ήρθε η
«περήφανη διαπραγµάτευση» και ο εθνικός σχεδιασµός παραλίγο να ανατραπεί. Και µετά από ένα αχρείαστο µνηµόνιο, στο
οποίο σας υπενθυµίζω ότι ένας από τους όρους είναι και η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, ως συνθηκολογηµένοι επαναστάτες πράξατε το εθνικά αυτονόητο και επιβεβληµένο. Υιοθετήσατε τη
διεθνή πρακτική και καταλήξατε σε αυτά τα κείµενα που κυρώνουµε σήµερα.
Φέρνουµε, λοιπόν, προς κύρωση τις συµβάσεις γιατί θέλουµε
να µάθει ο κόσµος. Θέλουµε να καταλάβει ότι τα περί ξεπουλήµατος κι όλα τα γραφικά που ακούγονταν είναι µύθοι, είναι στερεότυπα, που εντέχνως καλλιεργήθηκαν από εσάς για να τα
διαλύσουν µε πάταγο οι υπογραφές σας σε αυτές εδώ τις συµφωνίες. Έπρεπε να γίνετε κυβέρνηση για να συµφωνήσετε σε
κάτι που διαχρονικά ήταν αντίθετος ο χώρος σας και καθυστερούσε την πρόοδο της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε κι ένα καλό.
Με τις υπογραφές σας ως κυβέρνηση αποδείξατε ότι συµφωνείτε µε την εθνική αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Αυτό βοηθά τη χώρα. Τώρα είστε Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Εξακολουθείτε να πιστεύετε σε αυτή την αναγκαιότητα; Απαντήστε ξεκάθαρα κι αφήστε τις υπεκφυγές! Θα
κυρώσετε τη συµφωνία που υπογράψατε ως κυβέρνηση ή όχι;
Θα τιµήσετε την υπογραφή σας ή όχι; Ακούµε κάποιους από σας
να µας λέτε ειρωνικά: Μα, είναι τόσο καλή η συµφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλετε να αλλάξετε ούτε λέξη; Ακούστε. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σηµασία πολιτικά είναι να
προχωρήσουµε, να δείξουµε ότι η Ελλάδα ως κράτος είναι σοβαρή. Από τη στιγµή, λοιπόν, που οι συγκεκριµένες συµφωνίες
ικανοποιούν τα κριτήρια που εµείς εξαρχής είχαµε θέσει στο
πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, τις αποδεχόµαστε και τις κυρώνουµε. Άλλωστε, νοµικά, καµµία λέξη από τις συµφωνίες δεν
µπορεί να αλλάξει. Τις συµφωνίες ή τις κυρώνουµε ως έχουν και
προχωράµε ή τις ακυρώνουµε και αρχίζουµε από την αρχή τις
διαδικασίες. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Σταµατήστε, λοιπόν, να αστειεύεστε! Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
οι συµφωνίες δεν αλλάζουν χωρίς κόστος και σίγουρα δεν αλλάζουν για πλάκα. Τα περί ξεπουλήµατος, λοιπόν, είναι κούφια
λόγια για ρηχές εντυπώσεις. Οι συµφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο
πνεύµα των συµφωνιών της συγκυβέρνησης 2012-2015. Όλοι κατάλαβαν πως είναι συµφωνίες που επιτυγχάνουν την ασφάλεια
και τη σταθερότητα της χώρας, που αναβαθµίζουν τη γεωπολιτική της θέση, που τη µετατρέπουν σε ενεργειακό κόµβο. Είναι
συµφωνίες µε άµεσο και έµµεσο όφελος για την εθνική και τοπική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες για
να πείσω τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πόσο καλές είναι
οι συµβάσεις που υπέγραψε η κυβέρνησή τους ούτε θα αναφερθώ στα θετικά σηµεία των συµβάσεων εδώ πέρα. Το έκανα στην
επιτροπή και δεν θέλω να στερήσω από τον κ. Φάµελλο και την
Αντιπολίτευση τη χαρά να υπερασπιστεί το δικό της νοµοθέτηµα.
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Θα σταθώ σε ένα άλλο στερεότυπο που φώλιασε στη συνείδηση των πολιτών, την εσκεµµένη παραπληροφόρηση µιας µερίδας του πολιτικού συστήµατος, όλων αυτών που δήθεν είναι
ευαίσθητοι µε το περιβάλλον κι εµείς οι υπόλοιποι αδιάφοροι.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη σύµβαση περιλαµβάνει
ένα αυστηρό πλέγµα διατάξεων που διασφαλίζει ότι η έρευνα και
η εκµετάλλευση θα εκτελεστούν µε απολύτως συµβατό περιβαλλοντικό τρόπο, καθώς οι εταιρείες υποχρεώνονται να συµµορφώνονται πλήρως µε το σύνολο της εκάστοτε περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, η οποία ενισχύεται περαιτέρω µε την ενσωµάτωση
της ευρωπαϊκής οδηγίας 2013/30 στην ελληνική έννοµη τάξη.
Επιπλέον, ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Αυτή προβλέπει όρους, περιορισµούς, κατευθύνσεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά την
εξειδίκευση και υλοποίηση κάθε προγράµµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Το στοίχηµα ωστόσο είναι να µην µείνουµε µόνο στη θέσπιση
των όρων, αλλά να επικεντρωθούµε στην εποπτεία κατά την εφαρµογή τους. Συνεπώς νοµίζω ότι η ενίσχυση της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων µε εξειδικευµένο
προσωπικό και στελέχη εγνωσµένης επιστηµονικής κατάρτισης
είναι κοµβικής σηµασίας, όχι µόνο για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες ευαισθητοποιηµένων περιβαλλοντικά πολιτών, όχι για να
διασφαλίσουµε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι προστασίας του περιβάλλοντος θα τηρηθούν απαρέγκλιτα από τις ανάδοχες εταιρείες, αλλά και για να στείλουµε το µήνυµα στους επιστήµονές
µας, που έφυγαν στο εξωτερικό, ότι στην Ελλάδα αρχίζουν να
γίνονται πράγµατα στα οποία έχουν θέση και µπορούν να επιστρέψουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε αισίως στην κύρωση
συµβάσεων που το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να είχε υπογράψει νωρίτερα. Χάσαµε χρόνο και ευκαιρίες λόγω των ιδεοληψιών
και των στερεοτύπων µιας µερίδας του πολιτικού συστήµατος
και της αδυναµίας ή της απροθυµίας της άλλης µερίδας να τα
αντιµετωπίσει. Σήµερα οι ιδεοληψίες αυτές επανέρχονται. Το
εθνικό συµφέρον, όµως, επιβάλλει αυτή τη φορά να είµαστε πιο
αποφασιστικοί και πιο αποφασισµένοι.
Οι τέσσερις συµβάσεις που καλούµαστε να κυρώσουµε σήµερα, αποτελούν απτή απόδειξη της εµπιστοσύνης σηµαντικών
επενδυτών στην ελληνική οικονοµία, κάτι που εµπεδώνει ακόµα
περισσότερο την πεποίθηση ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, ότι
παύει να είναι µία χώρα περίκλειστη και αποξενωµένη από το διεθνές γίγνεσθαι, ότι παύει να είναι φοβική µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις του µέλλοντος.
Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραµείνει µία χώρα παραγωγός
σταθερότητας σε µία ασταθή περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει
να πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να αναβαθµίζει τη γεωπολιτική
της θέση και τη στρατηγική της σηµασία. Αυτή είναι η µεγάλη εικόνα των συµφωνιών που κυρώνουµε σήµερα και όχι η εικόνα
της µιζέριας, που επιχειρεί να επαναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι καληµέρα
και καλό µήνα! Το τι άλλαξε ή τι δεν άλλαξε µπορούµε να το δούµε και να το συζητήσουµε αναλυτικά.
Σήµερα θα συζητήσουµε για την κύρωση τεσσάρων πολύ σηµαντικών συµβάσεων, στις οποίες τέσσερις συµβάσεις µετέχουν
τα Ελληνικά Πετρέλαια. Είναι ένα θέµα που αφορά οικονοµικά
και περιβαλλοντικά ζητήµατα, καθώς και τα γεωπολιτικά συµφέροντα της χώρας.
Η επιλογή µας για την έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων βασίστηκε στην προϋπόθεση ύπαρξης ενός σοβαρού
δηµόσιου βραχίονα άσκησης πολιτικής, όπως είναι τα Ελληνικά
Πετρέλαια, µε ισχυρή τη συµµετοχή του δηµοσίου αλλά και σε
µία πολύ µεγάλη στροφή όσον αφορά στην κλιµατική αλλαγή και
την προσαρµογή της πολιτικής της χώρας στις ανάγκες του περιβάλλοντος.
Η επιλογή µας για τη συµµετοχή των ΕΛΠΕ στις συµβάσεις δεν
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σχετίζεται µόνο µε το µεγάλο οικονοµικό όφελος του ελληνικού
δηµοσίου, αλλά και µε τη µεγαλύτερη ευαισθησία και την πολιτική ευθύνη για την τοπική ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά και γενικότερα τα κοινωνικά ζητήµατα. Δώσαµε ιδιαίτερο βάρος στην
γεωπολιτική σηµασία της αξιοποίησης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, αλλά και στη διαχείριση τιµών αργού πετρελαίου που
επηρεάζουν την ελληνική οικονοµία.
Σήµερα, όµως, δυστυχώς δεν βρισκόµαστε στο ίδιο σηµείο,
καθώς η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να
προχωρήσει σε πλήρη απόσυρση του δηµοσίου από τα ΕΛΠΕ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «BLOOMBERG» ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήταν σαφής. Είπε: «Εξετάζουµε όλες τις επιλογές
µας. Είναι θέµα τιµήµατος, γιατί θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι
αν πουλήσουµε, θα πουλήσουµε σε µία ικανοποιητική τιµή.».
Υπάρχει, κύριε Υπουργέ, κάτι που δεν είναι κατανοητό; Πουλάτε ή δεν πουλάτε, κύριε Χατζηδάκη; Εγώ καταλαβαίνω ότι πουλάτε. Αν κάνω λάθος, πείτε το καθαρά. Δεσµευτείτε. Πείτε ότι
δεν πουλάτε. Ξαναδιαβάζω τη δήλωση του Πρωθυπουργού: «Εξετάζουµε όλες τις επιλογές µας. Είναι θέµα τιµήµατος, γιατί θέλουµε να είµαστε σίγουροι. Αν θέλουµε να πουλήσουµε, θα πουλήσουµε σε µία ικανοποιητική τιµή.». Άρα η στρατηγική είναι η
πώληση και ψάχνουν την τιµή.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχει ένα αξεπέραστο κόµπλεξ από την πλευρά σας. Δεν µπορείτε να δεχτείτε ότι η διοίκηση που όρισε το δηµόσιο έκανε την εταιρεία κερδοφόρα την
περίοδο 2015-2019 ενώ η διοίκηση του ιδιώτη την έβαζε µέσα.
Το 2014 τα Ελληνικά Πετρέλαια παρουσίασαν ζηµίες 368 εκατοµµύρια ευρώ ενώ σήµερα παρουσιάζει ρεκόρ κερδοφορίας µε
µέσο όρο EBITDA τετραετίας, την περίοδο 2015-2018, 750 εκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν από τους πιο κερδοφόρους
οµίλους στην Ελλάδα στον οποίο το δηµόσιο συµµετέχει κατά
35.5% όπου δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες µε σαράντα τρεις
εταιρείες, µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό και 60% εξαγωγές.
Διαβάζουµε ακόµη στον Τύπο ότι η Κυβέρνηση θέλει να δώσει
προς πώληση τις µετοχές του δηµοσίου πιθανώς µέσω χρηµατιστηρίου και µε ενδεχόµενη έκπτωση ενώ υπήρχε η δυνατότητα
µε premium µετοχές και κέρδος από 10% έως 30%. Παίζει κάποιος µε τη µετοχή των ΕΛΠΕ στο χρηµατιστήριο; Αν ναι, ποιος
και γιατί;
Η υποχρέωση της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, όπως ακούστηκε προηγουµένως, κληροδοτήθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το 2015, υποχρέωση που,
όµως, µε την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια έπαψε να υφίσταται.
Επιπλέον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µετά από διαπραγµατεύσεις
µε τους θεσµούς, πέτυχε σε ενδεχόµενο πώλησης ποσοστού των
ΕΛΠΕ το δηµόσιο να διατηρεί ισχυρό µετοχικό µερίδιο όπως και
τα δικαιώµατα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Υπενθυµίζεται δε ότι ο διαγωνισµός απέβη τελικά άγονος και σήµερα
η χώρα έχει τη δυνατότητα, αλλά και το δικαίωµα να εξετάσει
όλες τις επιλογές σε νέο πλαίσιο.
Εµείς, λοιπόν, το λέµε καθαρά και το εισηγούµαστε να µην
πουλήσουµε. Αυτή είναι η δική µας πρόταση.
Εκτός, βέβαια, αν ισχύει η φήµη ότι θέλετε να δώσετε γη και
υδρογονάνθρακες στον όµιλο Λάτση. Αν δε, διαβάζει κάποιος µε
προσοχή τον Τύπο και όσα γράφονται και διαρρέονται, ίσως δεν
αντιλαµβάνεται ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας ότι δωρίζετε τα ΕΛΠΕ στον όµιλο Λάτση, για να χρηµατοδοτήσει και να
εκκινήσει την επένδυση στο Ελληνικό.
Σε όλο αυτό πού είναι το δηµόσιο συµφέρον; Η περιουσία του
ελληνικού λαού πώς αξιοποιείται;
Πιο λογικό και πιο πιστευτό µου φαίνεται εµένα αυτό το σενάριο από τις ανοησίες και τις ασυναρτησίες που λέγονταν σ’ αυτήν
εδώ την Αίθουσα την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο ότι,
δήθεν, η προηγούµενη κυβέρνηση ήθελε να ανταλλάξει τη µη περικοπή των συντάξεων µε το µακεδονικό. Αυτό κάνετε, λοιπόν,
και πανηγυρίζετε που έφυγαν οι ξένοι επενδυτές από το Ελληνικό. Έγινε, λέει, ελληνικό το Ελληνικό, θριαµβολογούσε µια φίλα
προσκείµενη στην Κυβέρνηση ιστοσελίδα τις προηγούµενες ηµέρες.
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Οφείλω, όµως, να σηµειώσω αναφορικά µε τη διαδικασία της
σύµβασης που σήµερα συζητάµε ότι παραλάβαµε απόλυτη ανοργανωσιά και σηµαντικές ελλείψεις στο πλαίσιο της αξιοποίησης
των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Παραλάβαµε µια κακή
στρατηγική µε την προκήρυξη πολλών οικοπέδων, κάτι που µείωνε την αξία των δικαιωµάτων, το περίφηµο Σχέδιο Μανιάτη.
Εµείς, ενεργοποιήσαµε και στελεχώσαµε τον αρµόδιο φορέα,
την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων. Μέχρι
τότε δεν είχε γίνει ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις
offshore περιοχές. Και αυτό το προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ώστε να υπάρχει η αρµόδια υπεύθυνη αρχή για την ασφάλεια
των γεωτρήσεων.
Απαγορεύσαµε, επιπλέον, την εκµετάλλευση σχιστολιθικού αερίου µε τον ν.4602/2019. Θεσπίσαµε τα περιφερειακά παρατηρητήρια για τη συµµετοχή της κοινωνίας και τον περιβαλλοντικό
έλεγχο. Προχωρήσαµε επιπρόσθετα στην υπογραφή τριµερούς
διακρατικής συµφωνίας µε το Ισραήλ και την Κύπρο για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Σε περιβαλλοντικό επίπεδο κάναµε πολύ µεγάλες αλλαγές που
αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, όπου αναφέρουν
ρητά ότι απαγορεύεται η εκµετάλλευση σε περιοχές «NATURA
2000», κάτι το οποίο δεν υπήρχε στις προηγούµενες ρυθµίσεις
για την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των ερευνών στα θαλάσσια θηλαστικά και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.
Εισάγαµε, επίσης, όλες τις προβλέψεις της «ACCOBAMS» και
θέσαµε το ζήτηµα ευθυνών για την αντιµετώπιση της ρύπανσης
και επιπλέον ευθύνες στο επίπεδο των ερευνών εκτός της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ώστε να προστατεύεται το οικοσύστηµα. Και,
βέβαια, στις τέσσερις συµβάσεις προβλέπεται σε ειδικό άρθρο
η ύπαρξη ανεξάρτητου µελετητή εγκεκριµένου από τον εκµισθωτή για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Επίσης, αποκλείσαµε τις χερσαίες εξορύξεις. Όµως, όλα αυτά αφορούν τον
περιβαλλοντικό παράγοντα των εξορύξεων.
Τίθεται εδώ, λοιπόν, ένα σηµαντικό ερώτηµα: Σε ποιο πλαίσιο
της αγοράς και µε ποιο σχέδιο θα παράγονται υδρογονάνθρακες, αν πρέπει πια να παράγονται και µέχρι πότε πρέπει να παράγονται. Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, που εµείς
τουλάχιστον παραδώσαµε ως προσχέδιο στην ευρωπαϊκή επιτροπή, συµπεριλάµβανε το φυσικό αέριο, µόνο ως καύσιµο µετάβασης. Προέβλεπε τη µείωση του µετά το 2030 και πολύ µικρή
συνεισφορά του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή, όπου πέφτει δραµατικά στις µεταφορές, στον οικιακό τοµέα και στον τριτογενή τοµέα.
Μετέπειτα, όµως, τα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα της
διακυβερνητικής διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίµα, καθώς και η
πολιτική µας δέσµευση για πιο ριζικές µεταρρυθµίσεις, οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί
υπέρ του στόχου για την κλιµατικά ουδέτερη Ευρώπη.
Δεν ακούσαµε τον ίδιο ακριβώς όρο από τον σηµερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ακούσαµε ότι συµφωνεί
µε τον στόχο αυτό της Ευρώπης.
Θέλουµε, λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, να µας απαντήσει η Κυβέρνηση: Συµφωνεί µε τον στόχο της κλιµατικής ουδετερότητας
της Ελλάδας, που εµείς βάζουµε µε απόλυτους πλέον όρους;
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, στη διεθνή συζήτηση µετά τις µεγάλες
και καταστροφικές πυρκαγιές στη Βραζιλία, στη Σιβηρία, στην
Αλάσκα, µετά το λιώσιµο των παγετώνων, τη στάση Μπολσονάρο
και Τράµπ, ότι δεν πάει άλλο σε διεθνές επίπεδο. Όµως, όλα αυτά θα µπορούσαµε να τα συζητήσουµε για µια ουσιαστική αλλαγή στους υδρογονάνθρακες και αλλαγή στο ενεργειακό µείγµα
της χώρας και για τη λειτουργία όλων των µεταρρυθµίσεων που
σας παρουσίασα και στο θέµα της εκµετάλλευσης και έρευνας
των υδρογονανθράκων και στο θέµα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Δεν µπορούµε, όµως, να προχωρήσουµε, αν δεν έχουµε την
επίσηµη άποψη της Κυβέρνησης για το εθνικό σχέδιο, για την
ενέργεια και το κλίµα. Υπάρχει θέση για το εθνικό σχέδιο, για την
ενέργεια και το κλίµα; Ποιο είναι αυτό; Μπορούµε να συζητάµε
χωρίς αυτό;
Υπάρχει ένα ερώτηµα: Ποιο είναι το περιβάλλον µέσα στο
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οποίο θα συζητήσουµε για συµβάσεις εξορύξεων; Γιατί άλλο
είναι να γνωρίζουµε τα αποθέµατα της χώρας και να γνωρίζουµε
γεωπολιτικά πώς θα εκµεταλλευτούµε ή ποια είναι η γεωπολιτική
µας θέση και ισχύς, την οποία πρέπει να σηµειώσω ότι η δική µας
κυβέρνηση ενίσχυσε στην Ελλάδα µετά το 2015, και αλλιώς είναι
να µην τα γνωρίζουµε.
Θα ακούσουµε ή δεν θα ακούσουµε τις φωνές που πληθαίνουν
σε όλον τον κόσµο για την άµεση δράση κατά της κλιµατικής αλλαγής; Η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος ή θα είναι ουραγός σε
αυτή τη µάχη;
Εµείς λέµε ότι θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος. Έχετε ιδέα πόσο κοστίζει η απουσία σχεδίου και προετοιµασίας απέναντι στην
κλιµατική αλλαγή; Θυµάστε την έκθεση, που είναι παλιά, του
«STERN» για το ετήσιο κόστος στις ανεπτυγµένες οικονοµίες;
Κλιµατική αλλαγή σηµαίνει µεταξύ άλλων –επειδή συζητάµε και
επικαιρότητα- και προσφυγικά µεταναστευτικά ρεύµατα και εµφύλιες συρράξεις σε πολλές χώρες και καιρικές καταστροφές
που προκαλούν ξεριζωµούς.
Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Χατζηδάκη, για τη σηµερινή δήλωση Βορίδη, την οποία τη θεωρώ απάνθρωπη και θέλω να πιστεύω ότι δεν εκφράζει την πλειοψηφία των δηµοκρατικών
πολιτών. Λέει ότι οι παράνοµοι µετανάστες δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλήθεια; Αυτή είναι η πολιτική και αξιακή
παράδοση της χώρας και της Ευρώπης; Θα ακουστεί, λοιπόν, και
στη Βουλή των Ελλήνων η φωνή της Γκρέτα που λέει ότι, όταν ο
πλανήτης φτάνει στα όριά του, δεν µπορούµε να ασχολούµαστε
µόνο µε κέρδη και χρήµατα; Θα ακούσετε το διεθνές σύνθηµα
ότι δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, “there is not planet B”; Θα
ακούσετε το «εάν ο πλανήτης ήταν τράπεζα, θα τον είχατε σώσει»;
Επειδή, λοιπόν, δεν ξεκαθαρίζετε τα πράγµατα, επειδή το σχέδιο που έχετε κατά τη γνώµη µας, δεν αφορά το δηµόσιο συµφέρον, εµείς τοποθετούµαστε µε «παρών» και σας προειδοποιούµε
και ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό εγκαίρως.
Σεβαστείτε τον περιουσία του, αξιοποιείστε τις δυνατότητες
προς όφελος του δηµοσίου. Θα φέρω ένα παράδειγµα. Οι άχρηστες και αχρείαστες αυξήσεις της ΔΕΗ που θα πληρώσει ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας στο ύψος του 15% -τόσο αγαπάτε,
κύριε Χατζηδάκη τη µεσαία τάξη- δείχνει τον τρόπο και την επιπολαιότητα µε την οποία κινείστε. Ανοίγει, λοιπόν, και στη χώρα
µας µε καθυστέρηση µια µεγάλη συζήτηση για την κλιµατική αλλαγή. Έστω τώρα, έστω στο και πέντε, η συζήτηση για την κλιµατική αλλαγή είναι µια βαθιά συζήτηση για τη δοµή της οικονοµίας και της κοινωνίας. Είναι ζήτηµα παραγωγικού και καταναλωτικού µοντέλου. Το σηµερινό µοντέλο και στη χώρα και διεθνώς δεν είναι ούτε περιβαλλοντικά ούτε κοινωνικά βιώσιµο.
Καταστρέφει το περιβάλλον και διευρύνει τις ανισότητες.
Για εµάς, λοιπόν, την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη
της οικολογίας, οι οικονοµίες και οι κοινωνίες του µέλλοντος επιβάλλεται να αντιµετωπίζουν την οικονοµική, την κοινωνική και την
περιβαλλοντική διάσταση των ζητηµάτων ως µια αδιαίρετη ενότητα, κάτι το οποίο απουσιάζει παντελώς από το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται τις επόµενες ηµέρες στο Κοινοβούλιο και θα έχουµε τη δυνατότητα να το συζητήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα συνεχίσουµε µε
τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές, τον κ. Αρβανιτίδη εκ µέρους του ΚΙΝΑΛ και µετά θα ακολουθήσει ο κ. Γκόκας. Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο ειδικός αγορητής του Κουµµουνιστικού Κόµµατος, των υπολοίπων δηλαδή κοµµάτων και θα ακολουθήσουν
οι δύο τελευταίοι από τη λίστα των αγορητών, από το ΚΙΝΑΛ, στο
τέλος.
Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κυρώνουµε σήµερα τέσσερις συµβάσεις µίσθωσης περιοχών σε εταιρείες για
έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων. Προσωπικά, θα αναφερθώ στη σύµβαση για τη θαλάσσια Περιοχή 10 στο Ιόνιο Πέλαγος.
Παρακολουθήσαµε, λοιπόν, στην επιτροπή ένα παιχνίδι εντυπώσεων µεταξύ της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, να διεκ-
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δικούν τα πνευµατικά δικαιώµατα των συµβάσεων. Οι µεν τις έφεραν γρήγορα, µε το που εκλέχτηκαν, οι δε τις είχαν προετοιµάσει
καλύτερα από τους προηγούµενους και τις υπέγραψαν λίγες
ηµέρες πριν τις εκλογές.
Θέλω να θυµίσω και πάλι σε όλους και όλες, µέσα και έξω απ’
αυτήν την Αίθουσα ότι είµαστε εδώ σήµερα και κυρώνουµε αυτές
τις συµβάσεις, γιατί η παράταξή µας, το ΠΑΣΟΚ, µπήκε µπροστάρης σε µια εθνική προσπάθεια που λέγεται έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Είµαστε περήφανοι, γιατί
ανοίξαµε τον δρόµο σε µια δύσκολη εποχή, την περίοδο 20102014, φτιάξαµε τον ενεργειακό χάρτη, έχοντας απέναντί µας
τότε αρκετούς απ’ αυτούς που σήµερα υπερψηφίζουν.
Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και Υπουργίας Γιάννη Μανιάτη στήθηκε το απαραίτητο νοµικό πλαίσιο γι’ αυτήν την εθνική και όχι
κοµµατική υπόθεση. Είναι κοµβικής σηµασίας η ψήφιση του
ν.4001/2011 για την έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, καθώς και του ν.4162/2013 για το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών.
Για εµάς, το Κίνηµα Αλλαγής, τότε και τώρα το ζητούµενο παραµένει το ίδιο και είναι η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της
χώρας µε σεβασµό στο περιβάλλον και τις επόµενες γενιές, ενταγµένο σ’ ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Είναι κρίµα που δεν κλήθηκαν φορείς στην επιτροπή µας,
όπως επιµόνως ζητούσαµε. Έπρεπε να ακουστούν οι προβληµατισµοί και τα ερωτήµατα που διατυπώνονται από τοπικές κοινωνίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδιαίτερα όταν η διοίκηση
στην Ελλάδα δεν έχει αποδείξει ότι µπορεί να είναι αποτελεσµατική στον έλεγχο των περιβαλλοντολογικών όρων.
Η Κυβέρνηση οφείλει, έστω και τώρα, όχι απλώς και µόνο να
καθησυχάσει τον κόσµο, αλλά και να πάρει όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες για πλήρη ενηµέρωση των πολιτών, αλλά και να
δώσει εγγυήσεις για την τήρηση των περιβαλλοντολογικών όρων.
Εµείς για λόγους εθνικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς είµαστε υπέρ της κύρωσης. Θεωρούµε ότι η κύρωση των συµβάσεων είναι απλώς η αρχή και όχι το τέλος µιας διαδικασίας, που
θα έχει ως αποτέλεσµα την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθµιση της χώρας µας.
Γι’ αυτόν τον λόγο, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κινηθούµε γρήγορα ειδικά στα απώτερα ανατολικά οικόπεδα κάτω από την
Κρήτη και ζητώ να µας πείτε τι θα κάνετε συγκεκριµένα γι’ αυτήν
την περιοχή. Θα υπάρξει νέος γύρος παραχωρήσεων µε διεθνείς
διαγωνισµούς και πότε; Θα πρέπει να κινηθούµε γρήγορα, γιατί
γνωρίζουµε την Τουρκία µε τη στρατηγική της και τις επιδιώξεις
της και τη σχέση της µε άλλες κυβερνήσεις της Λιβύης. Επιχείρησε και πρόσφατα –το είδαµε- να αµφισβητήσει ευθέως την ελληνική ΑΟΖ. Δεν πρέπει να χάσουµε άλλον πολύτιµο εθνικό χρόνο.
Θεωρούµε ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ένωσης ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας και της Κύπρου θα πρέπει
να αντιµετωπίζεται σαν ευρωπαϊκός. Εάν θέλουµε, κύριε Υπουργέ, να θωρακίσουµε τα εθνικά µας δίκαια και συµφέροντα και
ταυτόχρονα να δώσουµε λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
αναζητά διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και µεγαλύτερη ασφάλεια στον εφοδιασµό της, θα πρέπει να κινηθούµε σ’
αυτήν την κατεύθυνση, προς ένα κοινό ευρωπαϊκό ενεργειακό
δόγµα µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, που να αφορά όχι µόνο τον
ορυκτό πλούτο, αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο
χωρών.
Όσον αφορά στην αναπτυξιακή διάσταση, θέλω να σηµειώσω
ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν απαιτεί χρήση πόρων από
τον προϋπολογισµό και δεν επηρεάζει την πορεία ενεργειακής
µετάβασης της χώρας. Σε καµµία περίπτωση, όµως, δεν πρέπει
να έχουµε ως στόχο να βασίσουµε την οικονοµία µας στις εξελίξεις, ούτε να δεσµευτούµε στα ορυκτά καύσιµα. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει βιώσιµη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Έρχοµαι τώρα στην κοινωνική διάσταση. Εδώ το κάθε κόµµα
δίνει το πολιτικό του στίγµα. Εµείς έχουµε δείξει ποιους θέλουµε
να στηρίξουµε. Θεσπίσαµε µε το ν.4162 τον Εθνικό Λογαριασµό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Το 70% των πόρων από τις εξο-
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ρύξεις και τις άδειες θα πηγαίνει στη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήµατος, το 5% στις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες, το 20% στο Πράσινο Ταµείο για ανταποδοτικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος και το 5% είναι ευπροσάρµοστο. Αυτό
προτείνουµε να οδηγείται σε έρευνα όχι µόνο για υδρογονάνθρακες, αλλά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πηγές αποθήκευσης και έξυπνων δικτύων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο χρόνος πιέζει. Θα ήθελα ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Υπουργέ, µε µια αναφορά στα
ΕΛΠΕ, επαναλαµβάνοντας πέντε ερωτήµατα που έθεσα στην επιτροπή και τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την πορεία προόδου
όλων των συµβάσεων και πολύ περισσότερο αυτής που εισηγούµαι τώρα στο Ιόνιο, όπου τα ΕΛΠΕ είναι µισθωτής κατά 100%. Τα
ΕΛΠΕ, κύριε Υπουργέ, αποτελούν αυτή τη στιγµή τον µόνο υγιή
µοχλό και εργαλείο ανάπτυξης αλλά και αναδιάρθρωσης συνολικά της ενεργειακής πολιτικής της χώρας µε συµµετοχικό ρόλο
στις εξορύξεις, τα διυλιστήρια και την εµπορία καυσίµων αλλά
και τη στρατηγική µας για τις ΑΠΕ. Τα ΕΛΠΕ δεν είναι απλά µια
εταιρεία που την πουλάµε, για να κάνουµε ταµείο. Θέτω, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, σήµερα, µιας και δεν µπορέσατε να παρευρίσκεστε στην επιτροπή, πέντε ξεκάθαρες ερωτήσεις για τα ΕΛΠΕ:
Πρώτον, θα πουλήσετε εντός του έτους όλο το ποσοστό ή
µέρος του ποσοστού που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ του ελληνικού δηµοσίου; Γιατί πουλάµε τώρα και µε ποια διαδικασία; Είναι µια κερδοφόρα εταιρεία που συνεισφέρει στα έσοδα του κράτους. Από
πού θα αντλήσει το δηµόσιο τα χρήµατα που αποφέρουν τα µερίσµατα των ΕΛΠΕ στα δηµόσια ταµεία; Μόνο για το 2018 ήταν
75 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να ολοκληρώνετε,
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Δύο ακόµα ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε.
Θα επαναδιαπραγµατευτείτε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για είσπραξη 500 εκατοµµυρίων από την πώληση των
ΕΛΠΕ; Η υποχρέωση αυτή ήταν του µνηµονίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέµπτον, τι θα γίνει µε τα δικαιώµατα των ΕΛΠΕ από τις εξορύξεις και τη holding εταιρεία και τι ποσοστό συµµετοχής θα έχει
σ’ αυτήν το ελληνικό δηµόσιο;
Περιµένω τις απαντήσεις, κύριε Υπουργέ, άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Και, κύριε Ζαχαριάδη, εντυπωσιάζοµαι για το παρόν, µια που το 2018 υπογράψατε τη σύµβαση µε
την «ENERGEAN», 100% ιδιωτική, και αφορούσε την περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας. Άρα, οι αιτιάσεις όσον αφορά στην ψήφιση
των συγκεκριµένων συµβάσεων, νοµίζω ότι δεν είναι στη σωστή
κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όπως τοποθετηθήκαµε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στην επιτροπή, θα ψηφίσουµε τις κυρώσεις για εθνικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Πρέπει να προχωρήσουν µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον για
να δηµιουργήσουµε καλύτερες προϋποθέσεις για τις επόµενες
γενιές. Καθυστέρησαν τέσσερα χρόνια. Μπορούσαν ήδη να παράγουν αποτελέσµατα. Βεβαίως, το 2014 πρόλαβαν και κυρώθηκαν τρεις συµβάσεις για Ιωάννινα, Κατάκολο και Πατραϊκό.
Η επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011 να δηµιουργήσει τον σύγχρονο οδικό χάρτη για την έρευνα, παραγωγή και
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ήταν µια πολύ σηµαντική
εθνική και πατριωτική απόφαση. Παρ’ ότι η χώρα είχε ήδη εισέλθει στη δίνη της κρίσης και του µνηµονίου που προκάλεσε η πολιτική του οικονοµικού εκτροχιασµού της προηγούµενης κυβέρνησης Καραµανλή, εµείς πιστεύοντας στις δυνατότητες της
χώρας, επιµείναµε στην αντιµετώπισή της, αλλά ήµασταν ήδη
µόνοι. Η κύρια υπαίτια της κρίσης, η Νέα Δηµοκρατία, σφύριζε
αδιάφορα στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν είχε αντιµνηµο-
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νιακό οίστρο. Αλλά και οι λοιπές πολιτικές δυνάµεις ΣΥΡΙΖΑ, Καµµένος, Χρυσή Αυγή κ.λπ., που συγκρότησαν το ετερόκλητο αντιµνηµονιακό καρτέλ, ήταν απέναντι και λιθοβολούσαν την προσπάθειά µας.
Τον Ιούλιο του 2011 µια κρίσιµη περίοδο, που πραγµατικά
υπήρχε τεράστια αντίδραση, ήρθε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για
την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και τη δυνατότητα της
Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της. Με τον ν 4001 δηµιουργήθηκε
ο φορέας αξιοποίησης των υδρογονανθράκων µε ελληνική διοίκηση, σε αντίθεση µε τα υπερταµεία του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν αργότερα µε ξένες διοικήσεις. Με τον νόµο αυτό δροµολογούνται
οι πρώτες έρευνες, γίνονται τα σεισµικά, καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης, βάσει των οποίων συνήφθησαν οι συµβάσεις
που κυρώθηκαν και αυτές που συζητάµε σήµερα για κύρωση.
Ακολούθησε η εισήγηση του ΠΑΣΟΚ για το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, που έγινε µε τον ν.4162, νόµο του κράτους, και καθορίζει την αξιοποίηση των κερδών του δηµοσίου από τους
υδρογονάνθρακες. Όπως γνωρίζετε, στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα έχουµε το 70% µε 75%. Το 20% πάει στο Πράσινο Ταµείο για έργα και δράσεις στην αντίστοιχη περιφέρεια, το 5% πηγαίνει απευθείας στην περιφέρεια και εν προκειµένω, στις Περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου
και ένα ποσοστό πηγαίνει στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων
για εκπαίδευση και µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα αξιο- ποίησης ορυκτών πόρων και πετρελαίων και, σύµφωνα µε την πρότασή µας, για διεύρυνση του αντικειµένου για το περιβάλλον και
για την οικονοµία.
Με τους δύο αυτούς εµβληµατικούς νόµους, εµείς αποτυπώσαµε τη φιλοσοφία µας για την οικονοµική ανάπτυξη, τη βιώσιµη
ανάπτυξη, που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον, βασικοί πυλώνες, άλλωστε, της σοσιαλδηµοκρατίας.
Η πολιτική αυτή για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, σε
συνδυασµό µε την διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
που επιτεύχθηκε, την οποία σχεδιάσαµε πάλι τότε, µπορούµε να
πούµε ότι ήταν καθοριστική για την συµβολή, για την έξοδο από
την κρίση.
Την ίδια ώρα, βεβαίως, κάποιοι, όπως τους ονόµασαν «αντιµνηµονιακούς», -µετέπειτα Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ- µιλούσαν για
υδατάνθρακες, όπως ο ένας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ο άλλος έκανε –και κάνει ακόµη- αγώνα εναντίον της αξιοποίησης των κοιτασµάτων.
Η ψήφος στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο των κοµµάτων, την
οποία υπενθύµισα και στην επιτροπή, έχει ιδιαίτερη αξία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «όχι» σε όλα, επί της αρχής, επί των άρθρων κ.τ.λ..
Το ΚΚΕ, βεβαίως, ήταν αναµενόµενο το τι θα ψηφίσει. Η Νέα Δηµοκρατία σε πολλά κρίσιµα θέµατα ψήφισε «όχι». Κι έπρεπε να
κάνετε την αυτοκριτική σας, κύριε Σενετάκη, αντί να κρυφτείτε
πίσω από την κυβέρνηση συνεργασίας, στην οποία δεν µπορούσατε να κάνετε και αλλιώς. Ψηφίζατε, αλλά πριν ήσασταν αντίθετοι στον φορέα.
Προσπαθούσαµε να αντιµετωπίσουµε την κρίση. Προσπαθούσαµε, όµως, να αντιµετωπίσουµε και τους αντιµνηµονιακούς που
είχαν στήσει το δικό τους καρτέλ. Θα καταργούσαν τα µνηµόνια
και µας έφεραν το τρίτο µνηµόνιο, που είναι γνωστές οι συνέπειές του.
Με την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ο Λαφαζάνης και
ο Σκουρλέτης ως Υπουργοί δεν είχαν αυτή την άποψη. Ακυρώθηκαν διαγωνισµοί και πάγωσαν διαδικασίες. Οι συµβάσεις αυτές
που ήρθαν και κυρώθηκαν από τον κ. Σταθάκη δέκα ηµέρες πριν
τις εκλογές ήταν µετά από µία προκήρυξη του 2017.
Και ενώ, λοιπόν, ο κ. Σταθάκης υπέγραψε αυτές τις συµβάσεις,
αµέσως µετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θυµήθηκε τον αντιµνηµονιακό του χαρακτήρα. Αυτήν τη φορά είναι αντιµνηµονιακός του
δικού τους µνηµονίου, το οποίο συνεχίζει να είναι παρόν µε την
ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας: υπερπλεονάσµατα, υπερφορολόγηση, κοινωνικές περικοπές, εξαφάνιση του ΕΚΑΣ και του κατώτατου πλαφόν για τους µικροσυνταξιούχους. Είναι αυτά πολιτική υπευθυνότητα; Μπορεί η Ελλάδα να βαδίσει έτσι; Όχι, κύριοι.
Η ενεργειακή πολιτική 2010-2014, την ευθύνη της οποίας γε-
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νικότερα είχε το ΠΑΣΟΚ, οδήγησε την Ελλάδα στην επίτευξη των
στόχων του 2020 πολύ νωρίτερα για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Αυτήν την αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ στη συζήτηση για το κλίµα. Και αυτό ήταν θετικό για την Ελλάδα. Και να µη µιζεριάζουν κάποιοι συριζαίοι. Να αναλογιστούν,
όµως, και τις ευθύνες τους οι νεοδηµοκράτες για την αρνητική
στάση που είχαν, τουλάχιστον, αρχικά και για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς τα επόµενα χρόνια είµαστε σίγουροι ότι µπορούµε να
αποτιµήσουµε απόλυτα θετικά την πολιτική που σχεδιάσαµε το
2010 για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Το Κίνηµα Αλλαγής θα συνεχίσει να επιδιώκει την επίτευξη συνεννόησης για τα εθνικά και µείζονα ζητήµατα της χώρας, όχι
στην πορεία και λόγω κοµµατικής ανάγκης, κύριε Σενετάκη, αλλά
από την αρχή λόγω εθνικής στρατηγικής και πίστης στη δύναµη
της Ελλάδας και των ανθρώπων της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής τους Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και µε τα συγκεκριµένα σχέδια νόµου που έρχονται για κύρωση, τις συµβάσεις παραχώρησης και έρευνας των υδρογονανθράκων, αναδεικνύεται η συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής.
Η Νέα Δηµοκρατία πήρε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις συµβάσεις που είχε υπογράψει ο κ. Σταθάκης τις
φέρνει για επικύρωση στη Βουλή σήµερα.
Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί µε διάφορες αστεϊσµούς να δείξει ότι δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, δηλαδή ότι αυτές τις συµβάσεις που έκαναν τις έκαναν µε σκοπό να στηριχθεί και να ενισχυθεί η δηµόσια παρέµβαση, το δηµόσιο συµφέρον, η προστασία
του περιβάλλοντος και όλα αυτά θα γινόντουσαν µέσα από τα
ΕΛΠΕ.
Παραχωρεί, δηλαδή, το δικαίωµα µιας δηµόσιας πολιτικής σε
µια επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται για το κέρδος της και η
οποία, βεβαίως, το κέρδος της το έχει τη στιγµή που υπάρχει
ενεργειακή φτώχεια και πανάκριβα καύσιµα για τον λαό. Αυτή,
λοιπόν, η πολυεθνική θα προασπίσει το δηµόσιο συµφέρον, το
περιβάλλον.
Είναι µάλιστα µια εταιρεία στην οποία το κράτος συµµετέχει
µε 35% και ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να την ιδιωτικοποιήσει και σήµερα
τσακώνεται µε τη Νέα Δηµοκρατία ποιος θα κάνει την καλύτερη
ιδιωτικοποίηση, λέγοντας τώρα από τη θέση της Αντιπολίτευσης
να µην πουληθούν τα ΕΛΠΕ ενώ όσο ήταν κυβέρνηση δροµολογούσε την πώληση των ΕΛΠΕ.
Δεύτερον, υπάρχει µια άγονη αντιπαράθεση και ένα υποκριτικό, στην κυριολεξία, ενδιαφέρον για το ζήτηµα της κλιµατικής
αλλαγής, λες και το περιβάλλον είναι µόνο η κλιµατική αλλαγή.
Και δείχνουν αυτή την υποκριτική ευαισθησία από ποια άποψη;
Τα έσοδα του Πράσινου Ταµείου είναι 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε
στο µαξιλαράκι για την αποπληρωµή του κρατικού χρέους και
από αυτά τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, σε τριάµισι χρόνια έδωσε
για την προστασία των δασών 15 εκατοµµύρια ευρώ και µέσα σ’
αυτά συµπεριλαµβάνονταν και οι υπερωρίες των δασικών υπαλλήλων, δηλαδή ούτε τις βενζίνες ούτε τα καύσιµα να γυρίσουν,
όχι να προστατευθούν και να αναβαθµιστούν τα δάση.
Άρα, λοιπόν, µιλάµε για ένα υποκριτικό ενδιαφέρον, αλλά και
συνολικότερα µιλάµε για υποκριτικό ενδιαφέρον, γιατί κάτω από
τον όρο «κλιµατική αλλαγή» εκφράζεται µια τεράστια σύγκρουση
µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων. Επί της ουσίας, πίσω
από αυτή την κλιµατική αλλαγή βρίσκονται πολύ µεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες ενδιαφέρονται για τις λεγόµενες «πράσινες
επενδύσεις» και βεβαίως για τεράστια κέρδη που πρόκειται να
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προκύψουν από αυτές τις λεγόµενες «πράσινες επενδύσεις».
Αυτό είναι, λοιπόν, το ζήτηµα της υπόθεσης της κλιµατικής αλλαγής, στο οποίο έχει γίνει η σύγκρουση ανάµεσα σε πολυεθνικές, η σύγκρουση ανάµεσα σε τεράστια συµφέροντα επιχειρηµατικά κάτω από το όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Και βεβαίως, αποτελεί παράδοξο να λες ότι οι καπιταλιστές,
ανεξάρτητα τι χρώµα έχουν, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον,
τη στιγµή που από κοινού σκοτώνουν λαούς, βοµβαρδίζουν περιοχές, κάνουν ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, εκµεταλλεύονται
εκτεταµένα, ευρύτατα στρώµατα. Ακόµη και οι πολυεθνικές µε
οικολογική ευαισθησία, όπως ονοµάζονται, έχουν εργαζόµενους
χωρίς εργατικά δικαιώµατα, τους εκµεταλλεύονται για µια χούφτα ψωµί.
Και από αυτήν την άποψη, δηλαδή, τόσο µεγάλο είναι το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον, όσο και ο Σόρος, ο γνωστός
σε όλους, αναδεικνύει τις περιβαλλοντολογικές του ευαισθησίες.
Αλλά ας µην προχωρήσουµε σ’ όλη αυτήν τη συζήτηση, η οποία είναι άγονη και προσπαθεί να κρύψει την ουσία. Ποια είναι
η ουσία στις σηµερινές συνθήκες, την οποία τη διαπραγµατεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας τις πολιτικές της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Έχουµε τέσσερις νέες συµβάσεις. Τι κάνουν αυτές συµβάσεις; Οι συµβάσεις αυτές εκχωρούν τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Και για ποιον σκοπό εκχωρείται αυτός ο ορυκτός πλούτος της χώρας; Μα, για να διασφαλιστούν ακριβώς τα συµφέροντα των πολυεθνικών που συµµετέχουν σ’ αυτές τις κοινοπραξίες, τις οποίες έχουν υπογράψει
οι αντισυµβαλλόµενοι σ’ αυτές τις συµβάσεις.
Άρα, δηλαδή, ο ορυκτός πλούτος της χώρας εκχωρείται στις
πολυεθνικές, οι οποίες έχουν προβεί σε συµπράξεις µε εγχώριους µονοπωλιακούς οµίλους. Από αυτήν την άποψη, ο µόνος
λόγος για τον οποίο εκχωρούνται είναι ακριβώς για να θωρακίσουν και να στηρίξουν το καπιταλιστικό κέρδος και όχι, βεβαίως,
την ικανοποίηση των λαϊκών, αλλά και εγχώριων αναγκών όσον
αφορά τα ζητήµατα της ενέργειας. Και µιλάµε για έναν ορυκτό
πλούτο ο οποίος δεν ανανεώνεται, δεν αναπληρώνεται, εξαντλείται.
Έχει µια ιδιαίτερη σηµασία να δούµε κάτω από ποιο περιβάλλον εκχωρούνται όλα αυτά. Μίλησαν οι εισηγητές και των προηγούµενων κοµµάτων και είπαν ότι µέσα από αυτές τις συµβάσεις αναβαθµίζεται η γεωπολιτική θέση της χώρας µας. Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι ασκούµε κυριαρχικά δικαιώµατα µε αυτές τις συµβάσεις. Δεν ρωτάτε και τη Λιβύη τι
κυριαρχικά δικαιώµατα ασκεί; Τη Συρία; Γιατί δεν ρωτάτε το Ιράκ,
αλλά και την Κύπρο; Ποια κυριαρχικά δικαιώµατα ασκεί η Κύπρος
στην ΑΟΖ που έχει ανακηρύξει, όταν υπάρχουν εκεί τα τουρκικά
γεωτρύπανα και κάνουν γεωτρήσεις δίπλα στις πολυεθνικές και
στους στόλους; Και τι προστατεύει, λοιπόν, ο νατοϊκός στόλος ο γαλλικός και ο αµερικάνικος στόλος- που είναι γύρω από την
Κύπρο; Τις γεωτρήσεις των δικών του πολυεθνικών και όχι τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Κύπρου.
Αλήθεια, πόσο πολύ προστάτευσαν όλες αυτές οι συµβάσεις
το 37% της Κυπριακής Δηµοκρατίας που παραµένει ακόµη υπό
κατοχή;
Άρα, όλα αυτά, λοιπόν, είναι υποκρισία. Όχι µόνο δεν πρόκειται να προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας,
αλλά αντίθετα ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Και το λέµε αυτό
γιατί, βεβαίως, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει από τη µια µεριά
µια τεράστια σύγκρουση, εκφράζονται και εκδηλώνονται τεράστιοι ανταγωνισµοί και αντιθέσεις ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία
για τους ενεργειακούς σχεδιασµούς, για την αξιοποίηση των
πλουτοπαραγωγικών ενεργειακών πηγών και των δρόµων και
από την άλλη µεριά, υπάρχει µια άλλη σύγκρουση ανάµεσα στις
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους διεθνείς εµπορικούς δρόµους.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις και οι
ανταγωνισµοί που εκδηλώνονται έχουν οδηγήσει σε ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, σε αλλαγές συνόρων, σε πολέµους, την επιθετικότητα του Ισραήλ να κλιµακώνεται, σε µεγάλη συγκέντρωση
νατοϊκών, αλλά και ρωσικών στρατιωτικών δυνάµεων στην ευρύ-
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τερη περιοχή, στην ισχυροποίηση µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
της παρουσίας των Αµερικάνων και του ΝΑΤΟ στα δυτικά Βαλκάνια, µετατρέποντας την Ελλάδα σε σηµαιοφόρο -πράγµα το
οποίο αποδέχεται και η σηµερινή Κυβέρνηση- των αµερικάνικων
και νατοϊκών ιµπεριαλιστών.
Όλα αυτά, αλήθεια, διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας µας, όταν έχουµε την επιθετικότητα της Τουρκίας, η
οποία ενισχύεται ακόµη περισσότερο από τον ρόλο του Πόντιου
Πιλάτου που παίζουν οι Αµερικάνοι και το ΝΑΤΟ;
Και βεβαίως, πώς, αλήθεια, ασκούµε τα κυριαρχικά δικαιώµατα, όταν δεν έχουµε τολµήσει να ανακηρύξουµε ΑΟΖ; Πώς,
αλήθεια, ασκείται αυτό; Δεν έχουµε ανακηρύξει ΑΟΖ και ξεκινάµε
την παραχώρηση για έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων, χωρίς να έχει ανακηρυχθεί η ΑΟΖ.
Και το τρίτο στοιχείο που διαµορφώνει αυτό το περιβάλλον
είναι ακριβώς ότι όλες αυτές οι συµβάσεις είναι καρµπόν µε τις
προηγούµενες συµβάσεις που είχαν υπογράψει οι κυβερνήσεις
Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ επί Σαµαρά και Μανιάτη Υπουργό,
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µόνη της, αλλά και µε τις σηµερινές.
Αντιγραφή είναι αυτές οι συµφωνίες.
Όλες αυτές οι συµφωνίες υλοποιούνται σε µια γενικότερη ευρωενωσιακή πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας συνολικότερα, όχι µόνο της ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας
έχει διαµορφώσει ένα κρατικό πλαίσιο έρευνας και εκµετάλλευσης για τους υδρογονάνθρακες, το οποίο, όµως, είναι κοµµένο
και ραµµένο στις απαιτήσεις των οµίλων, των πολυεθνικών.
Κανέναν έλεγχο επί της ουσίας δεν µπορεί να ασκήσει η περιβόητη επιτροπή, κανέναν απολύτως έλεγχο στο τι ερευνάται,
ποια είναι τα αποτελέσµατα των ερευνών, πώς θα αξιοποιηθεί
αυτός ο πλούτος.
Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος επί της ουσίας του κράτους περιορίζεται
στον διανοµέα του ενεργειακού πλούτου στους ενδιαφερόµενους οµίλους. Αυτό κάνει αυτή η επιτροπή, µοιράζει, δηλαδή, οικόπεδα στους ενδιαφερόµενους οµίλους, ούτε καν δεσµεύει ένα
µέρος της πιθανής εξόρυξης.
Και βεβαίως, εκτός από το ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος
του τι ερευνάται και ποια τα αποτελέσµατα, δεν υπάρχει ούτε
καν ένα αυστηρό πλαίσιο αντιµετώπισης του υψηλού επιπέδου
επαγγελµατικού κινδύνου, που σε συνδυασµό µε τις µειωµένες
εγγυήσεις προστασίας του περιβάλλοντος δηµιουργούν κινδύνους µαζικών, µεγάλης έκτασης ατυχηµάτων.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στις προηγούµενες µελέτες, για
τις προηγούµενες συµβάσεις, δεν γινόταν αναφορά στις περιβαλλοντικές µελέτες στην περίπτωση διαρροής τοξικών αποβλήτων. Κάνουµε έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων και δεν
υπάρχει τέτοια αναφορά! Τι περιβαλλοντικές µελέτες είναι αυτές; Δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι το Ιόνιο είναι σπαρµένο από βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου από την ιµπεριαλιστική επέµβαση του ΝΑΤΟ και τον διαµελισµό της Γιουγκοσλαβίας, όπως επίσης δεν υπάρχει καµµία αναφορά σ’ αυτές τις µελέτες -και στις προηγούµενες και στις σηµερινές- ότι αυτές οι
εξορύξεις θα γίνουν σε µια κατ’ εξοχήν σεισµογενή περιοχή.
Καµµία µικροζωνική µελέτη πώς και πότε µπορεί να γίνουν αυτές.
Και βεβαίως είναι τόσο µεγάλη η αυθαιρεσία και η ασυδοσία
και της προηγούµενης και της σηµερινής Κυβέρνησης, που δεν
υπάρχει καν θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός. Άρα, ο καθένας µπορεί να κάνει οπουδήποτε θέλει, οτιδήποτε θέλει. Από
αυτήν την άποψη, είναι φανερά τα αποτελέσµατα και οι οδυνηρές επιπτώσεις που θα υπάρξουν.
Το τέταρτο στοιχείο που θέλουµε να θέσουµε είναι η µέθοδος
εκχώρησης αυτών των ερευνών και της εκµετάλλευσης των οποιωνδήποτε κοιτασµάτων υδρογονανθράκων. Επί της ουσίας υπογράφονται αυτές οι συµβάσεις χωρίς να υπάρχει κανενός είδους
γνώση από το κράτος για το περιεχόµενο της εκµετάλλευσης.
Παραχωρούµε, δηλαδή, οικόπεδα άγνωστης αξίας. Και µάλιστα,
ακόµη και µετά τις έρευνες, το κράτος δεν µπορεί να έχει πλήρη
γνώση του αποτελέσµατος των ερευνών, γιατί δεν έχει διασφαλίσει ούτε το εξής απλό: ό,τι αποτελέσµατα ερευνητικά που παίρνει η εταιρεία, ταυτόχρονα να µεταφέρονται και στο κράτος.
Ούτε καν αυτό δεν µπορεί να κάνει και λέει ότι θα βάλει µια επι-
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τροπή από ειδικούς εµπειρογνώµονες που θα ελέγχουν τα στοιχεία. Ποια στοιχεία; Αυτά που θα της δίνει η εταιρεία. Και µιλάτε
για τις τεράστιες αξίες και τα τεράστια έσοδα που θα έχει το κράτος! Ονοµάζουµε, λοιπόν, αυτές τις συµβάσεις και ληστρικές
γιατί, πέρα από το ότι είναι σε βάρος των συµφερόντων και των
αναγκών του λαού, σε βάρος του περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις
στις οποίες γίνεται η παραχώρηση θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν τον όποιο ταµιευτήρα υδρογονανθράκων βρουν αποκλειστικά και µόνο όχι µε πλήρη αξιοποίηση του κοιτάσµατος,
αλλά του τµήµατος εκείνου που θα είναι το πιο αποδοτικό και το
πιο κερδοφόρο.
Τρίτο στοιχείο αυτής της ληστρικότητας είναι το γεγονός ότι
όλο αυτό θα υπολογίζεται µε βάση το ότι θα είναι µη επεξεργασµένο το καύσιµο το οποίο θα βγαίνει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ
καλά τι κερδοσκοπία θα γίνει, τη στιγµή που υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές ανάµεσα σε θυγατρικές των πολυεθνικών, µε
αποτέλεσµα να αποκρύπτονται τεράστια έσοδα που θα έχουν
αυτές οι πολυεθνικές από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων της περιοχής.
Άρα, λοιπόν, πουλάτε για ένα κοµµάτι ψωµί τον ορυκτό πλούτο
της χώρας στις πολυεθνικές, υπονοµεύετε τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, υπονοµεύετε το δικαίωµα του ελληνικού λαού
να µπορεί να αξιοποιήσει για δικό του λογαριασµό τον ορυκτό
πλούτο και υπονοµεύετε την προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί
οδηγούν αυτές οι συγκεκριµένες συµβάσεις και γι’ αυτό ακριβώς
το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις τέσσερις αυτές συµβάσεις και τις αντίστοιχες κυρώσεις νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση κ. Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγησή µας στην Επιτροπή Εµπορίου αναφέραµε πως οι παρούσες συµβάσεις είναι πολύ σηµαντικές για την
οικονοµία και το µέλλον της χώρας µας. Ως εκ τούτου, αδυνατούµε να καταλάβουµε τη διαδικασία του επείγοντος που υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση µε µία µόνο συνεδρίαση της επιτροπής που µας δόθηκαν µόλις δώδεκα λεπτά για να αναλύσουµε
τέσσερις συµβάσεις µε πλήθος άρθρων.
Εντούτοις, αναφερθήκαµε σε όσα περισσότερα άρθρα µπορέσαµε, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις µας και µε προτάσεις αλλαγής τους παραθέσαµε τους αριθµητικούς υπολογισµούς µας
ενώ αναλύσαµε τις περιβαλλοντικές και τουριστικές συνέπειες.
Τονίσαµε, επιπλέον, πως δεν είναι σωστό µια χώρα να στηρίζεται µόνο στον τουρισµό, ότι χρειάζεται µια ισορροπηµένη ανάπτυξη. Τέλος, θέσαµε διάφορα ερωτήµατα που όµως δεν απαντήθηκαν από τον Υφυπουργό. Ελπίζουµε να τα απαντήσει σήµερα ο Υπουργός.
Συνεχίζουµε να αναρωτιόµαστε πάντως γιατί η τρόικα και οι
διαδοχικές κυβερνήσεις των µνηµονίων που µας επιβάλλει δεν
ασχολήθηκαν ποτέ µε τη δηµιουργία πλούτου στη χώρα µας,
όπως µε την εκµετάλλευση των ενεργειακών µας αποθεµάτων.
Δεν είχαν, αλήθεια, σκοπό την ανάπτυξη της οικονοµίας µας, έτσι
ώστε να εξυπηρετείται σωστά το δηµόσιο χρέος; Ο στόχος τους
ήταν µόνο η υφαρπαγή των δηµόσιων και των ιδιωτικών µας περιουσιακών στοιχείων;
Στις συµβάσεις τώρα, ασφαλώς δεν είµαστε ικανοποιηµένοι
που έρχονται προς επικύρωση σήµερα Βουλή. Η αιτία είναι πως
καθυστέρησαν πάρα πολύ, ενώ γνωρίζαµε πριν από αρκετά χρόνια πως υπάρχουν κοιτάσµατα. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης, αλλά και πολλοί άλλοι, αναφέρονταν στο θέµα ήδη από
το 2007, αν όχι νωρίτερα. Οι αναφορές, όµως, αυτές αγνοούνταν
και λοιδορούνταν προφανώς για να µην τολµήσει κάποιος να συζητήσει τις υφιστάµενες δυνατότητες της χώρας µας.
Υπήρχαν, επίσης, δηµοσιεύµατα όπως και αποκαλύψεις του
Wikileaks, σύµφωνα µε τα οποία η Αµερικανική Γεωλογική Υπηρεσία γνώριζε ήδη από το 2007 για τα σηµαντικά κοιτάσµατα
νότια της Κρήτης. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, όµως, ο κ. Παπανδρέου το 2009 επέµενε, για λό-
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γους που ο ίδιος γνωρίζει, εάν όχι απλά για να µας οδηγήσει στο
ΔΝΤ, πως δεν υπάρχουν πετρέλαια. Το καταθέτω επίσης στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενώ ακολούθησε µια έκθεση της Deutsche Bank το 2012 µε
βάση την οποία τα ελληνικά κοιτάσµατα είναι αξίας έως και 427
δισεκατοµµύρια ευρώ, µε υπολογιζόµενο καθαρό όφελος για το
δηµόσιο 214 δισεκατοµµύρια ευρώ, η κυβέρνηση συνεργασίας
των κοµµάτων που υπερχρέωσαν έως το 2009 και χρεοκόπησαν
αργότερα την Ελλάδα µε την κακοδιαχείρισή τους υπέγραψε το
καταστροφικό PSI µε το οποίο υποθηκεύτηκε η Ελλάδα και παρέδωσε αµαχητί την εθνική της κυριαρχία. Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε κάθε περίπτωση, πλαίσιο για τη διεξαγωγή ερευνών υπήρχε
ήδη από τη δεκαετία του 1990 µε τον ν.2289/1995 που διέπει και
τις σηµερινές συµβάσεις. Εκτός αυτού, η Ελλάδα θα µπορούσε
πιθανότατα να αποφύγει την κρίση, αν είχε εκµεταλλευτεί τα
ενεργειακά της αποθέµατα από το 2007 ή έστω κατά τη διάρκεια
των µνηµονίων.
Συνεχίζοντας στις παρούσες συµβάσεις, το θέµα µας δεν είναι
αν θα επικυρωθούν, έχοντας ήδη τοποθετηθεί θετικά επί της
αρχής, αλλά αν θα δροµολογηθούν µε τον σωστό τρόπο, ειδικά
επειδή εκτιµάται πως η εξάρτηση διεθνώς από το πετρέλαιο θα
αρχίσει να µειώνεται σηµαντικά µετά από τριάντα χρόνια.
Εποµένως, είναι ίσως η τελευταία µας ευκαιρία να αξιοποιήσουµε τα όποια κοιτάσµατα υπάρχουν στη χώρα µας, εκτός εάν
θέλουµε να µείνουν θαµµένα για πάντα.
Αν, λοιπόν, χάσουµε τα οκτώ χρόνια της περιόδου ερευνών
που απαιτούν οι εταιρείες µε τις συµβάσεις ή χωρίς να έχουν διευθετηθεί οι ΑΟΖ, τότε θα είναι πολύ αργά, αφού θα αποµείνουν
περίπου είκοσι χρόνια για έρευνα και εκµετάλλευση, που θεωρούνται πολύ λίγα για να ανακτηθεί το ερευνητικό κόστος. Δηλαδή, θα καταστεί ο υπόγειος πλούτος µας αδιάφορος για τις
µεγάλες επιχειρήσεις µε την αναγκαία τεχνογνωσία και µε δυνατότητες εξορύξεων σε µεγάλο βάθος.
Η βασική µας αντίθεση, πάντως, αφορά στις δύο συµβάσεις
νότια και δυτικά της Κρήτης, που υπογράφηκαν λίγες µέρες πριν
τις εκλογές από τον ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες συµµετέχουν η αµερικανική «EXXONMOBIL» και η γαλλική «TOTAL». Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ειδικότερα, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες συµβάσεις έχουν χαµηλότερες ελάχιστες δαπάνες, δηλαδή 37,5 εκατοµµύρια ευρώ
ανά σύµβαση για περίπου είκοσι χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα, όταν στο Οικόπεδο 10 η ελάχιστη δαπάνη για τρεις χιλιάδες
τετρακόσια είκοσι τετραγωνικά χιλιόµετρα είναι 31 εκατοµµύρια
ευρώ, στο Ιόνιο 35,4 εκατοµµύρια ευρώ για έξι χιλιάδες εξακόσια
εβδοµήντα ένα τετραγωνικά χιλιόµετρα και στον Πατραϊκό 32
εκατοµµύρια ευρώ για χίλια οκτακόσια πενήντα τετραγωνικά χιλιόµετρα.
Αναλογικά, λοιπόν, οι ελάχιστες δαπάνες στην Κρήτη θα έπρεπε να ήταν έως και δέκα φορές υψηλότερες µε κριτήριο τον
Πατραϊκό, δηλαδή έως και 750 εκατοµµύρια ευρώ, αντί µόλις 75
εκατοµµύρια ευρώ.
Ακόµη χειρότερα, για τις δύο αυτές συµβάσεις η κοινοπραξία
δεσµεύεται να κάνει έρευνες σε τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα
τετραγωνικά χιλιόµετρα τα τρία πρώτα χρόνια και σε µόλις χίλια
πεντακόσια τετραγωνικά χιλιόµετρα τα τρία επόµενα της δεύτερης φάσης έναντι µια ελάχιστης δαπάνης ύψους 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς καν µια γεώτρηση που θα διενεργηθεί τα δύο
τελευταία χρόνια της οκταετούς σύµβασης.
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Ο κίνδυνος εν προκειµένω είναι προφανής, δηλαδή να µη βρεθεί τίποτα στα έξι χρόνια που θα ερευνήσουν το ένα τέταρτο της
περιοχής που θα δεσµεύσουν, οπότε µε ένα πολύ µικρό ποσό να
έχει µπλοκάρει ή καθυστερήσει η όλη διαδικασία.
Υπάρχουν πολλές άλλες ατέλειες στις συµβάσεις, ενώ καταθέσαµε ήδη τις επιφυλάξεις µας στην Επιτροπή Εµπορίου όσον
αφορά στη νοµική και υπολογιστική τους πλευρά. Εν τούτοις,
ενηµερωθήκαµε πως οι συµβάσεις είναι υπογεγραµµένες και δεν
αλλάζουν, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι αναφορές µας είναι
µόνο για τα µάτια του κόσµου και δεν τους δίνεται καµµία σηµασία, πως είναι προαποφασισµένα τα πάντα, οπότε εµείς τις συζητάµε σήµερα χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο.
Υπάρχει, βέβαια και το αισιόδοξο σενάριο, σύµφωνα µε το
οποίο οι εταιρείες γνωρίζουν ακριβώς πού θα κάνουν γεωτρήσεις, οπότε να µην χρειάζεται να ερευνήσουν ολόκληρη την περιοχή ούτε να δαπανήσουν πολλά χρήµατα.
Εν τούτοις, εµείς δεν πρέπει να εφησυχάζουµε, οπότε προτείνουµε να τροποποιηθούν οι δύο συµβάσεις της Κρήτης τουλάχιστον στα εξής. Πρώτον, να αυξηθεί η ελάχιστη δαπάνη τουλάχιστον στο πενταπλάσιο, δεύτερον, να γίνει πιο σύντοµη η περίοδος έρευνας, για παράδειγµα από τα οκτώ χρόνια στα πέντε, τρίτον, να µπορούν να δηµοπρατηθούν ξανά οι περιοχές που αποδεσµεύει ο µισθωτής.
Αν τώρα, πράγµατι, δεν γίνεται να τροποποιηθούν οι συµβάσεις, τότε θα πρέπει να ελέγχεται η πιστή εφαρµογή τους, οπότε
αν υπάρχουν αποδείξεις µη τήρησής τους, να καταγγέλλονται
και να κηρύσσεται έκπτωτος ο µισθωτής πριν συµπληρωθούν τα
οκτώ χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς θα καταψηφίσουµε το άρθρο 3.2,
που αφορά τις ελάχιστες δαπάνες για τις συµβάσεις της Κρήτης,
θεωρώντας πως είναι ασύµφορο για τη χώρα, ενώ συνιστά µια
απαράδεκτη διάκριση σε σχέση µε τις άλλες συµβάσεις. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περαιτέρω, εκτός από το θέµα των ιδρυτών στο Καστελόριζο,
που αναφέραµε στην εισήγησή µας, έχουµε τα εξής επιπλέον
ερωτήµατα. Πρώτον, τα κοιτάσµατα στη περιοχή του Αιγαίου
είναι πιθανότατα πιο πλούσια, αλλά δεν έχει καθοριστεί ΑΟΖ και
δεν µπορούµε να τα εκµεταλλευτούµε. Μόνο στη Λεκάνη του
Ηροδότου εκτιµώνται σε ενάµισι τρισεκατοµµύριο κυβικά µέτρα,
αξίας έως 300 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον καθηγητή κ. Φώσκολο. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχει περίπτωση να καθοριστεί η ΑΟΖ στο εγγύς µέλλον ή
µήπως θα πρέπει να το ξεχάσουµε;
Δεύτερον, ενώ έχει υπογραφεί η σύµβαση για τα διαπόντια
νησιά, δεν έχει κυρωθεί ακόµη. Γιατί; Πότε θα κυρωθεί;
Τρίτον, στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αναφέρεται η σηµασία των συµβάσεων σε σχέση µε τον αγωγό TAP για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου. Δεν
υπάρχει αναφορά, όµως, στον αγωγό EastMed από την Κύπρο
στην Κρήτη, στη δυτική Πελοπόννησο και στη δυτική Ελλάδα,
που πράγµατι σχεδιάζεται για την αξιοποίηση όλων των κοιτασµάτων. Η παράλειψη αυτή συνιστά µόνο αµέλεια;
Τέταρτον, στο powerpoint που µας µοίρασε ο Υφυπουργός
αναφέρεται πως η ωφέλεια της Ελλάδας από τις τέσσερις συµβάσεις θα είναι 140 εκατοµµύρια ευρώ. Αναλύοντας, όµως, τις
συµβάσεις, διαπιστώσαµε πως µόνο στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί η ελάχιστη δαπάνη από τις εταιρείες εξόρυξης,
τότε καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου ένα τέτοιο ποσό, για την
ακρίβεια 141,4 εκατοµµύρια ευρώ. Το καταλάβαµε σωστά ή
µήπως κάναµε λάθος; Σύµφωνα πάντως µε τους δικούς µας υπολογισµούς, η πραγµατική ωφέλεια θα είναι πολύ µικρότερη. Καταθέτω τους υπολογισµούς µας στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέµπτον, στο άρθρο 3.11 αναφέρεται ότι σε περίπτωση παραίτησης του µισθωτή σε οποιαδήποτε χρονική φάση των εργασιών,
οφείλει να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις του από την περιοχή
του έργου, να σφραγίσει τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το
περιβάλλον όσο το δυνατόν εφικτό στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Ο όρος «όσο το δυνατόν εφικτό» είναι εντελώς υποκειµενικός. Ποιος αξιολογεί και σε
τι βαθµό την επαναφορά του περιβάλλοντος; Δηλαδή, εάν προκληθούν περιβαλλοντικές ζηµιές κατά την αποµάκρυνση ή σε µεταγενέστερο χρόνο, ποιος θα φέρει την ευθύνη, εφόσον δεν
αναφέρεται µε σαφήνεια η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο 100% και όχι µε τον δυνητικό βαθµό που αναφέρεται
στο εν λόγω άρθρο;
Έκτον, στο παράρτηµα ζ, για παράδειγµα στην επιστολή υποστήριξης µητρικής εταιρείας, αναφέρεται ως εφαρµοζόµενο το
Διεθνές Δίκαιο Διαιτησίας και το Γαλλικό Δίκαιο. Μπορούν ή είναι
σωστό, αλήθεια, να παρακαµφθούν τα ελληνικά δικαστήρια και
το Ελληνικό Δίκαιο;
Κλείνοντας, θα πω ότι η Ελληνική Λύση πιστεύει πως οι κοινωφελείς, καθώς επίσης και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να
ανήκουν στο δηµόσιο, λειτουργώντας φυσικά µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, ενώ όλες οι υπόλοιπες στον ιδιωτικό τοµέα. Θεωρούµε, λοιπόν, πως είναι πολύ σηµαντικό για την οικονοµία µας
να παραµείνουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους τα Ελληνικά Πετρέλαια, η µεγαλύτερη εταιρεία των Βαλκανίων, όπως
και όλες οι άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις, ειδικά αφού η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακά αποθέµατα. Άλλωστε, το ξεπούληµα
του ποσοστού των Ελληνικών Πετρελαίων, τα οποία συµµετέχουν επιπλέον µε 35% στη ΔΕΠΑ, θα απέφερε µόλις 600 έως 650
εκατοµµύρια ευρώ στο δηµόσιο, χωρίς τις εκπτώσεις που συνήθως διεκδικούν οι διεθνείς αγοραστές ή το Χρηµατιστήριο. Εποµένως, πιστεύουµε ότι δεν είναι σε καµµία περίπτωση σκόπιµη η
πώλησή τους, ειδικά όταν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί πετρέλαιο, να αυξηθεί η αξία τους και να παραµείνει η τεχνογνωσία
στη χώρα µας.
Επειδή τώρα τα ενεργειακά αποθέµατα είναι κατάρα παρά
ευχή όταν µια χώρα είναι ανοχύρωτη όπως η Ελλάδα, θεωρούµε
απαραίτητη την παράλληλη αύξηση των αµυντικών µας δαπανών.
Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο να κλείνουν επιχειρήσεις όπως
η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων, για την οποία έχουµε υποβάλει αναλυτικό ερώτηµα στον αρµόδιο Υπουργό.
Γενικότερα πάντως όσον αφορά τις συµβάσεις, ειδικά αυτές
στην Κρήτη, είναι πολύ ελκυστικές για τους εκµισθωτές, αλλά
αµφιβόλου συµφέροντος για το ελληνικό δηµόσιο, ενώ αποτελούν κακό προηγούµενο για τις επόµενες. Ελπίζουµε, όµως, να
τροποποιηθούν, επειδή δεν έχουµε πια την πολυτέλεια να µην τις
επικυρώσουµε.
Ο πρωτογενής πάντως τοµέας µε τη µεταποίησή του και η βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένου του ενεργειακού τοµέα, που παράγουν τις περισσότερες θέσεις εργατικού δυναµικού µε αξιοπρεπείς αµοιβές, είναι απαραίτητοι κλάδοι για να αναπτυχθεί ορθολογικά η Ελλάδα, ενώ ο τουρισµός δεν µπορεί να θεωρείται
ως η βαριά βιοµηχανία της χώρας, ειδικά όταν σχεδόν το 85%
των αναγκών του εισάγεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βιλιάρδο. Τον λόγο έχει ο κ. Κρίτων Αρσένης, ειδικός αγορητής από το ΜέΡΑ25.
Πριν ανέλθει στο Βήµα ο συνάδελφος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα δύο
µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί τους, από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα µιλώντας από το Βήµα της Βουλής, να
ζητήσω συγγνώµη προς αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν
στη Μόρια. Αυτό που έγινε στη Μόρια δεν είναι τυχαίο, είναι κρατική πολιτική να είναι ένα παράδειγµα προς αποφυγή, να είναι
ένα κολαστήριο, προκειµένου να µην έρχονται εδώ πέρα οι πρόσφυγες. Αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε τον πόλεµο, πρέπει να
περάσουν από τους λαθρέµπορους από την Τουρκία. Όσοι επιβιώσουν περνάνε τη θάλασσα και φτάνουν στη Μόρια, για να πεθάνουν. Είναι πραγµατικά ένα όνειδος για την κοινωνία µας αυτό
που γίνεται και δε δέχοµαι καµµία κυβέρνηση να το κάνει στο
όνοµά µου. Δεν µε εκφράζει καµµία κυβέρνηση, δεν µε εκπροσωπεί η κυβέρνηση που το κάνει και έχει σαν επιλογή να γίνει κολαστήριο η Μόρια. Όχι στο όνοµά µας.
Όµως, κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και στις θάλασσές µας:
αυτή τη στιγµή, νότια της Κρήτης υπάρχει ένα θαύµα της φύσης.
Ενώ οι φυσητήρες φάλαινες κανονικά χρειάζονται ανοιχτές θάλασσες, έχει βρεθεί ένας µεγάλος πληθυσµός φυσητήρων, θαλάσσιων θηλαστικών, οι οποίοι ζουν, γεννιούνται και τρέφονται
αποκλειστικά και µόνο στα νότια της Κρήτης, στη λεγόµενη «ελληνική τάφρο». Στα τρεις χιλιάδες µέτρα βάθος, ακριβώς εκεί
που σχεδιάζετε µε αυτές τις συµβάσεις να γίνονται οι εξορύξεις
και οι σεισµικές έρευνες.
Πολύ πρόσφατα, είχαµε στην Αθήνα τον σεισµό. Ένα σεισµό
µε τρεις µετασεισµούς που µας ταρακούνησε, µας τρόµαξε. Με
τις σεισµικές έρευνες, αυτός ο σεισµός, αυτή η κατάσταση θα
είναι καθηµερινή στο σπίτι αυτών των θηλαστικών. Όταν φύγουν
τα ζώα που τα τρέφουν και τα ίδια από κει πέρα -γιατί αυτό θα
κάναµε και εµείς, αν για ένα µήνα, δύο µήνες, δεχόµαστε συνέχεια σεισµούς και βοµβαρδισµούς- τότε πάρα πολύ απλά µπορεί
να µην ξαναεπιβιώσουν, µπορεί να µην ξαναεπιστρέψουν. Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον θα είναι συγκλονιστικές. Κι
όταν το σπίτι τους καταστρέφεται, το δικό µας σπίτι θα είναι το
επόµενο. Δεν έχουµε ιδέα τι κάνουν τα θηλαστικά αυτά στο θαλάσσιο περιβάλλον, ξέρουµε όµως ότι θα το ανακαλύψουµε όταν
φύγουν. Και οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές.
Την ίδια στιγµή το σπίτι µας καίγεται από την κλιµατική αλλαγή. Μας λένε ότι το είπε Πρωθυπουργός στο βήµα του ΟΗΕ,
ότι η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει στον αγώνα ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Πώς, κάνοντας εξορύξεις;
Ένα απλό νούµερο: αν όλες οι υφιστάµενες εξορύξεις, όλο το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που υπάρχουν -όχι στις καινούργιες εξορύξεις- καεί, χρησιµοποιηθεί για τις µεταφορές, για την
υπόλοιπη παραγωγή ενέργειας, τότε η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τους τρεις βαθµούς Κελσίου.
Τρεις βαθµοί Κελσίου είναι το διπλάσιο από αυτό που µας λένε
οι επιστήµονες ότι είναι το όριο επιβίωσης της ανθρωπότητας,
όχι µε τις καινούργιες εξορύξεις, µόνο µε τις υφιστάµενες, για
να καταλαβαίνουµε τι υπογράφουµε σήµερα.
Οι ελληνικές εξορύξεις που σήµερα κυρώνει η Βουλή και εµείς
καλούµε να µην γίνει αυτή η κύρωση θα πάνε τη θερµοκρασιακή
αύξηση ακόµα παραπάνω και από τους τρεις βαθµούς Κελσίου.
Θα είµαι ειλικρινής, για όλους αυτούς τους λόγους οι εξορύξεις
αυτές δεν πρόκειται να γίνουν.
Όπως ανακάλυψε ξαφνικά µε έκπληξη η ελληνική πολιτεία ότι
η ΔΕΗ, οι λιγνιτικές µονάδες δεν είναι βιώσιµες, λόγω της φορολογίας για την κλιµατική αλλαγή, έτσι θα ανακαλύψει πολύ σύντοµα ότι ούτε η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου θα είναι βιώσιµες, ακριβώς επειδή θα έρθουν φόροι γι’ αυτήν τη δραστηριότητα.
Ένα απλό παράδειγµα, αυτήν τη στιγµή υπάρχει ο Διεθνής Οργανισµός Ενέργειας που στηρίζει όλη αυτήν εξορυκτική βιοµηχανία, παρ’ όλο που είναι στον ΟΗΕ, που µέχρι στιγµής στρουθοκαµήλιζε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κλιµατική αλλαγή, σε κανένα σενάριο ανάλυσής του. Τώρα, σε λίγες µέρες, ανακοινώνει
τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής του κλάδου, προκειµένου να
πετύχουµε να µην ξεπεράσουµε τον ενάµιση βαθµό θερµοκρασιακής αύξησης.
Αυτό που έρχεται -και τα µέτρα για την κλιµατική αλλαγή αλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λάζουν διαρκώς- είναι φόρος και σε αυτές τις δραστηριότητες.
Μαζί µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι η νέα τεχνολογία που
έχουµε µπροστά µας που θα αναπτυχθεί πολύ γρήγορα τα επόµενα πέντε χρόνια, θα υπάρχει και µείωση της ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό που θα γίνει, είναι ότι πολύ απλά,
αυτές οι ακριβές εξελίξεις, είτε λόγω του φόρου άνθρακα, είτε
λόγω της µείωσης της ζήτησης, δεν θα υλοποιηθούν.
Τι θα γίνει όµως; Θα γίνουν σεισµικές έρευνες, που θα κάνουν
τη ζηµιά στις θάλασσές µας. Και άµα ξεκινήσει η υλοποίηση των
εξορύξεων και γίνουν οι επενδύσεις, θα γίνει κάτι ακόµα πιο σηµαντικό: τα ΕΛΠΕ που εµπλέκονται στις περισσότερες από αυτές
θα χρεοκοπήσουν. Γιατί, αν επενδύσουµε σ’ αυτές τις εξορύξεις
και στη συνέχεια µε τη µείωση των τιµών και τη φορολογία άνθρακα -που έρχεται- και στην ουσία χρεοκοπήσουν, αυτό που θα
ακολουθήσει –επειδή είναι η δεύτερη µεγαλύτερη βιοµηχανία
µαζί µετά τη ΔΕΗ- είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο θα χρειαστεί πάλι
να βάλει γερά το χέρι στα δάνεια και στο χρέος για να τις ξεχρεώσει.
Αυτό είναι το µέλλον που έχουµε µπροστά µας. Οπότε, όποιος
ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, για την κλιµατική αλλαγή ή για
την οικονοµία, θα πρέπει να ψηφίσει σήµερα ενάντια σε αυτήν
την κύρωση.
Αν στο οπτιµιστικό σενάριο της Κυβέρνησης υλοποιηθούν αυτές οι εξορύξεις, γνωρίζετε τι σηµαίνει για τον τουρισµό. Οι διεθνείς µελέτες έχουν αποδείξει πλέον ότι ένα µεγάλο ατύχηµα
στις ελληνικές θάλασσες θα ξεπεράσει τα 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ κόστους για τον τουρισµό, εκείνη τη χρονιά µόνο, ενώ τα
έσοδα είναι µηδαµινά.
Ήδη βλέπουµε µπροστά µας την αύξηση της επιθετικότητας
της Τουρκίας, που σηµαίνει επίσης αύξηση των εξοπλισµών και
η αύξηση των εξοπλισµών που θα γίνει εξαιτίας των εξορύξεων
θα έχει ως αποτέλεσµα το κόστος να είναι περισσότερο από ό,τι
τα οποιαδήποτε έσοδα της εξόρυξης.
Όπως και να το δει κανείς, αυτή η ιστορία µε τις εξορύξεις
είναι ζηµιογόνα για την Ελλάδα. Γι’ αυτό, το ΜέΡΑ25 είναι, δυστυχώς, το µόνο κόµµα σε αυτήν τη Βουλή που λέει ότι αυτά τα
πετρέλαια, αυτό το φυσικό αέριο, πρέπει να µείνουν για πάντα
στον βυθό και να µην τα αγγίξουµε, όχι επειδή οι συµβάσεις ωφελούν µόνο τους πλούσιους, τις πολυεθνικές. Διαφωνούµε µε
αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι ότι σε κάθε
περίπτωση, είναι ζηµιογόνες για τον πλανήτη.
Γι’ αυτό, επειδή ακούµε και πολλούς συναδέλφους να διαφοροποιούνται, ζητήσαµε και ζητάµε να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία γι’ αυτές τις συµβάσεις, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σ’ όλους
τους συναδέλφους να τοποθετηθούν, γιατί η ιστορία γράφεται
σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Και η ιστορία θα µας κρίνει γι’
αυτά που ακολουθούν.
Επειδή µε ρωτάτε που πρέπει να επενδύσουµε, ας ακολουθήσουµε τα διεθνή παραδείγµατα. Ιταλία: Moratorium στις νέες εξορύξεις. Ισπανία: Ακύρωση εξορύξεων και moratorium σε οποιαδήποτε καινούργια. Πορτογαλία: Ακύρωση εξορύξεων. Γαλλία:
Ακύρωση εξορύξεων και βασικά moratorium σε κάθε εξόρυξη.
Νορβηγία: Ακύρωση νέων εξορύξεων, moratorium.
Ποιο παγκόσµιο παράδειγµα εµείς ακολουθούµε; Αυτό που κάνουν αυτές οι χώρες είναι ότι πλέον βάζουν στόχους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Βάζουν στόχους για τις τεχνολογίες,
όχι του παρελθόντος, γιατί κάποτε οικονοµικής σηµασίας ήταν
τα πετρέλαια, παρ’ όλο που κατέστρεψαν τον πλανήτη µε την κλιµατική αλλαγή. Δεν είναι πλέον. Δεν είναι τεχνολογίες αιχµής.
Είναι οι δεινόσαυροι της τεχνολογίας, αυτοί που ξεπερνιούνται
τώρα. Οι τεχνολογίες αιχµής είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Και οι χώρες που θα προκριθούν, που θα κερδίσουν το
στοίχηµα του αύριο, είναι αυτές που θα επενδύσουν σε αυτές
στις τεχνολογίες, ώστε να µπορούµε να έχουµε 100% ενέργεια
από τις ΑΠΕ, ώστε να έχουµε την ενέργεια να µπορεί να ωφελήσει την οικογένεια την ελληνική µε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες,
µε όλες τις τεχνολογικές τοµές που χρειάζονται. Αν δεν επενδύσουµε εκεί, θα βρεθούµε πάλι ουραγοί κυνηγώντας το παλιό,
αυτό που κάποτε έφερε πλούτο για µερικούς και καταστροφή
για όλους, τις εξορύξεις.
Εµείς δεν θα το κάνουµε µε την ψήφο µας. Εµείς θα πούµε ξε-
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κάθαρο όχι. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν οι βιοµηχανίες που θα
ασχοληθούν µε αυτές τις εξορύξεις, ότι τα κινήµατα και οι πολιτικοί, πολλοί πολιτικοί υπεύθυνοι σε αυτήν την Αίθουσα, την
επαύριο θα είναι απέναντί τους, απέναντι στην καταστροφή που
πάνε να φέρουν, είτε µε τις µυστικές έρευνες είτε µε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, µε εξορύξεις στη γη και στη θάλασσα.
Σήµερα, στις έξι το απόγευµα, υπάρχει µια µεγάλη συγκέντρωση των κινηµάτων έξω από τη Βουλή. Οι πολίτες σε όλη την
Ελλάδα φωνάζουν ενάντια στις εξορύξεις. Ας τους ακούσουµε,
γιατί πραγµατικά έχουν δίκιο. Οι εξορύξεις είναι ενάντια στο περιβάλλον, στην κλιµατική αλλαγή και φτην τσέπη κάθε Έλληνα
πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα δώσουµε
τον λόγο στους δύο τελευταίους ειδικούς αγορητές από το Κίνηµα Αλλαγής, µε πρώτο τον κ. Γκόκα και θα ακολουθήσει ο κ.
Κατρίνης, µε τον οποίο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των οµιλιών
των εισηγητών και ειδικών αγορητών.
Εν συνεχεία θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός και µετά ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ.
Βελόπουλος και µετά ο κ. Βαρουφάκης εκ µέρους του ΜέΡΑ25.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό. Τελείωσαν οι ειδικοί αγορητές
και ο κύριος Υπουργός ζήτησε να µιλήσει πριν από εµένα. Και
είπα ο κύριος Υπουργός µπορεί να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λέω ότι τελειώνουν
οι ειδικοί αγορητές µετά τον κ. Γκόκα και τον κ. Κατρίνη και ολοκληρώνεται ο κύκλος και µετά θα είναι ο Υπουργός. Μα, έτσι είναι
η σειρά, κύριε Βελόπουλε. Ενηµερωθήκατε για αυτό. Και µετά
έχετε τον λόγο εσείς, ο κ. Βαρουφάκης, κοινοβουλευτικοί, οµιλητές κ.λπ..
Ορίστε, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευκαιρία της εισήγησής µου για τη σύµβαση παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο, δυτική Ελλάδα», αφού µετά από µεγάλη καθυστέρηση κατατέθηκαν για κύρωση στη Βουλή οι τέσσερις συµβάσεις που συζητάµε σήµερα, θα ήθελα να τονίσω ότι
ως προς τα εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµατα ό,τι σηµαντικότερο έχει συµβεί από το 1974 και µετέπειτα είναι η πραγµατοποίηση αυτών των ερευνών για υδρογονάνθρακες στις περιοχές της
Μεσογείου που αφορούν τη χώρα µας και µάλιστα ανεξάρτητα
από τις οριοθετήσεις των ΑΟΖ, όπως κάνουν και άλλες χώρες
στην περιοχή.
Για πρώτη φορά το 2014 συνδέθηκαν τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αλλά και η κοινωνική αλληλεγγύη µε έναν σηµαντικό πλουτοπαραγωγικό πόρο
της χώρας και παράλληλα δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο για τη διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της
ερευνητικής και εξορυκτικής δραστηριότητας υπό την εποπτεία
της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογονανθράκων.
Τα αναµενόµενα οφέλη –αναφέρθηκαν και πριν, επιγραµµατικά τα αναφέρω- αφορούν στα σηµαντικά έσοδα για την περιφέρεια µε το 5% των εσόδων και το Πράσινο Ταµείο που παίρνει
20% για έργα περιβαλλοντικής σηµασίας της περιφέρειας όπου
αναπτύσσονται αυτές οι δραστηριότητες.
Το δηµόσιο παίρνει πέρα από το 20% της φορολογίας του εισοδήµατος και µε πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ το 75% για τον
εθνικό λογαριασµό του Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
και στηρίζει το ασφαλιστικό σύστηµα και ιδιαίτερα για τους
νέους ανθρώπους στο µέλλον, αλλά και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας µε υποχρέωση προσλήψεων και εκπαίδευσης προσωπικού σε τοπικό επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παράταξή µας έχει συνδεθεί
µε τη διαχρονική πορεία και συνέχεια του νοµικού πλαισίου της
αξιοποίησης και διαµόρφωσης των όρων για την αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου των υδρογονανθράκων. Πέρα από τις νοµοθετήσεις µε τον ν.4001/2011, αλλά και τους νόµους του 2013 για
το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, τον ν.4162, αλλά και την κύρωση
των συµβάσεων του 2014 είχε αρχικά προηγηθεί ο ν.2289/95 που
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εκσυγχρονίστηκε στη συνέχεια µε τον ν.4001 του 2011.
Έχουµε ιστορικά καθορίσει τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό από
το 1999 µε τη σύµβαση για τον Πρίνο µε Υπουργό Βιοµηχανίας
τότε τον κ. Βενιζέλο και στη συνέχεια είχαµε το πλήθος νοµοθετηµάτων µέχρι το 2014 και τις πρωτοβουλίες που υπήρχαν από
την πλευρά της παράταξής µας µε Υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη.
Ορισµένα από αυτά δεν ψηφίστηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια
µιλούσε πάντα αντιφατικά µε αποκορύφωµα τις σηµερινές συµβάσεις που φέρουν την υπογραφή Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
δεν ψηφίζονται σήµερα από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά, όταν υπογράφατε, κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις συµβάσεις ήταν υπό αίρεση ότι θα πρέπει να ισχύουν µόνο εφόσον
είσαστε εσείς µόνιµα κυβέρνηση; Γιατί όλα αυτά που επικαλείστε
µε πρόσχηµα την πώληση µεριδίου των ΕΛΠΕ είναι συνέπειες της
δικής σας πολιτικής του πρώτου εξαµήνου του ’15 που οδήγησαν
στο τρίτο µνηµόνιο. Εσείς δεσµεύσατε τη χώρα για να υπάρχουν
500 εκατοµµύρια έσοδα από τα ΕΛΠΕ. Κόπτεστε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για την πώληση µεριδίου των ΕΛΠΕ, όταν υποθηκεύσατε
τον τόπο και τις πιο δυναµικές εταιρείες στο υπερταµείο!
Βέβαια, το θέµα των ΕΛΠΕ, όπως ανέφερε και ο κ. Αρβανιτίδης
αναλυτικά, πρέπει να συζητηθεί στη βάση του καθοριστικού του
ρόλου στην ενεργειακή πολιτική της χώρας σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες,
αλλά και τη µεγάλη συζήτηση που υπάρχει για αυτά τα θέµατα,
γιατί τίθενται πολλά ερωτήµατα. Τι γίνεται µε τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιπτώσεις που δεν καλύπτουν
και τις σεισµικές έρευνες; Κατά πόσο είναι η πολιτική µας να δεσµευτούµε στα ορυκτά καύσιµα ως χώρα σε σχέση µε τους στόχους που έχουµε για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Τι θα
γίνει µε τις εξορύξεις µέσα σε προστατευόµενες περιοχές; Ποιες
διεθνείς συµβάσεις δεν κυρώσαµε και διέπουν έρευνες και εξορύξεις σε θαλάσσιες περιοχές; Είναι ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν και από την πλευρά σας, κύριε Υπουργέ.
Εµείς λέµε ότι αφ’ ενός πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι µε
τον φορέα ελέγχου που ειδικά γι’ αυτές τις περιοχές και δραστηριότητες θα πρέπει να είναι υπό την εποπτεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και αφ’ ετέρου πρέπει
να υπάρχει συνεχής επικαιροποίηση των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενσωµάτωση νέων οδηγιών και κανονισµών,
γιατί το στοίχηµα είναι «ναι στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, αλλά µε διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος».
Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός µας στόχος.
Υπάρχουν, βέβαια, διαφορές µεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων
ζωνών και ειδικά για τη θαλάσσια ζώνη του Ιονίου, για την οποία
είµαι ειδικός αγορητής, ο δρόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ανοιχτός µπροστά µας. Υπάρχει η οδηγία 2013/30 για την
προστασία των υπεράκτιων εξορύξεων που διαµορφώθηκε από
εµάς το ΠΑΣΟΚ στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και
στο Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας κόντρα και απέναντι σε
κράτη-µέλη που ήθελαν πολύ πιο ελαφριές διαδικασίες.
Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εµπειρία του Πρίνου, τριάντα πέντε
χρόνια ο Πρίνος έχει δώσει 125 εκατοµµύρια βαρέλια χωρίς κανένα πρόβληµα. Ας παραδειγµατιστούµε από αυτό, ώστε στους
ιδιαίτερα σηµαντικούς τοµείς της αλιείας και του τουρισµού να
µην υπάρξει καµµία αρνητική επίπτωση.
Τέλος –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ζητούνται απαντήσεις τόσο
από τον κύριο Υπουργό όσο και από την Κυβέρνηση στο σύνολό
της για το πώς προχωρούν οι εξορύξεις και οι έρευνες σε διάφορες περιοχές, τι στοιχεία υπάρχουν, ποια είναι τα αναµενόµενα έσοδα µε τα νέα δεδοµένα και αν θα έχουµε και πότε νέες
συµβάσεις παραχώρησης. Γιατί δεν µπαίνουµε έτσι απλά σε καµµία περίπτωση στο παιχνίδι της Νέας Δηµοκρατίας που στοχεύει
στο να προβάλει µία εικόνα ετοιµότητας για όλα και ενός επενδυτικού κλίµατος που αλλάζει χωρίς αυτό να προκύπτει στην
πράξη.
Και φυσικά, θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις που ζητήθηκαν
για τα ΕΛΠΕ, όπως διατυπώθηκαν από τον συνάδελφο, Βουλευτή
του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Αρβανιτίδη.
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Επίσης, θα πρέπει να απαντηθεί από τον κύριο Υπουργό ποιες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε, για να έχουµε
τη µέγιστη ασφάλεια της προστασίας του περιβάλλοντος, καλύπτοντας όλα τα θέµατα που προαναφέρθηκαν ή µπορεί να προκύψουν στη συνέχεια, µε διαρκή επικαιροποίηση των µελετών και
ενσωµάτωση νέων προδιαγραφών και απαιτήσεων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα τέσσερις κυρώσεις συµβάσεων, µία εκ των οποίων έχω την τιµή να εισηγηθώ
εγώ, αυτή που αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης,
που αποτελούν ένα ενδιάµεσο στάδιο σε µία πορεία, έναν οδικό
χάρτη που χαράχτηκε το 2011. Και ο οποίος αφορούσε την έρευνα, παραγωγή, αλλά και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων
στη χώρα.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία η αναφορά στη χρονική συγκυρία κατά
την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, το 2011, µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ φορτισµένο πολιτικά περιβάλλον, όπου
τότε κυριαρχούσε το αίσθηµα οργής και συνωµοσιολογίας στην
πλατεία, εδώ λίγο πιο έξω, αλλά και στο σύνολο της επικράτειας,
όταν τότε κάποιοι µιλούσαν για προγράµµατα τα οποία έγιναν
µόνο και µόνο για να υποθηκευτεί η δηµόσια περιουσία της χώρας και ρωτούσαν γιατί, επιτέλους, εδώ και τόσα χρόνια δεν
αξιοποιούνται τα κοιτάσµατα πετρελαίου και υδρογονανθράκων
που υπάρχουν στη χώρα.
Σε όλα αυτά, λοιπόν, έδωσε απάντηση η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόµο τον οποίο περπατάµε σήµερα, µε διάφορες αναταράξεις και καθυστερήσεις,
αλλά πιστεύω, µε κοινή αγωνία και κοινή αντίληψη.
Αυτός ο οδικός χάρτης είχε και άλλη ενδιάµεση στάση, το
2013, όταν πάλι µε πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε πρόταση νόµου που αφορούσε την κατεύθυνση των εσόδων κατά 70% από τους υδρογονάνθρακες
στο Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών και το ασφαλιστικό σύστηµα. Διότι εµείς, βεβαίως, λαµβάναµε από τότε πρόνοια γι’
αυτό, όχι µόνο γιατί βλέπαµε αυτό που γίνεται σήµερα και την
προσπάθεια από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας να
οδηγήσει την ασφάλιση µόνο στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά πραγµατικά γιατί θέλαµε να στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας. 20% των εσόδων πηγαίνουν στο Πράσινο Ταµείο, 5%
στην τοπική αυτοδιοίκηση και, 5% στην εκπαίδευση, που όπως
πολύ σωστά είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Αρβανιτίδης, πρέπει να
υπάρχει και µία διόρθωση για να περιλάβει και το κοµµάτι των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ σήµερα στην ευχάριστη θέση να συζητάµε αυτές τις τέσσερις συµβάσεις, ακριβώς
γιατί ήταν πολιτική απόφαση του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος,
του κ. Μανιάτη. Αντίθετα, µε τις υπόλοιπες χώρες, που όπως
γνωρίζετε πολύ καλά, ανάλογες συµβάσεις είναι απόρρητες και
δεν τίθενται καν σε ανάλογη συζήτηση στη Βουλή, πόσω µάλλον
να δηµοσιοποιούνται σε επίσηµες ιστοσελίδες του Υπουργείου
ή φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Ήταν, λοιπόν, πολιτική απόφαση του Υπουργού τότε, του Γιάννη Μανιάτη, να είναι όλα στο φως, να γίνει συζήτηση, να υπάρχει
διαβούλευση, να τεθούν οι προβληµατισµοί, οι διαφορετικές
απόψεις και να φτάσουµε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Βεβαίως, από το 2015 µέχρι σήµερα υπήρχε µία περίοδος καθυστερήσεων, που κατά την άποψή µας δεν ήταν δικαιολογηµένες. Υπήρχε µία περίοδος πολιτικών αντιφάσεων, όπου η τότε
κυβέρνηση, ενώ ως αντιπολίτευση καταψήφισε την άλφα σύµβαση, ως κυβέρνηση εισηγήθηκε και υπερψήφισε πανοµοιότυπου περιεχοµένου συµβάσεις και σήµερα επανέρχεται στις συµ-
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βάσεις τις οποίες η ίδια είχε συζητήσει, συναποφασίσει και συνυπογράψει να προφασιστεί διαφωνία, γιατί αλλάζει ο τρόπος
λειτουργίας των ΕΛΠΕ, των οποίων ΕΛΠΕ η ίδια κυβέρνηση µε
το µνηµόνιο που υπέγραψε δροµολόγησε την ιδιωτικοποίηση.
Δεν ξέρω αν η προηγούµενη κυβέρνηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα
είχε λόγο στις κοινοπραξίες που αναλαµβάνουν τις εξορύξεις και
εκµεταλλεύσεις υδρογονανθράκων, για να είναι τόσο βέβαιοι ότι
πιθανή ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ θα αλλάξει και τον χαρακτήρα
της κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια. Για µας είναι στρατηγικής και µείζονος σηµασίας ο δηµόσιος χαρακτήρας των ΕΛΠΕ, γιατί θεωρούµε ότι είναι µοχλός
ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης της ενεργειακής πολιτικής στη
χώρα.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι ποσοστό προτίθεται
να πουλήσει, σε ποιο χρονικό ορίζοντα και πώς θα µπορέσει, βεβαίως, να ισοσκελίσει τα ανταποδοτικά έσοδα 75 εκατοµµύρια
ευρώ, που προορίζονται για το ελληνικό δηµόσιο κάθε χρόνο από
τον κύκλο εργασιών των Ελληνικών Πετρελαίων.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε
ότι αυτές οι συµβάσεις και γενικά η πολιτική που υιοθετήθηκε
από το 2011 µέχρι σήµερα πραγµατικά αναβαθµίζουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Και αυτό το λέµε συµπεριλαµβάνοντας
στη σκέψη µας και όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή
και αφορούν το ενεργειακό, κυρίως, κοµµάτι και βεβαίως, την
άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, που νοµίζω ότι γίνεται µε έναν
τρόπο που είναι ουσιαστικός και θα έλεγα και εµβληµατικός. Όλα
αυτά, φυσικά, µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, την κοινωνική
δικαιοσύνη, που για µας πάντα ήταν το κυρίαρχο στις πολιτικές
µας απόψεις, µε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για την τοπική
κοινωνία, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθµίσουν.
Βεβαίως, όµως, θα πρέπει -και αυτό είναι δικαιολογηµένο- να
ληφθούν όλες οι πρόνοιες για την προστασία του περιβάλλοντος. Κι εδώ εµείς, πραγµατικά, τείνουµε ευήκοα ώτα απέναντι
στους λογικούς προβληµατισµούς και ανησυχίες και των φορέων
και περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν οι
µέγιστες προβλέψεις για να τηρηθούν όλες οι περιβαλλοντικές
µελέτες και οι όροι και οι αυστηρές προδιαγραφές, που νοµίζω
ότι θα πρέπει να ακολουθούν και να χαρακτηρίζουν αυτές τις
συµβάσεις, µε έµφαση και στην αλιεία και στον τουρισµό, που
δεν πρέπει να υποστούν πλήγµα, όχι σε µία λογική κινδυνολογίας, αλλά µε πραγµατικά δεδοµένα.
Πολύ σωστή νοµίζω, κύριε Υπουργέ, είναι και η παρατήρηση
ότι θα πρέπει και η πορεία των συµβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί να ελέγχεται από τη Βουλή, να δούµε αν όντως τα οφέλη,
τα οποία κάποιος τα ακούει και θεωρεί ότι είναι δυσθεώρητα 150
δισεκατοµµύρια σε τριάντα χρόνια υλοποιούνται εν τέλει και οι
Έλληνες πολίτες, όλοι όσοι µας ακούν αυτή τη στιγµή και έχουν
γίνει δέκτες διαφορετικών µηνυµάτων, να πειστούν ότι όλο αυτό
είναι προς όφελος της χώρας, αλλά και των ίδιων προσωπικά.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, µιας και είστε εδώ, όπως και ο
κ. Θωµάς, κι επειδή µιλάµε για υδρογονάνθρακες και σε µία πρόσφατη σύσκεψη µε αφορµή την κρίση που έγινε στη Μέση Ανατολή εµφανιστήκατε ιδιαίτερα καθησυχαστικός ότι δεν θα έχουν
επιπτώσεις στην ελληνική αγορά -µάλιστα κάποιος Υπουργός
είπε ότι επειδή έχουν αγοράσει οι εταιρείες σε χαµηλότερες
τιµές δεν θα υπάρχει καµµία αύξηση στο πετρέλαιο- κι επειδή
και εσείς είχατε υπογράψει πριν από ένα χρόνο µία ερώτηση ζητώντας να διπλασιαστεί το ποσό για το επίδοµα θέρµανσης, θα
ήθελα, να σας ρωτήσω αν έχετε λάβει απόφαση γι’ αυτό, εννοώ
ως Κυβέρνηση συνολικά, να αυξήσετε το επίδοµα θέρµανσης.
Και αυτό γιατί είναι πάρα πολλοί συµπολίτες µας, ιδιαίτερα στη
βόρεια Ελλάδα που µας ακούν αυτή τη στιγµή, που εύλογα ανησυχούν και δεν έχουν καµµία δηµόσια δέσµευση, ιδιαίτερα από
τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη εξήγγειλε
δεκαεπτά µέτρα φοροελαφρύνσεων, αλλά δεν είπε τίποτα γι’
αυτό το πολύ ευαίσθητο και πολύ σηµαντικό ζήτηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώθηκε ο
κύκλος των εισηγητών και ειδικών αγορητών. Θα δώσουµε τον
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λόγο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Χατζηδάκη και µετά, όπως προείπα, θα ακολουθήσουν οι δύο Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων, της Ελληνικής Λύσης και του
ΜέΡΑ25.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Σήµερα η Ελλάδα, εκτός από χώρα που αποτελεί κρίσιµο
ενεργειακό κόµβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
των Βαλκανίων, ξεκινά την υλοποίηση ενός σχεδίου που έχει
στόχο να τη µετατρέψει και σε χώρα παραγωγό ενέργειας. Η
συµφωνία σηµατοδοτεί την αξιοποίηση από την Ελλάδα της
δικής της ΑΟΖ στα βήµατα των άλλων κρατών της περιοχής. Η
επένδυση που υπογράφεται σήµερα για την έρευνα και αξιοποίηση πιθανών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις δυνατότητες της Ελλάδας και της ελληνικής
οικονοµίας. Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, προχωράµε µε καλά
σχεδιασµένα και συντονισµένα βήµατα στην αξιοποίηση των
ενεργειακών µας πόρων και δεν κάνουµε κινήσεις εντυπωσιασµού για να εξυπηρετήσουµε επικοινωνιακούς σκοπούς, αλλά
για να δώσουµε στους λαούς µας, στις γενιές του µέλλοντος,
προοπτική, οικονοµική ευηµερία και ασφάλεια».
Κυρίες και κύριοι, όσα είπα είναι λόγια του Αλέξη Τσίπρα στις
27 Ιουνίου του 2019, δέκα µέρες πριν από τις εκλογές. Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Είναι µία από τις λίγες περιπτώσεις που τυχαίνει να συµφωνώ
σε µεγάλο βαθµό µε τον κ. Τσίπρα, µε τη διαφορά βεβαίως ότι ο
ίδιος ξεκίνησε να διαφωνεί µε τον εαυτό του!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µας
είπατε τελείως διαφορετικά πράγµατα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Μπορούν να βάλουν οι Έλληνες πολίτες όποιο τίτλο θέλουν στις τοποθετήσεις σας. Έχουµε δει κυβιστήσεις, έχουµε δει
αλλαγές θέσεων από διάφορους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τόσο σύντοµη, όµως, και εντυπωσιακή πολιτική κυβίστηση οµολογώ ότι δεν θυµάµαι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Και θέλω να σας πω εξοµολογητικά κάτι. Ερχόµασταν στην
επιτροπή της Βουλής για να αναγνωρίσουµε τη συνεισφορά του
Γιάννη Μανιάτη και του Γιώργου Σταθάκη στη δουλειά που έχει
γίνει στους υδρογονάνθρακες όλα τα τελευταία χρόνια και σκεφτόµασταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν έτοιµος, εάν κάναµε κάποια
εσφαλµένη πολιτική κίνηση και λέγαµε δυο κουβέντες παραπάνω
γι’ αυτές τις συµβάσεις, να πει ότι ερχόµαστε να οικειοποιηθούµε
το δικό του έργο. Αυτό ήταν η έγνοια µας!
Και από εκεί φτάσαµε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει τις δικές του
συµβάσεις, που υπέγραψε δέκα µέρες πριν από τις εκλογές σε
πανηγυρική εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία του
ίδιου, του τότε Πρωθυπουργού και οµιλητή τον ίδιο τον κ. Τσίπρα! Είναι κάτι για να το θυµόµαστε. Η ζωή είναι το καλύτερο κινηµατογραφικό σενάριο. Πάντοτε υπάρχουν εκπλήξεις, έτσι ώστε στη ζωή µας να προχωράµε µπροστά χωρίς να πλήττουµε.
Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνω τι θα πείτε από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα πείτε ότι ναι, άλλαξαν τα πράγµατα, διότι τώρα πια
έχουµε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Θα σταθώ, λοιπόν, στην
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Έχω εδώ διάφορες συµφωνίες της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε την τρόικα στις διάφορες µορφές της,
θεσµούς, προµνηµονιακή και µεταµνηµονιακή εποπτεία. Δεν θα
σας τα διαβάσω όλα, θα τα καταθέσω και αυτά στα Πρακτικά.
Διαλέγω την τελευταία συµφωνία, που ήταν η έκθεση της ενισχυµένης εποπτείας του Ιουνίου του 2019. Διαβάζω από το πρωτότυπο κείµενο. Αναφέρεται στα ΕΛΠΕ και λέει το εξής: « An
agreement was reached between the Greek authorities and the institutions that ΤΑΙΠΕΔ is given the technical mandate to explore all
options available towards proceeding with the transaction». Μετα-
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φράζω: «Σε σχέση µε τα ΕΛΠΕ επετεύχθη µία συµφωνία µεταξύ
των ελληνικών αρχών, δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα, και των
θεσµών ότι το ΤΑΙΠΕΔ λαµβάνει µία εντολή για να µελετήσει όλες
τις διαθέσιµες επιλογές προς την κατεύθυνση του να προχωρήσει
η συναλλαγή, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση». Αυτά συµφωνήσατε και
σήµερα µας καταγγέλλετε! Καταγγέλλετε τους εαυτούς σας!
Όµως δεν ξέρω ποια δύναµη σας ωθεί να το κάνετε.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Είπατε ότι ο Πρωθυπουργός µίλησε σε συνέντευξή του στο
«BLOOMBERG». Και τι είπε; Τα είπατε µόνοι σας. Είπε αυτό που
λέει η συµφωνία σας, ότι το ΤΑΙΠΕΔ µελετά όλες τις επιλογές σε
σχέση µε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Αυτό που συµφωνήσατε, αυτό µελετούµε και αυτό µελετά το ΤΑΙΠΕΔ για να το
κάνει πράξη.
Και τι άλλο είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης; Είπε ότι θα προσπαθήσουµε η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση να γίνει µε καλούς και ωφέλιµους όρους. Τι θέλετε; Να µη
γίνει µε αυτό;
Είναι, λοιπόν, δέσµευση της Κυβέρνησης ότι προχωρούµε
προς την κατεύθυνση που εσείς συµφωνήσατε. Εξετάζει το ΤΑΙΠΕΔ όλες τις επιλογές και θα κρίνουµε µε βάση προφανώς το
συµφέρον του δηµοσίου και ευρύτερα το εθνικό συµφέρον.
Και σας καλώ να µην σπεύδετε διότι µπορεί να βρεθείτε και σε
αυτό εκτεθειµένοι. Θα µου πείτε τι βρεγµένος, τι µούσκεµα; Δεν
σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Όµως εγώ απλώς οφείλω να σας
προειδοποιήσω.
Όπως, επίσης, οφείλω να σας προειδοποιήσω και γι’ αυτό που
είπατε -βγάλατε αµέσως το συµπέρασµα- ότι το δηµόσιο θα αποσυρθεί από τα ΕΛΠΕ σε σχέση µε τις γεωτρήσεις. Δεν υπάρχει
κάποια συµφωνία µετόχων, δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό.
Υπάρχει ένα πλάσµα της φαντασίας σας µε βάση το οποίο αυτοφορτίζεστε και αυτοτοποθετείστε.
Σας λέω, λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή είστε νέος άνθρωπος και σας εκτιµώ, να µην παρασύρεστε από τέτοιου είδους
εκτιµήσεις, διότι µπορεί «πίσω να έχει η αχλάδα την ουρά». Δεν
θέλω να πω αυτήν την ώρα τίποτα παραπάνω, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ
είναι αρµόδιο και µόλις έχει ξεκινήσει η όλη προσπάθεια.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, όσους είστε νεότεροι τουλάχιστον και φιλόδοξοι στην πολιτική, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, να αποφεύγουµε παραδοσιακές πολιτικάντικες µεθόδους. Ο κ. Ζαχαριάδης δεν τις ακολουθεί και πραγµατικά µε εξέπληξε µε την τοποθέτησή του.
Όµως, θέλω να συνεχίσω µε τα ΕΛΠΕ. Εµείς δεν έχουµε πρόθεση το δηµόσιο να αποσυρθεί συνολικά από τα ΕΛΠΕ, αλλά
ακόµη και να είχαµε, θέλω να σταθώ στα εξής: Θέλω να σταθώ
στο ότι τα ΕΛΠΕ σε δύο από τις τέσσερις συµβάσεις συµµετέχουν στο 20%. Διαχειριστής, σε αυτές τις συµβάσεις, τα ΕΛΠΕ
είναι µόνο σε µία. Και επίσης θέλω να σταθώ στο ότι εξ ορισµού,
επειδή µιλάµε για διεθνείς συµβάσεις, σε όλη την Ευρώπη και σε
όλον τον κόσµο, µια και είναι διεθνής διαγωνισµός, δεν µπορεί ο
διαγωνισµός να έχει προειληµµένο αποτέλεσµα και να ξέρουµε
ότι ο νικητής του διαγωνισµού θα είναι τα ΕΛΠΕ ή η όποια εταιρεία. Αυτό το λέει η κοινή λογική.
Όµως, επειδή ενδεχοµένως ούτε µε αυτό µπορεί να σας πείθω
σε σχέση µε τις ανησυχίες σας, θα σας δείξω εδώ -και θα το καταθέσω στη Βουλή- τι εσείς έχετε κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε
τη συµµετοχή ή µη των ΕΛΠΕ σε διαγωνισµούς και σε οικόπεδα.
Έχω εδώ τον χάρτη της Ελλάδας. Εδώ έχουµε τις επιµέρους
παραχωρήσεις. Βλέπω στον χάρτη της Ελλάδας τα Ιωάννινα. Είχαµε τη «REPSOL» και την «ENERGEAN», µια ισπανική εταιρεία
και µια ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Έφυγε η «ENERGEAN» και µε
απόφαση δική σας, των δικών σας Υπουργών, το έχει µόνη της η
«REPSOL». Καµµία ελληνική εταιρεία, µόνοι τους οι Ισπανοί.
Αυτό δεν σας ανησυχεί, µε βάση τη λογική που αναπτύξατε σήµερα εδώ κουνώντας το δάχτυλο; Δεν σας ανησυχεί; Εσείς το
κάνατε.
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Και πάω παρακάτω στον χάρτη, Αιτωλοακαρνανία. Έγινε µια
σύµβαση για το οικόπεδο της Αιτωλοακαρνανίας επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Το κυρώσατε µε τις ψήφους σας στη Βουλή. Και εµείς το
ψηφίσαµε, αλλά εσείς είχατε την πρωτοβουλία. Ποιοι είναι οι ανάδοχοι; «REPSOL», η ισπανική εταιρεία, και «ENERGEAN». Αυτό
δεν σας ανησυχεί. Δεν σας ανησυχεί ότι είναι µια ελληνική εταιρεία 100% ιδιωτική. Σας ανησυχεί ότι τα ΕΛΠΕ µπορεί εν µέρει
να ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω και ως εκ τούτου δεν ψηφίζετε
τις σηµερινές συµβάσεις.
Βρείτε τα µε τους εαυτούς σας. Νοµίζω ότι χρειάζεται µια κάποιου είδους πολιτική ψυχοθεραπεία σε σχέση µε τις τοποθετήσεις σας. Εγώ πραγµατικά δεν µπορώ να βγάλω άκρη. Δηλώνω
εµβρόντητος. Δεν µου έχει ξανασυµβεί από το 2007 και µετά,
που είµαι Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων.
Και παρακαλώ την κ. Ξενογιαννακοπούλου, που ξέρω ότι είναι
σοβαρός άνθρωπος και έχουµε θητεύσει κάµποσα χρόνια µαζί
στην Ευρωβουλή, να τοποθετηθεί γι’ αυτό το πρωτοφανές παράδειγµα το οποίο, νοµίζω -δεν µου πέφτει λόγος να σας κάνω
τον σύµβουλο πολιτικής επικοινωνίας- σας εκθέτει, σας τραυµατίζει βαριά και δηµιουργεί µια εικόνα ιλαρότητας γύρω από το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Καταθέτω τον χάρτη στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα χάρτη, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ στις ανησυχίες,
τις οποίες ακούω και τις λαµβάνω σοβαρά υπ’ όψιν, σε σχέση µε
την κλιµατική αλλαγή. Ποια είναι η βασική κατεύθυνση της Κυβέρνησης; Η κατεύθυνση της Κυβέρνησης είναι ναι, προφανώς
να ενισχυθεί στο µείγµα της ενέργειας στην Ελλάδα η συµµετοχή
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και να ενισχυθεί δραστικά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει ο αρµόδιος Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Γεράσιµος Θωµάς, ο οποίος άλλωστε καλείται να εφαρµόσει στην Ελλάδα τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές,
αυτό που είχε µάθει να κάνει τόσα χρόνια, ως ανώτερο στέλεχος,
ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Μάλιστα µοιράζεται µαζί σας, µε όσους έχετε τέτοιες
ανησυχίες, αλλά και µαζί µου, αυτόν ακριβώς τον προβληµατισµό, κλιµατική αλλαγή, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Μίλησε ο Πρωθυπουργός στη Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών
και ήταν σαφής και για την κλιµατική αλλαγή, αλλά και για την
απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ. Και όπως και να το µετρήσετε, είµαστε η πρώτη ελληνική Κυβέρνηση η οποία προχωρεί µε θάρρος
και χωρίς καθυστερήσεις την απολιγνιτοποίηση. Και την προχωρούµε και για λόγους οικονοµικούς και για λόγους φυσικά περιβαλλοντικούς. Και αυτό δεν µπορείτε νοµίζω να µας το αφαιρέσετε.
Προφανώς, λοιπόν, στο µείγµα της ενεργειακής µας πολιτικής
θα έχουν πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και είναι ενδεικτικό ότι στην εκπόνηση του εθνικού
σχεδίου για την ενέργεια και το κλίµα συµµετέχουν για πρώτη
φορά ισότιµα, µαζί µε τους φορείς του δηµοσίου, δυο µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι µαζί στο ίδιο τραπέζι
η «GREANPEACE» και η «WWF». Και αυτό συµβαίνει, επίσης, για
πρώτη φορά.
Έχω µιλήσει σε έναν πρόσφατο λόγο µου στη Θεσσαλονίκη
για το φυσικό αέριο. Έχω πει ότι η Ελλάδα επειδή είναι πολύ
πίσω σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το φυσικό αέριο θα
είναι ένα καύσιµο µετάβασης. Βραχυπρόθεσµα θα ανέβει η συµµετοχή του στην αγορά, αλλά η κατάληξη είναι µε βάση και τη
Συµφωνία των Παρισίων και τις δεσµεύσεις της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάµε σε αυτό το οποίο µας καλέσατε να πάµε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς σεβόµαστε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για την κλιµατική αλλαγή και προς τα εκεί θα πάµε.
Βεβαίως, έχουµε το θέµα των εξορύξεων υδρογονανθράκων.
Εντάξει, δεν είναι βασική σας επιλογή ο άνθρακας και οι εξορύξεις. Επιλογή σας είναι η στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν σταµατάτε όλη αυτή την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσπάθεια; Διότι αυτή την προσπάθεια την κάνουν όλες οι χώρες της γειτονιάς µας, για να µην σας πω και όλες οι χώρες της
Ευρώπης. Δεν έχουν σταµατήσει τις εξορύξεις τους. Συνεχίζεται
κανονικά η διαδικασία των εξορύξεων παντού. Βεβαίως, υπάρχει
µια διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα. Οι παλιές, όµως, εξορύξεις πουθενά δεν έχουν σταµατήσει.
Η χώρα µπήκε µε καθυστέρηση και σε αυτόν τον τοµέα. Δεν
είναι, αν θέλετε, η προοπτική της χώρας να κάνει για πάντα εξορύξεις όταν η πολιτική της Ευρώπης πάει προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν είναι και η πολιτική της χώρας να βλέπουµε την
Τουρκία να κάνει εξορύξεις, να βλέπουµε την Κύπρο να κάνει
εξορύξεις, να βλέπουµε την Αίγυπτο να κάνει εξορύξεις, να βλέπουµε την Ιταλία να κάνει εξορύξεις και εµείς να µην το κάνουµε.
Πώς θα γίνει αυτό; Με το να σεβαστούµε όλους τους αναγκαίους περιβαλλοντικούς όρους, όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, διότι υπάρχουν διεθνή στάνταρ και αυτά τα αυστηρά
στάνταρ τηρούµε.
Πάνω σ’ αυτό θα ήθελα να απαντήσω και στον κ. Καραθανασόπουλο, που είπε «το κάνετε περίπου όπως σας έρθει». Μα, έχετε τη συνθήκη, έχετε τις συµβάσεις που σήµερα κυρώνουµε. Διαβάστε τα άρθρα 4 και 5. Νοµίζω ότι δίνουν απαντήσεις και οι
απαντήσεις είναι απολύτως ξεκάθαρες σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι ο κ. Αρσένης από την πλευρά
του ΜέΡΑ25 πιστεύει βαθύτατα αυτά που λέει. Δεν έχω καµµία
αµφιβολία γι’ αυτό, αλλά θέλω να του υπενθυµίσω, από την πληροφόρηση που τουλάχιστον εγώ έχω, ότι ο ίδιος το 2013 είχε µιλήσει πάλι σ’ αυτόν τον τόνο για το νορβηγικό πλοίο της «PGS»,
το οποίο ξεκίνησε να κάνει σεισµογραφικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, για να προετοιµαστούν οι γεωτρήσεις και είχε σηµειώσει ο κ. Αρσένης πάλι τα ίδια ζητήµατα σε σχέση µε τα
θηλαστικά. Έγιναν οι έρευνες του νορβηγικού σκάφους, τηρήθηκαν τα διεθνή στάνταρντς, υπήρχαν επί του σκάφους τρεις παρατηρητές θηλαστικών, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Δεν αναφέροµαι σε δική µας δουλειά, ούτε σε δική µου
δουλειά, άλλος ήταν Υπουργός τότε, ήταν ο κ. Μανιάτης και τελικώς δεν συνέβη τίποτα.
Εποµένως, κύριε Αρσένη, είµαι µαζί σας ως προς τις ανησυχίες για το περιβάλλον, αλλά δεν µπορώ να είµαι µαζί σας στις
υπερβολές. Έτσι νοµίζω. Εσείς µπορείτε να µε κρίνετε µε τον
δικό σας τρόπο σε σχέση µε την πολιτική που σήµερα παρουσιάζουµε, αλλά νοµίζω ότι έχω µαζί µου τη διεθνή εµπειρία, τις διεθνείς πρακτικές και πρακτικές ακόµη και από την περίπτωση της
Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Συνεπώς, κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, σήµερα φέρνουµε
εδώ τέσσερις συµβάσεις, οι οποίες υπεγράφησαν από την προηγούµενη κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτές οι συµβάσεις είναι επωφελείς εθνικά, επωφελείς οικονοµικά, επωφελείς από κάθε
άποψη για τη χώρα µας, χωρίς να ζηµιώνουν το περιβάλλον. Λυπούµαι, γιατί το βλέπουµε µόνο εγώ και η Κυβέρνηση µε αυτόν
τον τρόπο και δεν το βλέπει η παράταξη που τις υπέγραψε τις
συµβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα καταγραφεί στα Πρακτικά της
Βουλής των Ελλήνων, θα καταγραφεί και στη µνήµη των Ελλήνων
και όταν θα είµαστε στεναχωρηµένοι από διάφορα προβλήµατα,
θα το συζητάµε για να διασκεδάζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ Ολλανδοί µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Σχολείο
Het Rhedens.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Βελόπουλο, έχει ζητήσει τον λόγο
επί προσωπικού για ένα λεπτό ο κ. Αρσένης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μα, δεν τον έθιξε, κυρία Πρόεδρε. Το προσωπικό είναι όταν κάποιος θίγεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Αρσένη, έχετε
τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή έκανε αναφορά ο κ. Χατζηδάκης για το εάν είναι σοβαρές αυτές οι ευαισθησίες, θέλω να πω απλώς τι έγινε, για να
υπάρχει µια αποκατάσταση και να ξέρει και ο κόσµος πόσο σοβαρό είναι το ζήτηµα.
Η «ελληνική τάφρος» είναι κάτω από την Κρήτη. Δεν είναι εκεί
που έγιναν οι έρευνες στο Ιόνιο. Τώρα είναι που θα πάµε να βοµβαρδίσουµε µε τις σεισµικές έρευνες τον µοναδικό τόπο που γεννιούνται οι φάλαινες. Είναι σαν να πηγαίνουµε να βοµβαρδίσουµε
κάθε παραλία ωοτοκίας της καρέτα-καρέτα. Αυτό είναι το αντίστοιχο που πάµε να κάνουµε.
Επίσης, θέλω να πω ότι δεν ήταν τρεις οι παρατηρητές στα
πλοία. Ήταν ένας µόνο για εικοσιτετράωρη βάρδια και δεν έχουµε δει ακόµη τα αποτελέσµατα της µελέτης. Η Ιταλία κάνει έρευνα πριν την κατάσταση, κατά τη διάρκεια των εξορύξεων και µετά
και πάλι έχει σταµατήσει τις εξορύξεις από εδώ και µπρος. Έχει
µορατόριουµ πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Πρόεδρε, σας
ζητώ συγγνώµη και έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν είναι προσωπικό θέµα. Έχει ευαισθησία ο κ. Αρσένης
µε τις φάλαινες. Εµείς έχουµε µε τους ανθρώπους περισσότερο.
Καλές είναι οι οικολογικές ευαισθησίες. Είµαστε λίγο-πολύ
όλοι ευαίσθητοι. Βέβαια, επειδή µιλάτε για τον τουρισµό, να σας
πω ότι το πλαστικό µπουκάλι από τους τουρίστες πηγαίνει σύννεφο στις παραλίες, όπως και από τους Έλληνες. Δεν είναι πανάκεια. Καλό είναι να λέµε ότι είµαστε ευαίσθητοι µε την οικολογία, µε την πράσινη ανάπτυξη, µε την κλιµατική αλλαγή, µε
όλα, αλλά δεν αφορούν τη χώρα µας, δεν αφορούν µόνο την Ελλάδα. Έχουµε µια εσωστρέφεια σε όσα λέµε πολλές φορές, ότι
όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είναι
πανάκεια.
Βλέπω ότι έχετε i-phone.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Όχι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Και ο Αρχηγός σας έχει κινητό τηλέφωνο. Τα smartphones
ξέρετε πώς γίνονται; Από σπάνιες γαίες. Ξέρετε τι σηµαίνει σπάνια γαία; Τοξικό απόβλητο. Πετάξτε το. Να είµαστε οικολόγοι,
όχι οικολόγοι µόνο στις γεωτρήσεις του Χατζηδάκη ή του ΠΑΣΟΚ
ή του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε γενικά οικολόγοι.
Ακούστε, αντιλαµβάνοµαι ότι πολιτικαντισµός σηµαίνει πράσινη ανάπτυξη, κλιµατική αλλαγή. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να
κερδίσετε από τα νέα παιδιά την ευαισθησία, γιατί εκεί απευθύνεστε πολλοί, στο ευαίσθητο σηµείο του συναισθήµατος. Αφού,
λοιπόν, είστε οικολόγοι, µην οδηγείτε αυτοκίνητα, µην καίτε βενζίνη, µην πηγαίνετε µε το αεροπλάνο, µην έχετε i-phones, για να
σας πιστέψουµε κιόλας. Ζείτε στην εποχή των σπηλαίων. Να το
καταλάβω.
Και επειδή θέλω να σας πω και κάτι ακόµα για τις ανεµογεννήτριες που αγαπάτε πάρα πολύ, απ’ ό,τι κατάλαβα, τριάντα χρόνια
ζωής έχουν. Και αυτές γίνονται µε σπάνιες γαίες. Τοξικά απόβλητα γεµάτες είναι. Αν πάτε εκεί που γίνεται η εξόρυξη, στην
Κίνα, σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, είναι γενικά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτό που είπατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Για τις ανεµογεννήτριες, κύριε Λοβέρδο, πώς γίνονται, για
την κατασκευή τους. Μέσα έχουν σπάνιες γαίες, αλλιώς δεν
υπάρχει ανεµογεννήτρια. Άρα, το τοξικό απόβλητο πού πηγαίνει;
Γιατί, λέει, θέλουµε να αφήσουµε το πετρέλαιο, να αφήσουµε το
φυσικό αέριο -που είναι οικολογικό το φυσικό αέριο σε σχέση µε
το πετρέλαιο πάντα και τους υδρογονάνθρακες- και θέλετε να
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ασχοληθείτε, λέει, µε τις ανεµογεννήτριες. Ας δούµε τις ανεµογεννήτριες. Και σας µιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος από το 2007
όταν ούρλιαζε εδώ για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ο κ. Χατζηδάκης και η Νέα Δηµοκρατία γελούσαν. Με κορόιδευαν. Μου
έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
κύριε Λοβέρδο, ο κ. Παπανδρέου, που έλεγε ότι πετρέλαια δεν
υπάρχουν και ότι αυτά είναι παραµύθια. Το ίδιο έλεγαν όλοι εδώ
µέσα και εγώ ήµουν ο γραφικός. Αν ξεκινούσαµε το 2007, µε
επτά χρόνια έρευνας το 2014 θα κάναµε εξορύξεις. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι.
Σήµερα θα έπρεπε να είµαι χαρούµενος, αλλά είµαι απογοητευµένος. Γιατί; Γιατί πτωχεύσαµε και µετά το πήραµε σοβαρά
το θέµα µε τον Μανιάτη. Και αν ρωτήσετε τον Γιάννη τον Μανιάτη, θα σας πει ο πρώην Υπουργός ότι ήµουν ο µόνος που τον
βοήθησε στην ιστορία αυτή. Γιατί δεν είναι µόνο το πετρέλαιο,
είναι και οι υδρίτες. Ο υδρίτης είναι οικολογικό ορυκτό. Ψάξτε
λίγο παραπάνω. Μάθατε την κλιµατική αλλαγή τώρα και γίνατε
όλοι ειδικοί επί του κλίµατος. Δηλαδή, η κλιµατική αλλαγή οφείλεται στο γεγονός των καυσαερίων. Μην πετάτε µε αεροπλάνα.
Μην πηγαίνετε µε αυτοκίνητα.
Οι υδρογονάνθρακες παρέχουν το 80% της παγκόσµιας ενέργειας. Η µείωση 2% σε υδρογονάνθρακες είχε ως αποτέλεσµα
να δοθούν πάνω από 2 τρισεκατοµµύρια για εναλλακτικές πηγές,
ανεµογεννήτριες και πράσινη ανάπτυξη. Δώσαµε 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ σε όλον τον κόσµο. Το 2040, σύµφωνα µε το Γερµανικό Υπουργείο Μεταφορών, θα κυκλοφορούν τετρακόσια εκατοµµύρια ηλεκτρικά οχήµατα. Αυτός είναι ο στόχος. Θα αντικαταστήσουν το 5% της παγκόσµιας πετρελαϊκής ζήτησης. Σώθηκε
το κλίµα! Το 5%, αν κυκλοφορούν τετρακόσια εκατοµµύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Πάµε στην άλλη ουσία. Η ηλιακή και η αιολική παρέχουν λιγότερο από το 2% της παγκόσµιας ενέργειας. Αεροσκάφος από την
Αµερική και την Ασία χρειάζεται µπαταρίες πέντε φορές το βάρος
του για να είναι ηλεκτρικό. Εντάξει, αν ζούσαµε το 2080 ή το 2100
µπορεί να συνέβαινε αυτό µε την τηλεκίνηση. Δεν γίνεται.
Ακούστε, η τεχνολογία σού παρέχει δυνατότητες. Άλλο τι θέλω
κι εγώ. Θα ήθελα να υπάρχει ένα αυτοκίνητο που να κυκλοφορεί
µόνο µε τον αέρα. Να πετάει, χωρίς καύσιµα, χωρίς τίποτα. Δεν
γίνεται. Εκτός αν έχετε διαστηµόπλοια δικά σας που κινούνται
µε τον αέρα και πηγαίνετε στην Αµερική µε τον αέρα. Ε, δεν γίνεται. Πάρτε αερόστατο για να πάτε Αµερική. Άλλο τι θέλουµε κι
άλλο τι µπορούµε. Στην πολιτική εφαρµόζεις αυτό που θέλεις µε
βάση τα πραγµατικά περιστατικά, αλλιώς δεν είναι πολιτική, είναι
πολιτικαντισµός. Ξεκινάω έτσι, αλλά θα ήθελα να µπω στην
ουσία.
Κύριε Υπουργέ, θα το πω. Λέτε ψέµατα και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί δεν καθορίζετε ΑΟΖ; Καθορίστε ΑΟΖ. Από το 2007 το λέω:
Καθορισµός της ΑΟΖ για να ξέρουµε ποια είναι τα οικόπεδά µας.
Τι κάνετε τώρα; Έχετε ένα σπίτι, θέλετε να χτίσετε το σπίτι, αλλά
δεν έχετε ορίσει το οικόπεδο. Δεν το έχετε ορίσει και πηγαίνετε
και χτίζετε στη µέση του οικοπέδου, όπου θέλετε εσείς. Ορίστε,
καθορίστε ΑΟΖ. Αν καθορίσουµε ΑΟΖ τελειώνουν πολλά από τα
βάσανά µας µε την Τουρκία. Θα αναγκαστεί να προσφύγει σε ένα
διεθνές δικαστήριο, τουλάχιστον στο Διεθνές Δικαστήριο, που
για εµένα δεν είναι λύση, αλλά αυτό θα απαντήσει στο αν έχουµε
δίκιο. Γιατί έχουµε δίκιο µε την ΑΟΖ. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός
της χώρας, όµως -ο Πρωθυπουργός της χώρας ζει σε έναν κόσµο φαντάζοµαι εικονικό- και αφού αθώωσε τον κ. Τσίπρα για το
Μάτι, αφού αθώωσε τον κ. Τσίπρα για τη «NOVARTIS», έρχεται
και µας λέει το εξής: Τελείωσε, λέει, η διπλωµατία των όπλων και
του ισχυρού. Το είπε στον ΟΗΕ. Πότε τελείωσε, κύριε Χατζηδάκη, αυτό; Πείτε µου πότε τελείωσε η διπλωµατία των όπλων
και του ισχυρού στον κόσµο. Την εποχή των σπηλαίων; Την
εποχή της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, της Οθωµανικής, της Ελληνιστικής Περιόδου, του Βυζαντίου, στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο,
στον Β’, πότε τελείωσε η εποχή του ισχυρού;
Μα, η εποχή του ισχυρού είναι πάντοτε η εποχή, η εποχή των
όπλων. Μα, διά των όπλων επιβάλλεις την άµυνα. Δεν γίνεται µε
την ειρήνη. Προετοιµάζεσαι µε τα όπλα για να έχεις την ειρήνη.
Και απευθύνεται στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπε
αυτό.
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Και βέβαια, είπε και το άλλο απίστευτο στον ΟΗΕ. Είπε ότι η
Ελλάς θα καταργήσει τους λιγνίτες. Ξέρετε, έχω µία ειδική σχέση
µε τη Γερµανία και την Πολωνία, κύριε Υπουργέ. Αυτοί γιατί χρησιµοποιούν λιγνίτες; Πείτε µου. Γιατί εσείς, σώνει και καλά, θέλετε να καταργήσετε τους λιγνίτες που είναι 300.000.000.000
ευρώ αποθηκευµένα; Ξέρω τι σας λέω, κύριε Υπουργέ. Η Γερµανία χρησιµοποιεί τους λιγνίτες. Είναι όπως σας το λέω. Στο
Έσσεν που γεννήθηκα και µεγάλωσα εγώ, ακόµη και τώρα χρησιµοποιεί λιγνίτες η Γερµανία. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Εσείς το µοναδικό ορυκτό που διαθέτουµε
που είναι άνευ εισαγωγής θέλετε να το καταργήσετε το 2020 ή
το 2023, όπως είπε. Για ποιον λόγο; Βρήκαµε κάτι άλλο; Βρήκατε
το κοβάλτιο; Βρήκατε κάποιο άλλο ορυκτό που κάνει παραγωγή
ενέργειας; Όχι. Γιατί να το κλείσετε; Είναι απίστευτα πράγµατα
όλα αυτά.
Επειδή πολλοί τρέφουµε αυταπάτες εδώ και λέµε για την Ιταλία ότι είναι φιλική χώρα. Μα, ούτε η Ιταλία δέχεται να καθορίσει
ΑΟΖ στα δυτικά, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε γιατί; Διότι στα όρια της
ελληνικής ΑΟΖ κάνει εξόρυξη. Η εταιρεία της η «ΕΝΙ» βγάζει φυσικό αέριο εδώ και χρόνια. Κάνει εξόρυξη η ιταλική εταιρεία και
είναι στην ελληνική ΑΟΖ, κοντά στα διακόσια ναυτικά µίλια. Δεν
θέλει, διότι, ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα, ότι δεν είναι σε
ευθεία γραµµή το κοίτασµα, αλλά απλώνεται κάτω σε µία λεκάνη.
Και µπορεί αυτή η λεκάνη να επεκτείνεται στην ελληνική ΑΟΖ. Το
ίδιο κάνουν και οι Αιγύπτιοι στο κοίτασµα «Ζορ». Το «Ζορ» είναι
ένα κοίτασµα, το οποίο είναι ακριβώς στο σηµείο που αγγίζει η
αιγυπτιακή ΑΟΖ την ελληνική. Άρα, οι Αιγύπτιοι και οι Ιταλοί µπορεί να ρουφούν ελληνικό φυσικό αέριο.
Ξέρετε, καµµιά φορά κάνουν εντύπωση αυτά που λέµε, άσχετα
αν είναι λάθος όλα. Λέει «θα δώσουµε αυτό για εξορύξεις».
Και δεν µπορώ να καταλάβω το εξής: Το κράτος έχει συνέχεια
µόνο στα στραβά, κύριε Υπουργέ; Στο µακεδονικό έχει συνέχεια.
Σε αυτήν την κακή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ -γιατί είναι κακή επιλογή
αυτή- πάλι έχει συνέχεια το κράτος. Και θα σας αποδείξω γιατί
είναι κακή η επιλογή. Κάκιστη είναι η επιλογή.
Πάµε στα της προτάσεώς σας.
Το µεγαλύτερο έγκληµα που έχει κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση είναι ότι αποµονωθήκαµε από τους αγωγούς. Κύριε Υπουργέ, δείξτε µου µια χώρα στον κόσµο, όπου περνάει αγωγός φυσικού αερίου και δεν παίρνει η χώρα αυτή τέλη διελεύσεως.
Πείτε µου ακόµη και αφρικανική χώρα. Δεν παίρνουµε ούτε ένα
ευρώ από τον αγωγό TAP.
Κι εδώ, θα συµφωνήσω µε τον κ. Αρσένη. Οι αγωγοί έχουν και
επικινδυνότητα. Ξέρετε τι εννοώ. Διότι πηγαίνετε και στήνετε hot
spot σε περιοχή που περνάει αγωγός στη βόρειο Ελλάδα. Και µεταξύ αυτών που είναι στα hot spot, λέει ο Υπουργός µας, ο Χρυσοχοΐδης, ότι µπορεί να είναι και τζιχαντιστές. Απάντηση του
Υπουργού σας είναι αυτή. Την έχω την απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πώς τα στήνετε, λοιπόν, παράλληλα από τον αγωγό TAP; Και
επαναλαµβάνω: Γιατί δεν παίρνουµε τέλη διελεύσεως; Η Νέα Δηµοκρατία το υπέγραψε αυτό.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, ήταν η αφορµή που είπα όχι στον Αντώνη Σαµαρά για να κατέβω τότε µε τη Νέα Δηµοκρατία ως Ευρωβουλευτής. Του είπα όχι όταν µου το πρότεινε. Του είπα: «Αυτό που κάνετε είναι έγκληµα». Να είµαστε συνεπείς. Δεν υπάρχει
ούτε µία χώρα όπου περνάει αγωγός που δεν παίρνει τέλη διελεύσεως.
Από την άλλη, κάνατε το εξής έγκληµα: Αφήνετε τους Αµερικανούς και τον Πάιατ να αλωνίζουν και να ζητάει βάση στην Αλεξανδρούπολη για δικούς του λόγους. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ:
LNG, Κοπελούζος, έξι ναυτικά µίλια, εξωχώρια εταιρεία, δεν φορολογείται, απέναντι από την Αλεξανδρούπολη. Στήνει τερµατικό
ο Κοπελούζος. Για ποιον λόγο γίνεται αυτό; Γίνεται για να αποµονώσουµε τη Ρωσία. Και τι κάνει η Ρωσία; Περνάει αγωγό από
την Τουρκία, αποφεύγει την Ελλάδα και πάει Βουλγαρία για να
στείλει το φυσικό της αέριο. Και όταν βγει το φυσικό αέριο της
Ελλάδος από τη Μεσόγειο, θα χρειαστεί άλλα δέκα χρόνια. Κάνουµε, λοιπόν, εχθρό τη Ρωσία για τα αµερικανικά συµφέροντα,
όταν οι Αµερικανοί µάς πιέζουν να δώσουµε το όνοµα «Μακεδονία» στους Σκοπιανούς, όπως και το δώσαµε. Είναι αντιφατικά
όλα αυτά.
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Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ενέργεια δεν είναι µόνο ότι βγάζω
το ορυκτό. Είναι και το ότι αποκτώ γεωστρατηγική και οικονοµική
ισχύ. Μια χώρα που έχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και οι πολυεθνικές εταιρείες έρχονται να εξορύξουν, κύριε Υπουργέ -το ξέρετε πολύ καλύτερα από εµένα αυτό- αποκτά γεωστρατηγική
ισχύ. Διότι οι εταιρείες αυτές θα ήθελαν τη χώρα αυτή να ευηµερεί, ώστε να µπορούν να της παίρνουν και να αποµυζούν τα κοιτάσµατά της. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα.
Και τα λέω όλα αυτά, γιατί στο άρθρο 1 παράγραφος 1.4,
κύριε Υπουργέ, λέει: «Συµµισθωτής χωρίς περαιτέρω κριτήρια».
Ο συµµισθωτής αυτός, δηλαδή που θα έρθει αργότερα, κύριε
Υπουργέ µου, µπορεί να είναι Τούρκος. Έχει το δικαίωµα. Μπορεί να είναι Σκοπιανός. Έχει το δικαίωµα. Δεν βάλατε όρο εδώ,
γιατί δεν τον έβαλαν αυτοί από εδώ. Και επειδή δεν το έβαλαν
αυτοί από εδώ, το συνεχίζετε κι εσείς. Δηλαδή πρέπει να είναι
ακόµη και Σκοπιανός και Τούρκος; Βάλτε αστερίσκους. Υπάρχει
συµµισθωτής.
Το δηµόσιο -λέει- παραιτείται από το δικαίωµα να ακυρώσει ή
να καταγγείλει τη σύµβαση. Αυτά θα έλεγα ότι είναι λεόντειες
συµφωνίες αποικιακού χαρακτήρα.
Το άρθρο 1.5.β δίνει τη δυνατότητα στους συµµισθωτές να συνάπτουν συµβάσεις µε τρίτους χωρίς να ρωτήσουν. Έρχεται, λοιπόν, ένας συµµισθωτής, γιατί µπορεί να υπάρξει, δίνει το δικαίωµα και διεθνώς ισχύει αυτό, αρκεί η χώρα που δίνει την άδεια να
βάζει και αστερίσκους, αυτός ο συµµισθωτής µπορεί να πηγαίνει
όπου θέλει, να υπογράφει όποια σύµβαση θέλει, χωρίς να ρωτάει
την Ελλάδα.
Δεν συµβαίνει σε καµµία χώρα, κύριε Υπουργέ, αυτό. Δείτε
όλες τις προκηρύξεις, γιατί έχω ψάξει από το 2007 και νωρίτερα
το θέµα αυτό και ήµουν ο µοναδικός Βουλευτής εδώ µέσα που
φώναζα για τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει η Ελλάδα.
Και βέβαια το σηµαντικότερο δεν είναι ούτε το φυσικό αέριο
ούτε το πετρέλαιο. Είναι οι υδρίτες, το ορυκτό του µέλλοντος.
Το λέω από τώρα και θα το συζητάµε σε µερικά χρόνια. Είµαι σίγουρος για αυτό. Ψάξτε τι σηµαίνει υδρίτης.
Δεύτερον, αντάλλαγµα προ της παραγωγής. Για να πάρει το
µίσθωµα το δηµόσιο πρέπει να παράγει δυόµισι χιλιάδες βαρέλια
την ηµέρα. Ακούστε τώρα λογική. Κι αν η εταιρεία παρέχει δύο
χιλιάδες τετρακόσια επίτηδες; Γιατί µας λέγανε για τον Πρίνο,
κύριε Υπουργέ...
Μη χαµογελάτε, κύριε Υπουργέ. Για τον Πρίνο µού λέγανε ότι
δεν έχει πετρέλαιο και κάθε φορά βγάζουν πετρέλαιο αυτοί εκεί.
Έχει πετρέλαιο. Βγάζει δύο χιλιάδες τετρακόσια, σας λέω. Ξέρω
τι θα µου απαντήσετε. «Μα, δεν συµφέρει την εταιρεία, θα βγάζει
πέντε ή δέκα χιλιάδες». Εσείς το λέτε αυτό, εγώ λέω κάτι άλλο
όµως. Αν ο µισθωτής δεν φτάνει στις δυόµισι χιλιάδες βαρέλια
την ηµέρα, τι γίνεται; Για πείτε µου εσείς.
Άρθρο 3, ο εκµισθωτής δεσµεύεται µόνο για κάθε µία φάση
χωριστά. Δεν υπάρχει στα παγκόσµια χρονικά, κύριε Υπουργέ,
τέτοια σύµβαση. Έψαξα. «EXXONMOBIL». Πήγα στην «NOBLE
ENERGY». Έψαξα τις συµβάσεις τους. Δεν υπάρχουν αυτά τα
πράγµατα. Είναι µία υπέρµετρη δέσµευση µε µικρό κόστος. Δεσµεύεται η Ελλάδα είναι πολύ µικρό, δηλαδή παίρνει λίγο αντίτιµο. Είναι απίστευτο.
Ενδεικτικώς, για την απόφαση, λέει, για την τρίτη φάση της γεώτρησης έχει δεσµεύσει δεκαέξι χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα µε δαπάνες 12,5 εκατοµµύρια ευρώ σε έξι χρόνια. Δίνουµε
δεκαέξι χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα να ψάξει και η µόνη δαπάνη είναι 12,5 εκατοµµύρια για έξι χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, δεσµεύει το 60% µε την υποχρέωση µία γεώτρηση στα τέσσερις χιλιάδες µέτρα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ,
επειδή ξέρω τα βάθη της Κρήτης, γιατί όλοι τα ξέρουµε, το βάθος κυµαίνεται από δυόµισι µέχρι τρεισήµισι χιλιάδες µέτρα.
Ακούστε, κύριε Λοβέρδο, για να καταλάβετε. Και τους δίνουµε
για τέσσερις χιλιάδες µέτρα γεώτρηση. Τρεισήµισι η θάλασσα,
στα πεντακόσια µέτρα θα πάει το γεωτρύπανο. Γεωλογικά δεν
υπάρχει πιθανότητα πουθενά στον κόσµο στα πεντακόσια µέτρα,
πλην της Σαουδικής Αραβίας, να βρεθεί πετρέλαιο στην περιοχή.
Τους δίναµε, λοιπόν, άδεια για τέσσερις χιλιάδες µέτρα, όταν
το βάθος εκεί είναι δυόµισι, τρεις, τρεισήµισι. Δηλαδή δεν στέκει
γεωλογικά. Ρώτησα γεωλόγους, τον καθηγητή τον Ζελελίδη, τον
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Φώσκολο, σας λέω και ονόµατα. Ρώτησα ανθρώπους οι οποίοι
γνωρίζουν το αντικείµενο. Δεν συµβαίνει πουθενά. Δεν γίνεται
στην Κρήτη στα πεντακόσια µέτρα να βρεις. Είναι χίλια πεντακόσια µέτρα βάθος τουλάχιστον.
Άρθρο 3.11, παραίτηση µισθωτή. Αν προκληθούν περιβαλλοντικές ζηµιές -εδώ έπρεπε να µείνει ο κ. Αρσένης- κατά την αποµάκρυνση ή σε µεταγενέστερο χρόνο, δεν φέρει κανένας ευθύνη. Αν ρυπάνουν το περιβάλλον, κύριε Υπουργέ µου, δεν θα φέρει κανένας ευθύνη. Ψάξτε το λίγο. Σας λέω στο άρθρο 3.11. Δεν
υπάρχει ευθύνη για κανέναν. Να γίνει όπως στο Μεξικό δηλαδή!
Εδώ έχει ένα δίκιο η άλλη πλευρά. Να γεµίσουµε µε πετρέλαιο
την περιοχή, αν βρεθεί πετρέλαιο -µακάρι να βρεθεί-, να κάνει τη
ζηµιά και να εξαφανιστεί και να µην έχει κανένας ευθύνη. Αυτά
δεν γίνονται.
Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή, άρθρο 4 και συγκεκριµένα
στο 4.1. Ο πρόεδρος και τα δύο µέλη της ορίζονται από τον εκµισθωτή, από τον ξένο, και τρία µέλη από τον µισθωτή. Είναι µια
επιτροπή που την πλειοψηφία των µελών της δεν την έχει το ελληνικό δηµόσιο. Δηλαδή η επιτροπή δεν είναι του ελληνικού δηµοσίου, δεν την ελέγχει το δηµόσιο.
Υπάρχει µια διαιτησία µέσω του αποκλειστικού εµπειρογνώµονα, που στην παρούσα σύµβαση είναι πάλι ξένος φορέας.
Όλοι ξένοι είναι. Θα πρέπει να είναι µόνο ελληνικός. Πάντα και
παντού το πάνω χέρι το έχει -επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ
µου- ο ξένος.
Εµπλοκή αµερικανικών συµφερόντων «STANDARD & POOR’S»
άρθρο 9 παράγραφος 2 και όχι η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών. Αυτό που
έκανε η Νορβηγία. Μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αντέγραψε τη Νορβηγία. Λέει ψέµατα ή τη µισή αλήθεια. Καµµιά Νορβηγία δεν θα λειτουργεί έτσι. Εµείς βάλαµε τη «STANDARD & POOR’S». Δεν
βάλαµε το Υπουργείο Οικονοµικών για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σας λέω είναι στο άρθρο 9.2. Σας τα λέω ένα προς ένα.
Επίλυση διαφορών όχι από ελληνικά δικαστήρια, αλλά από
ιδιωτικό φορέα. Δηλαδή όποια διαφορά γίνει µεταξύ του πετρελαιοπαραγωγού, άµα είναι απατεώνας, θα πηγαίνουµε σε ιδιωτικό φορέα και όχι στο ελληνικό δικαστήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Ελληνικής Λύσης)
Λίγο χρόνο παραπάνω. Ζητώ συγνώµη, αλλά είναι σοβαρά ζητήµατα, κυρία Πρόεδρε. Δύο - τρία λεπτά θα χρειαστώ.
Άρθρο 25.5. Τι πάει να πει «…κατά προτεραιότητα την απασχόληση ποσοστού από την Ελλάδα…»; Να ορίσουν ποσόστωση επί
των εργαζοµένων. Πόσοι θα είναι Έλληνες εργαζόµενοι. Ένας
θα είναι; Δύο; Τρεις; Τέσσερις; Πέντε;
Εµείς έχουµε την ανεργία και θα µου φέρετε –εγώ είµαι σίγουρος για αυτό- από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν εργαζόµενους. Αφού εµείς έχουµε ανεργία. Άρα, βάλτε
ποσόστωση Ελλήνων.
Εξοπλισµός και υλικά λέει θα παίρνουν απ’ όπου συµφέρει. Αν
είναι να κάνει µια γεώτρηση η εταιρεία, δεν θα παίρνει ελληνικά
υλικά. Θα παίρνει απ’ όπου συµφέρει. Δηλαδή πού κερδίζει η Ελλάδα; Δεν υπάρχει άρθρο που να γίνεται µνεία για το ποια διεθνής σύµβαση καλύπτει τους πιστωτές σε περίπτωση µόλυνσης
του περιβάλλοντος.
Τα είπα όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, για να σας αναδείξω ένα
πολύ απλό πράγµα, ότι κάνετε τεράστια λάθη. ΑΟΖ µε Λιβύη κάνατε; Μιλήσατε µε τον Χαφτάρ; Τον ξέρετε τον κ. Χαφτάρ, τον
στρατηγό; Δεν τον ξέρετε.
Ο Χαφτάρ, λοιπόν, είναι ο φιλέλληνας που είναι εναντίον της
Τουρκίας, γιατί η Τουρκία έχει κάνει βάση στη Λιβύη, θέλει να
κόψει την ελληνική ΑΟΖ στην περιοχή. Μιλήστε µε τον στρατηγό
Χαφτάρ, ο οποίος µπορεί να συνυπογράψει την ΑΟΖ και να πει
ότι όντως την αποδέχοµαι. Και να µην τρέχει η Τουρκία σήµερα
και να λέει ότι βάζουµε βέτο στη Λιβύη.
Υπάρχουν τρόποι να κόψετε τον δρόµο της Τουρκίας. Μυαλά
δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και βέβαια, δεν µιλάτε
για τη Λεκάνη του Ηροδότου. Έχω ένα σωρό σηµειώσεις, γιατί
από το 2007 ασχολούµουν µε τα πετρέλαια, κύριε Υπουργέ, όταν
εσείς και οι υπόλοιποι της Νέας Δηµοκρατίας µε κοροϊδεύατε.
Εδώ έχουµε ένα θέµα, όµως: ΕΛΠΕ, ο φίλος σας ο Λάτσης,
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47% ο Λάτσης. Όλοι για τα ΕΛΠΕ µιλάτε, δεν λέτε ότι είναι ο κ.
Λάτσης από πίσω. Ο Λάτσης είναι από πίσω, κύριοι, από το Ελληνικό, από αυτό το εξάµβλωµα που πάει να κάνει µε τους ουρανοξύστες. Ο Λάτσης είναι στα ΕΛΠΕ. Γιατί δεν το λέτε; Ποια ελληνική εταιρεία; ΕΛΠΕ Λάτσης. Τέλος.
Αφού το θέλει ο Λάτσης, θα το πάρει ο Λάτσης. Είναι δεδοµένο. Χαµογελάτε, Υπουργέ µου, αλλά «φιλετάκι» κοµµατάκι,
κοµµατάκι τα ΕΛΠΕ τα ρηµάξατε. Και είµαστε η µοναδική χώρα
που δεν έχει πραγµατικά κρατικά διυλιστήρια και δεν έχουµε
πραγµατικά πετρελαϊκό φορέα. Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία, τέτοιο το ΠΑΣΟΚ, τέτοιος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα για τον Λάτση, τον
Μπόµπολα κι όλα αυτά τα καλά παιδιά.
Κλείνοντας, να πω το εξής. Γιατί δεν λέτε για τα Γιάννενα και
το Κατάκολο τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ; Για Κατάκολο και Γιάννενα δεν λέτε τίποτα. Ένα µεγάλο έγκληµα που επιχειρείται µε
την ιστορία αυτή είναι τα Διαπόντια Νησιά, κύριε Υπουργέ. Δεν
ξέρω γιατί το Οικόπεδο 1 στο Ιόνιο πάνω βορειοδυτικά το διεκδικεί και η Ιταλία και η Αλβανία. Διαπόντια Νησιά. Προσέξτε αυτό
που σας λέω. Το Οικόπεδο 1 και 2.
Δείτε τα, κύριε ναύαρχε. Είναι τα Διαπόντια Νησιά. Αυτή η
ιστορία είναι για πέντε δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου, σύµφωνα µε τον καθηγητή Ζελελίδη. Υπάρχουν στην περιοχή. Κάντε
τα νούµερα και βγάλτε τα αποτελέσµατα. Δεν τα λέω τώρα. Τα
έλεγα από τότε. Γιατί συναλλάσσεστε µε τον Ράµα και δεν επιβάλλετε κι εκεί την ΑΟΖ; Γιατί δεν κάνετε ΑΟΖ στην περιοχή που
αφορά –επαναλαµβάνω- την Ελλάδα;
Αλλά θα µου πείτε τώρα, κύριοι συνάδελφοι, τι ζητάω εγώ από
τη Νέα Δηµοκρατία που φταρνίστηκε ο Ερντογάν και του δίνετε
και το τζαµί στη Θεσσαλονίκη. Σας το ζήτησε εκεί και το κάνατε
την επόµενη µέρα. Τι να ζητάω εγώ, κύριε Υπουργέ, από τη Νέα
Δηµοκρατία, όταν υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία εξωτερικού και
εσωτερικού; Άλλα λέτε στο εξωτερικό και άλλα στο εσωτερικό.
Εδώ στην Ελλάδα άκουσα στον φίλο µου τον Άδωνι να τους
λέει παράνοµους µετανάστες σήµερα. Μέχρι χθες ήταν πρόσφυγες και µετανάστες. Τώρα έγιναν παράνοµοι µετανάστες. Είστε
«όπως µε βολεύει τα γυρίζω». Αποφασίστε: ή θα είστε Νέα Δηµοκρατία πραγµατικά, όχι όµως Νέα Δηµοκρατία εσωτερικού και
εξωτερικού.
Κι επίσης, να σας πω και κάτι άλλο για να µην κοροϊδεύετε τον
κόσµο. Όλοι για εσάς είναι πρόσφυγες γιατί αυτοί που έρχονται,
οι λαθροεισβολείς, καίνε τα χαρτιά τους, τα αποδεικτικά, τις ταυτότητές τους, τα πετάνε και δεν ξέρουµε ποιοι είναι. Και όλοι ζητούν πολιτικό άσυλο.
Άρα, λοιπόν, το σχέδιο που πάτε να κάνετε µε την εισβολή που
γίνεται, δεν µπορεί να βρει λύση η Ελλάδα µε τη δική σας Κυβέρνηση. Ένα παράδειγµα: Υπουργός Εθνικής Άµυνας της Βουλγαρίας πριν από µερικούς µήνες είπε «όποιος περνά από τη
Βουλγαρία θα πυροβολείται». Αυτό είπε, κύριε Υπουργέ.
Τολµάει Υπουργός Άµυνας της Νέας Δηµοκρατίας να πει αυτό
το πράγµα; Στον στρατό πήγατε κι εσείς κι εγώ. Λέµε «Αλτ! Τις
ει; Αλτ! Τις ει; Πυροβολώ». Κύριε ναύαρχε, αυτό δεν λέµε; «Αλτ!
Τις ει; Αλτ! Τις ει; Πυροβολώ» στα σύνορά µας. Ναι ή όχι; Αυτό
λέει, κύριοι, ο στρατιωτικός κανονισµός. Το είπε ο Βούλγαρος
Υπουργός Άµυνας.
Υπάρχει ένας εδώ µέσα να το πει σε εσάς από τη Νέα Δηµοκρατία που είστε πατριωτικό κόµµα όπως ισχυρίζεστε; Αλλά
υπάρχει η Νέα Δηµοκρατία πατριωτικού εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εµείς λέµε: Διασφάλιση συνόρων, δεν θα µπαίνει κανένας, ισόβια στους δουλεµπόρους, κλείσιµο των ΜΚΟ, ακατοίκητα νησιά,
για να µην καλοπερνάνε. Ο Έλληνας κακοπερνάει και οι ξένοι,
αυτοί που έρχονται, οι εισβολείς, θα καλοπερνάνε; Τέρµα µε την
Ελληνική Λύση αυτά.
Όσο για τα πετρέλαια, κύριε Υπουργέ, θα το ξαναπώ ακόµη
µια φορά. Τσαπατσούλικη είναι η ιστορία αυτή, γιατί την έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ κι όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είµαι σίγουρος ότι αν την
κάνατε εσείς, θα ήταν καλύτερη. Αλλά εσείς την επικυρώνετε σήµερα γιατί έχετε τη συνέχεια του κράτους, όπως και στο µακεδονικό. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
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Πρόεδρε.
Καλώ στο Βήµα τον Γραµµατέα του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκη.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν ο ιστορικός του µέλλοντος καταγράψει την ιστορία του 2019 δεν θα µνηµονεύσει
ούτε εµάς, ούτε εσάς, ούτε καν τον Πρόεδρο Τραµπ, τον κ. Μακρόν, την κ. Μέρκελ, θα µνηµονεύσει το 2019 ως τη χρονιά όπου
η εξέγερση της νέας γενιάς παγκοσµίως -από τη Βρετανία µέχρι
την Πορτογαλία, από τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ινδία- ξύπνησε την ανθρωπότητα εναντίον της κλιµατικής καταστροφής.
Έτσι θα µνηµονευθεί το 2019.
Το ερώτηµα είναι αν η χώρα µας -στο πλαίσιο αυτής της
µνείας- θα καταταχθεί σε εκείνες που πήραν το µέρος του ρου
της ιστορίας ή σε εκείνες που τάχθηκαν εναντίον. Θα καταταχθούµε στους εχθρούς του µέλλοντος ή σε αυτούς που βοήθησαν
τη γέννηση του 21ου αιώνα, των τεχνολογιών, της ανανεώσιµης
ενέργειας; Θα δηµιουργήσουµε ερείσµατα εντός µιας συµµαχίας
εναντίον της δυστοπίας που γεννιέται σήµερα και υπέρ µιας νέας
τεχνολογικής επανάστασης, ή θα παραµείνουµε εγκλωβισµένοι
στα πλοκάµια πολυεθνικών, που το µόνο που τους ενδιαφέρει
είναι να θυσιάσουν το µέλλον της νέας γενιάς που σήµερα εξεγείρεται, για να αποσβέσουν δικές τους επενδύσεις σε τεχνολογίες παραγωγής και διανοµής ενέργειας, που είναι και αντιοικονοµικές και αντιπεριβαλλοντικές;
Τα επιχειρήµατα υπέρ της κύρωσης των συµβάσεων ουσιαστικά είναι τρία: Πρώτον, δηµοσιονοµικά οφέλη, αποπληρωµή
χρέους, δηµοσιονοµικός χώρος, δεύτερον, ενεργειακή επάρκεια,
τρίτον, δηµιουργία θέσεων εργασίας. Και τα τρία επιχειρήµατα
είναι απολύτως διάτρητα. Με µια µελέτη των συµβάσεων, όσον
αφορά το ενοίκιο -έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι σε
αυτό- θα δει κανείς πως τα ποσά είναι αµελητέα. Στην καλύτερη
περίπτωση θα δοθούν 15 εκατοµµύρια ευρώ µπροστά και άλλα
10 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Δεν είναι άξια λόγου.
Φορολόγηση επί των κερδών; Επί των κερδών ποίων, κύριε
Υπουργέ; Δεν συνάπτεται συµφωνία, σύµβαση µε την «EXXON»
ούτε µε την «TOTAL», ούτε µε τη «REPSOL». Συνάπτουµε συµφωνία µε την «EXXON HELLAS», µε την «TOTAL HELLAS», µε
την «REPSOL HELLAS». Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Με θυγατρικές
επιχειρήσεις, οι οποίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την τέχνη του
«Transfer Pricing».
Είναι πολύ απλό: Δεν θα έχουν κέρδη, κύριε Υπουργέ. Η πλατφόρµα τους θα τιµολογείται τόσο, ώστε να µην εµφανίζονται
κέρδη ή να εµφανίζονται όσα εκείνοι επιλέγουν ότι θέλουν να εµφανίσουν, επί των οποίων θα πληρώνουν το 20%, όσος είναι ο
φόρος.
Με άλλα λόγια, χαρίζουµε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές σε
εταιρείες οι οποίες θα επιλέγουν µόνες τους πόσο θα καταβάλλουν στο ελληνικό δηµόσιο –ξέρετε τι σηµαίνει αυτό- ενώ εµείς
τι εισπράττουµε; Τι είναι αυτό για το οποίο δεσµευόµαστε; Ότι
όταν υπάρξει ένα ατύχηµα -και θα υπάρξει, γιατί πάντα υπάρχουν
σε βάθος χρόνου ατυχήµατα- για παράδειγµα, ο καθαρισµός
µιας πετρελαιοκηλίδας, θα βαρύνει την Κυβέρνησή µας, το κράτος µας, το δηµόσιο χρέος µας, το ιδιωτικό χρέος µας.
Παράλληλα, για να προστατεύουµε –υποτίθεται- τις πλατφόρµες, υπάρχει η πίεση -το βλέπετε ήδη από τη γαλλική κυβέρνησηγια φρεγάτες. Το κόστος -οικονοµικό κόστος, δεν µιλάω για το
περιβαλλοντικό τώρα- είναι δυσθεώρητο απέναντι στο προσδοκώµενο οικονοµικό όφελος.
Άρα, η ιδέα ότι το ελληνικό δηµόσιο και ο Έλληνας πολίτης έχει να ωφεληθεί από αυτές τις κυρώσεις απορρίπτεται χωρίς
επαίνους.
Όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια, καλά, σοβαρολογούµε;
Έχει σηµασία για το ελληνικό δηµόσιο, για τον ελληνικό ιδιωτικό
τοµέα αν αγοράζουµε από την «EXXON» πετρέλαιο το οποίο το
πήρε από τις ελληνικές θάλασσες ή από την Ινδονησία, όταν τους
το έχουµε εκχωρήσει; Εκείνοι θα έχουν ενεργειακή επάρκεια, όχι
το ελληνικό δηµόσιο ούτε ο ελληνικός ιδιωτικός τοµέας.
Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, βεβαίως, θα δηµιουργηθούν
θέσεις εργασίας ελάχιστες, συγκριτικά µε τις θέσεις εργασίας
που δηµιουργούνται σε έξυπνα δίκτυα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν στις τοπικές
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κοινωνίες να ξέρετε -κοιτάξτε τις τοπικές κοινωνίες της βόρειας
Σκωτίας, κοιτάξτε τις τοπικές κοινωνίες της Ινδονησίας, της Νιγηρίας, όπου έχουν βρεθεί κοιτάσµατα- ότι δηµιουργούν διχασµό σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες µεταξύ εκείνων που δουλεύουν στις πλατφόρµες και των υπόλοιπων που δεν δουλεύουν στις
πλατφόρµες.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις εγκλωβίζονται στη λογική της συσσώρευσης των µεγάλων πολυεθνικών. Μαρασµό και υποανάπτυξη είναι το µόνο που έχουν να περιµένουν οι συγκεκριµένες
τοπικές κοινωνίες.
Συνολικότερα, είµαστε µια χώρα που έχουµε χάσει δύο βιοµηχανικές επαναστάσεις. Δεν δικαιούµαστε να χάσουµε την επόµενη. Η υπερπροσπάθεια που χρειαζόµαστε για να γίνουµε κοµµάτι της τρίτης, της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, της
πράσινης βιοµηχανικής επανάστασης, θα πρέπει να γίνει στη
βάση των 100% ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Εκεί δηµιουργούνται οι καλές θέσεις εργασίας, εκεί δηµιουργούνται οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις, εκεί κινητοποιούνται τα start ups, οι
νεοφυείς επιχειρήσεις των νέων ανθρώπων. Για να υπάρξει αυτή
η υπερπροσπάθεια, πρέπει να υπάρχει µια απεξάρτηση από το
φάντασµα της υποανάπτυξης, που θα συνεχίζει να πλανάται όσο
βρισκόµαστε στα πλοκάµια ενός ενεργειακού µοντέλου το οποίο
έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα.
Μίλησα για το 2019 και πώς θα το µνηµονεύσει ο ιστορικός του
µέλλοντος. Δεν είναι µόνο η εξέγερση της νεολαίας εναντίον της
κλιµατικής καταστροφής. Θα µνηµονευθεί και µε άλλα στατιστικά
στοιχεία. Είναι σηµαδιακή χρονιά το 2019. Θα σηµαδευθεί και θα
µνηµονευθεί ως η χρονιά που η Βρετανία για πρώτη φορά φέτος
παράγει περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας απ’ ό,τι από ορυκτά καύσιµα. Είναι η χρονιά που αποφάσισε
ακόµα και η συντηρητική κυβέρνηση της κ. Μέι αρχικά και του κ.
Τζόνσον στη συνέχεια την πλήρη απεξάρτηση από νέες µορφές
ορυκτού πλούτου, ορυκτών καυσίµων. Είναι η χρονιά -και αυτό
έχει τεράστια σηµασία και πρέπει να το λέµε και να το ξαναλέµε
γιατί το νούµερο είναι εντυπωσιακό-, οι τελευταίοι δώδεκα µήνες
-µιλάω µε σηµείο αναφοράς τον Αύγουστο- από τον Αύγουστο
του 2018 µέχρι τον Αύγουστο του 2019 η Κίνα παρήγαγε από
νέες πηγές ανανεώσιµης ενέργειας συνολικές κιλοβατώρες περισσότερες από τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
της Γαλλίας και της Γερµανίας. Και εµείς µιλάµε για αναπτυξιακό
µοντέλο µέσα από πλατφόρµες και εξορύξεις και τρυπάνια!
Κυρίες και κύριοι, επειδή σήµερα δεν έχουµε το δικαίωµα να
µιλάµε κοµµατικά, δεν έχουµε το δικαίωµα να µιλάµε στο πλαίσιο
µικρόπνοων µικροκοµµατικών αντιπαραθέσεων, καλώ όλους και
όλες να κρίνουµε µε γνώµονα το ιστορικό µας καθήκον. Ζητούµε
ως ΜέΡΑ25 ή ως Βουλευτές αν θέλετε από όλους εσάς, ακόµη
και από εκείνους οι οποίοι διαφωνείτε µε τη θέση µας, ονοµαστική ψηφοφορία, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ιστορικός του µέλλοντος ποια ήταν η θέση της καθεµίας και του καθενός από εµάς.
Κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι έχετε οικολογικές ευαισθησίες. Κανένας µας δεν έχει το µονοπώλιο στην ευαισθησία. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να
νιώσει ότι ηγείται µίας πράσινης κυβέρνησης. Όµως θα είµαστε
κάθετοι εδώ. Δεν µπαίνει θέµα µείγµατος ενεργειακής πολιτικής.
Αυτή τη στιγµή πρέπει να έχουµε άµεσο στόχο 100% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μας χαρίσατε τα υπόλοιπα κόµµατα, στο
ΜέΡΑ25, ένα µονοπώλιο που δεν θέλουµε να έχουµε, ένα µονοπώλιο σε αυτό το Κοινοβούλιο, το οποίο απεχθανόµαστε, το µονοπώλιο του να είµαστε το µοναδικό κόµµα που λέµε ότι οι
υδρογονάνθρακες πρέπει να µείνουν στα έγκατα της γης και δεν
ψειρίζουµε τις συµβάσεις αυτές καθαυτές ούτε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των ΕΛΠΕ, παρά το γεγονός ότι θα παλέψουµε µε
νύχια και µε δόντια να µην ιδιωτικοποιηθούν.
Έχουµε µια Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κινήµατος Αλλαγής που σήµερα συνεχίζουν στον δρόµο που -όπως
πολύ σωστά είπατε, κύριε Υπουργέ- έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε την
αρχική υπογραφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, νοµίζω ότι
ψηφίζει «παρών», παρά το γεγονός ότι δεν έχει στεγνώσει ακόµα
το µελάνι των υπογραφών σας πάνω στις συµβάσεις και κρύβεστε πίσω από την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ που εσείς ξεκινήσατε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Συνάδελφοι του ΚΚΕ, χαιρετίζουµε ότι ψηφίζετε «όχι» µαζί µας,
αλλά θέλουµε να σας πούµε το εξής: Πέραν της κοινής µας εναντίωσης στην ιδιωτικοποίηση, θεωρείτε ότι, αν τις εξορύξεις τις
έκαναν κρατικές επιχειρήσεις, αν την κλιµατική καταστροφή την
έφερναν κρατικές επιχειρήσεις, θα ήταν όλα ωραία, αγγελικά
πλασµένα;
Εµείς είµαστε κάθετα εναντίον όλων των εξορύξεων, είτε είναι
ιδιωτικές είτε είναι δηµόσιες οι επιχειρήσεις που την επιφέρουν.
Ευτυχώς, υπάρχουν ισχυρές φωνές που ενδυναµώνουν τη φωνή
του ΜέΡΑ25, του DiEM25. Είναι όλη αυτή η νεολαία που ιδίως τις
Παρασκευές στη Σουηδία, στη Γερµανία, στην Ελβετία, στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία απεργούν. Νέα παιδιά
δώδεκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνων απεργούν, γιατί απαιτούν να
µην τους στερήσουµε το µέλλον τους.
Είναι και άλλες φωνές, πιο ηλικιωµένων, επιστηµόνων, ακτιβιστών, διανοούµενων. Μια τέτοια φωνή µού ζήτησε να σας µεταφέρω ένα µήνυµα, το οποίο σας διαβάζω. Είναι γραµµένο από τη
Ναόµι Κλάιν και το µήνυµα είναι το εξής: «Η Ελλάδα βρίσκεται
στην πρώτη γραµµή της επιταχυνόµενης κλιµατικής κατάρρευσης. Οι αγρότες σας» -οι αγρότες µας- «υποφέρουν και θα υποφέρουν από εντεινόµενη ξηρασία, ενώ ως λαός, έχετε χάσει
ανθρώπους από ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές. Ως νησιωτικός
λαός, αντιµετωπίζετε την πραγµατικότητα ότι όλο και πιο πολλοί
άνθρωποι πέραν των συνόρων σας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες που αγαπούν, επειδή η γη τους έχει γίνει
αβίωτη λόγω ξηρασίας ή συγκρούσεων, που ενισχύονται από την
αυξανόµενη ανυδρία.
Σε αυτό το πλαίσιο ραγδαία αυξανόµενων ζηµιών, ξεπερνά
ακόµη και τον ορισµό της τρέλας το να ρίχνετε κυριολεκτικά καύσιµο στην οικουµενική φωτιά, κυρώνοντας συµφωνίες µε πετρελαϊκές εταιρείες, ώστε να εξορύσσονται και άλλα ορυκτά καύσιµα από τις όµορφες θάλασσές σας και έτσι να απειλούνται
ακόµη περισσότερα ευαίσθητα οικοσυστήµατα τόσο σε τοπική
όσο και σε πλανητική κλίµακα.
«Στέκοµαι», λέει η Ναόµι Κλάιν, «δίπλα στο ΜέΡΑ25 ως το µοναδικό κόµµα που δυναµικά εναντιώνεται σε αυτές τις καταστροφικές κυρώσεις. Καλώ όλους τους νοµοθέτες που ακούν την
καλή τους συνείδηση να ακούσουν τους επιστήµονες, να ακούσουν τα παιδιά που ανά τον κόσµο απεργούν για να διασώσουν
το µέλλον τους και να συµπράξουν µε το ΜέΡΑ25, ώστε να τραβήξουµε µια γραµµή που βάζει τέλος στις εξορύξεις. Την ώρα
που το σπίτι µας καίγεται έχουµε ένα ελάχιστο παράθυρο ευκαιρίας να σβήσουµε τις φλόγες. Ναόµι Κλάιν».
Με αυτά τα λόγια της Ναόµι καλώ την καθεµία και τον καθένα
σας να πράξουµε αυτό που έχουµε υποχρέωση, να καταψηφίσουµε, σηµατοδοτώντας στη νέα γενιά ότι η Βουλή των Ελλήνων
µπορεί να στηρίξει το µέλλον τους, ότι µπορεί να αποδράσει από
τα πλοκάµια των πολυεθνικών, που είναι αποφασισµένες να θυσιάσουν το µέλλον της νέας γενιάς στον βωµό της απόσβεσης
επενδύσεων που έχουν είδη κάνει, ό,τι και αν αυτό σηµαίνει ως
προς την επιτάχυνση της κλιµατικής αλλαγής και παρά το γεγονός ότι µόνο δηµοσιονοµικό κόστος θα έχουν αυτές οι εξορύξεις
µακροπρόθεσµα και κόστος στις τοπικές κοινωνίες και οικονοµίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο έχουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, όπως έχουν ζητήσει. Η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννοκοπούλου θα έρθει πρώτη στο Βήµα για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηδάκη, ακούσαµε να δηλώνετε έκπληκτος όσον αφορά στην τοποθέτηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαµε, επίσης, να είστε άκρως ειρωνικός απέναντι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Αυτό που δεν ακούσαµε όµως, κύριε Υπουργέ, και αυτό που
περιµέναµε σήµερα από µια υπεύθυνη Κυβέρνηση, είναι να εκφράσετε µια σαφή θέση, δική σας, όχι σιβυλλικές φράσεις του
τύπου: «Περιµένετε και θα δείτε. Περιµένετε και θα σας διαψεύ-
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σουµε.» Πάρτε θέση. Είσαστε υπεύθυνη Κυβέρνηση.
Η θέση, λοιπόν, που θα σας έδινε το δικαίωµα να ασκήσετε
αυτή την κριτική απέναντι στη δική µας κριτική, θα ήταν αν βγαίνατε σήµερα ευθαρσώς και αν λέγατε ότι εσείς ως υπεύθυνη Κυβέρνηση θα διαπραγµατευθείτε -όπως έχετε τη δυνατότητα και
θα τοποθετηθώ πάνω σε αυτό- προκειµένου το δηµόσιο να κατοχυρώσει τη θέση του σε σχέση µε τα ΕΛΠΕ, πολύ περισσότερο
βέβαια να κατοχυρωθεί η πλειοψηφική παρουσία του δηµοσίου
στην εταιρεία holding, όσον αφορά τις εξορύξεις. Αυτό περιµέναµε από εσάς.
Αλλά βέβαια, δεν είναι τυχαία τα µισόλογα και δεν είναι τυχαίο
ότι δεν παίρνετε θέση. Και φυσικά, επειδή είναι γνωστή η δεδοµένη τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού και συνολικά της Κυβέρνησης, όπως και το παρελθόν της δικής σας παράταξης -όποτε έχετε κυβερνήσει- σε µια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, είναι
φυσικό, λοιπόν, εµείς αυτά τα µισόλογα να µην τα θεωρούµε εγγύηση ότι θα πράξετε όσον αφορά την κατοχύρωση του δηµοσίου, αλλά το αντίθετο.
Το δεύτερο. Προχωρήσατε σε µία σειρά αποσπασµατικές αναφορές και µε επιλεκτική µνήµη όσον αφορά την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Να θυµίσουµε, λοιπόν, τα πραγµατικά στοιχεία. Όταν η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το 2015, βρήκε τα ΕΛΠΕ µε ένα
χρέος το οποίο άγγιζε τα 368.000.000 και µε διοίκηση την οποία
επέβαλε τύποις το δηµόσιο, ουσία ο ιδιώτης µέτοχος. Τι έγινε
στη συνέχεια; Το δηµόσιο επέβαλε ουσιαστικά τη διοίκηση στα
ΕΛΠΕ. Είδαµε τα ΕΛΠΕ να αποκτούν κερδοφορία, καθαρά κέρδη
τετραετίας 300.000.000. Είδαµε τα ΕΛΠΕ ως όµιλος, αυτή τη
στιγµή, να είναι στους εκατό πιο ισχυρούς ενεργειακούς οµίλους
παγκοσµίως. Και πολύ περισσότερο ,ξεχάσατε -κι εκεί ήταν µία
αποσπασµατική τοποθέτηση- ότι όσον αφορά τη διαπραγµάτευση, προκειµένου να υπάρχει στρατηγικός επενδυτής και το
µέλλον του οµίλου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε τη συµφωνία των
θεσµών έφτασε στο να πουλήσει ο ιδιώτης και εκείνος αναλογικά
µετοχές, για να µην επηρεαστεί η ισορροπία µεταξύ δηµόσιου
και ιδιώτη όσον αφορά τη µετοχική σύνθεση και τη διοίκηση. Για
όλα αυτά δεν υπήρξε αναφορά.
Είπατε -και εδώ θέλουµε να τοποθετηθούµε µε σαφήνεια- ότι
απορείτε µε τη στάση µας. Και εµείς απορούµε γιατί κάνετε ότι
δεν καταλαβαίνετε. Γιατί η στάση της Κυβέρνησης όσον αφορά
τις τέσσερεις επίµαχες συµβάσεις, που σήµερα καλείται η Βουλή
να πάρει θέση και να κυρώσει, ήταν µια στάση, η οποία υπαγορεύτηκε από τρεις αλληλένδετες κατευθύνσεις:
Η πρώτη κατεύθυνση ήταν φυσικά οι γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή µας στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά η θέση
η γεωπολιτική της χώρας µας και τα εθνικά µας συµφέροντα.
Η δεύτερη αλληλένδετη ήτανε οι περιβαλλοντολογικές προβλέψεις, ρυθµίσεις και εγγυήσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν το
2014. Μετά το 2015 µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής
µας ο κ. Ζαχαριάδης έκανε µία αναλυτική αναφορά µία προς µία,
όσον αφορά και την οδηγία για τις offshore και τα περιφερειακά
παρατηρητήρια και όσον αφορά την εξαίρεση των περιοχών
«NATURA», όσον αφορά την εξαίρεση ρητά όλων των χερσαίων
εξορύξεων και όλες τις άλλες ειδικότερες ρυθµίσεις που κατοχυρώνουν ακριβώς, αυτή την περιβαλλοντική διάσταση.
Η τρίτη πτυχή -που είναι απόλυτα αλληλένδετες και οι τρεις
µεταξύ τους- είναι η κατοχύρωση του δηµοσίου συµφέροντος.
Η κατοχύρωση του δηµοσίου συµφέροντος έχει να κάνει φυσικά
µε την παρουσία του δηµοσίου -και αυτό έχει να κάνει και µε τον
έλεγχο και µε τα έσοδα και φυσικά, επειδή πρόκειται για ενεργειακούς εθνικούς πόρους- αλλά έχει να κάνει και µε τον έλεγχο
που θα έχει το δηµόσιο. Εφόσον το δηµόσιο έχει την πλειοψηφία
σε αυτή την εταιρεία holding όσον αφορά τις εξορύξεις αυτές,
θα έχει και την εγγύηση και τον έλεγχο για όλες τις διαστάσεις,
δηλαδή τον σεβασµό του περιβάλλοντος, των τοπικών ζητηµάτων, την κοινωνική διάσταση, όλα τα ζητήµατα που το αφορούν.
Σε αυτά εσείς απλώς εκφράσατε ειρωνεία και έκπληξη. Δεν
πήρατε σαφή θέση. Αναφέρατε την έκθεση των θεσµών του Ιουνίου του 2019 και εκεί κάνατε µια δική σας ανάγνωση, γιατί δεν
έχουν έτσι τα πράγµατα. Σας ανέφερα προηγουµένως τη διαπραγµάτευση που είχαµε κάνει για να υπάρχει µια αναλογική πώληση των µετοχών δηµοσίου και ιδιώτη. Η πραγµατικότητα είναι
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ότι είµαστε εκτός µνηµονίου αυτή τη στιγµή και η πραγµατικότητα είναι ότι ως υπεύθυνη Κυβέρνηση της χώρας –κι εµείς τουλάχιστον αυτό θα κάναµε αν συνεχίζαµε να είµαστε κυβέρνηση,
όπως είχε δείξει όλα τα προηγούµενα χρόνια η πολιτική µας έµπρακτα, όπως σας αναφέρω- φυσικά και θα κάναµε διαπραγµάτευση για να κατοχυρώσουµε τη θέση του δηµοσίου. Άρα, λοιπόν, δεν µπορεί την ώρα που η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται
να κυρώσει αυτές τις τέσσερις συµβάσεις, που είναι αναπόσπαστο σηµείο η δηµόσια παρουσία στα ΕΛΠΕ και στην εταιρεία
holding και είναι ουσιαστική τροποποίηση της ίδιας της εφαρµογής αυτών των συµβάσεων, εσείς εδώ να έρχεστε µε σιβυλλικές
αναφορές και χωρίς καµµία δέσµευση.
Όσον αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Νέα
Υόρκη και για την κλιµατική αλλαγή, σαφώς το να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι είναι κρίσιµο ζήτηµα το να υπάρχει µια
στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή, είναι θετικό, αλλά θα περιµέναµε από εσάς αυτό να αποτυπώνεται σε όλες τις πολιτικές
σας πρωτοβουλίες, να µην είναι λόγια επικοινωνιακά, τα οποία
γίνονται σε διεθνή fora για να ανέβουν οι µετοχές και να δηµιουργηθούν εντυπώσεις.
Μίλησε, λοιπόν, για την περίφηµη απολιγνιτοποίηση. Σας
ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Υπάρχει σχέδιο συγκεκριµένο; Να το παρουσιάσετε. Υπάρχει σχέδιο όσον αφορά όλες τις επιπτώσεις και
πολύ περισσότερο δεν είναι εύλογο το ερώτηµα, όταν εσείς
έχετε δώσει το δικαίωµα µε τον τρόπο που µιλάτε και απαξιώνετε
καθηµερινά τη ΔΕΗ, να θεωρήσουµε ότι συνδέεται περισσότερο
µε τη ΔΕΗ παρά µε την προστασία του περιβάλλοντος και την
αλλαγή του κλίµατος; Νοµίζω ότι δεν µας πείθετε σ’ αυτό το θέµα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –αναφέρθηκε
και ο εισηγητής µας- είχε ήδη καταθέσει ένα προσχέδιο, ένα
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και για το κλίµα, το οποίο είχε σαφείς δεσµεύσεις και έναν οδικό χάρτη. Περιµένουµε να ακούσουµε. Δεν έχουµε δει από την πλευρά σας κάτι. Ποιο είναι το
δικό σας εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα;
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει σαφή
θέση ότι θα πρέπει µέχρι το 2030 το φυσικό αέριο να εκτιµάται
και να είναι ως ένα µεταβατικό καύσιµο πιο φιλικό όσον αφορά
την κλιµατική αλλαγή, βάζοντας ως κεντρικό στόχο µια ουδέτερη
κλιµατικά Ελλάδα σε µια ουδέτερη κλιµατικά Ευρώπη. Δεν µπορεί παρά να µας απασχολήσει µέσα από την κεντρική µας τοποθέτηση και τον σχεδιασµό µας και την αλλαγή του αναπτυξιακού
µας µοντέλου η µεγάλη κλιµατική κρίση και αυτή η νέα γενιά που
έχει βγει στους δρόµους σ’ όλη την υφήλιο, η οποία έρχεται και
διαδηλώνει και η οποία δεν µιλάει απλώς µε όρους περιβάλλοντος και αλλαγής του κλίµατος, αλλά µιλάει σαφώς για αλλαγή
του συστήµατος, γιατί αν δεν αλλάξει η παραγωγική µας βάση,
αν δεν αλλάξει ο τρόπος που προχωρούµε την ανάπτυξη, τότε
ξέρουµε ότι όλα αυτά είναι απλώς εντυπώσεις, µε όποιες καλές
προθέσεις µπορεί να έχετε εσείς προσωπικά ή οποιοσδήποτε
άλλος.
Έρχοµαι στο τέταρτο θέµα. Ερωτώ: Σε λίγες µέρες µπαίνει
στη Βουλή το αναπτυξιακό σχέδιο νόµου που φέρνετε, το οποίο
δεν έχει τίποτα απ’ όλες αυτές τις ανησυχίες και δεν αποτυπώνει
όλες αυτές τις προβλέψεις και τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ίσα-ίσα έχουµε µια απόσυρση αρχικών δεσµεύσεων
που είχαν τεθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σύµφωνα µε τη
Συµφωνία των Παρισίων και βλέπουµε, λοιπόν, να µην κατατίθεται ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο και πολύ περισσότερο να είναι
αφορµή για έναν οδοστρωτήρα όσον αφορά τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, αντί να κάνετε σιβυλλικές ρήσεις και να
ειρωνεύεστε την Αντιπολίτευση, θα περιµέναµε από εσάς να παρουσιάσετε µια εµπεριστατωµένη, µακροπρόθεσµη στρατηγική
όσον αφορά και την αλλαγή του κλίµατος και ένα νέο µοντέλο
αναπτυξιακό για τη χώρα, συµβατό µε τις νέες προκλήσεις και
υποχρεώσεις και ανάγκες της κλιµατικής αλλαγής, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί για εµάς όλοι
αυτοί οι στόχοι είναι αλληλένδετοι.
Θα έλεγα, λοιπόν και αυτό είναι το κρίσιµο σηµείο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι σήµερα αυτή η µεγάλη πρόκληση που
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έχουµε να αντιµετωπίσουµε ως ανθρωπότητα, ως πολιτικές και
κοινωνικές δυνάµεις, είναι αναµφισβήτητα ότι πρέπει να ανταποκριθούµε σε αυτό το κάλεσµα της εποχής των αναγκών και θα
πρέπει αυτή η µεγάλη κινητοποίηση της νεολαίας που γίνεται
παντού να αποτυπωθεί µε όρους πραγµατικούς, πολιτικούς, ενός
νέου αναπτυξιακού προτύπου και µε έµπρακτη, πραγµατική τοποθέτηση και δέσµευση και συγκεκριµένες πολιτικές.
Άρα, κλείνοντας, η στάση µας είναι σαφής, όσον αφορά την
κύρωση αυτών των τεσσάρων συµβάσεων. Θεωρούµε, πρώτα
απ’ όλα, ότι υπάρχει ουσιώδης αλλαγή, όσον αφορά την υλοποίησή τους σε σχέση µε την αλλαγή στάσης της Κυβέρνησης και
µε τη µη επιβεβαίωση της δέσµευσης όσον αφορά τον δηµόσιο
χαρακτήρα των ΕΛΠΕ και της εταιρείας holding, όπως επίσης θεωρούµε ότι πρέπει συνολικά για την πολιτική µας πλέον να προτάξουµε την ανάγκη µιας νέας αναπτυξιακής λογικής, λαµβάνοντας υπ’όψιν και απαντώντας στη µεγάλη πρόκληση που έχουµε
µπροστά µας, τη µεγάλη πρόκληση που τουλάχιστον εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως προοδευτική δύναµη, αριστερή, µε δέσµευση απέναντι
στον ελληνικό λαό, απέναντι στη νεολαία που διαδηλώνει, είµαστε αποφασισµένοι να απαντήσουµε, µε το πρόγραµµά µας, τις
θέσεις µας και την παρουσία µας σε όλα τα κοινωνικά κινήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι µέλη και πέντε συνοδοί τους από την
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΑΣΩΝ».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Μπουκώρο.
Έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρουσιάζεται σήµερα εδώ η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ως Ιανός. Έχει υπογράψει τις συµβάσεις οι οποίες δεν άλλαξαν ούτε σε µία λέξη και αρνείται να ψηφίσει τη σύµβαση. Βεβαίως, δεν µας έπεισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάτι έχει τροποποιηθεί, κάτι έχει αλλάξει από την εποχή
της υπογραφής των συµβάσεων, ώστε να δικαιολογείται η σηµερινή στάση του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πράγµατι, είναι πρωτοφανές, όπως υπογράµµισε µε εµφατικό
τρόπο ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, να βλέπουµε µια τέτοια συµπεριφορά χωρίς καµµία απολογία, χωρίς καµµία δικαιολογία,
χωρίς να τεκµηριώνεται αυτή η αλλαγή θέσης. Αλλά πώς να τεκµηριωθεί µια θέση που συνίσταται στο γεγονός της ακύρωσης
της υπογραφής του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα υπογράφει ως κυβέρνηση,
αλλά υποστηρίζει ως Αντιπολίτευση, το ίδιο έκανε και στο παρελθόν, άλλα έλεγε ως αντιπολίτευση, ως αντιµνηµονιακό κόµµα
ήρθε στην κυβέρνηση, µνηµόνια υπέγραψε.
Βεβαίως, ο ελληνικός λαός αντιλαµβάνεται πολύ καλά και τη
σοβαρότητα και την ειλικρίνεια µε την οποία οι πολιτικές δυνάµεις προσεγγίζουν τέτοιου είδους ζητήµατα, όπως είναι αυτό της
εξόρυξης υδρογονανθράκων, που δεν είναι µια απλή τεχνική διαδικασία, αλλά είναι πολλαπλής σηµασίας και οικονοµικά και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Αν σε τέτοια σοβαρά θέµατα η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλάζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση
της, αντιλαµβανόµαστε ότι δεν µπορούµε να περιµένουµε µια σοβαρή αξιωµατική αντιπολίτευση που τόσο ανάγκη έχει η χώρα
αυτήν την εποχή. Άλλαξαν οι εισηγητές, άλλαξε η θέση και βεβαίως δείχνει ότι δεν τιµά τις υπογραφές του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πού είναι, άραγε, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος τόσα και τόσα κατήγγειλε στην επιτροπή, να
υπερασπίσει τις θέσεις του στη σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια; Παραγνωρίζουν οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι η κύρωση αυτών των συµβάσεων, πραγµατικά, ενισχύει τη θέση της χώρας και τη µετατρέπει, όχι αυτοµάτως αλλά
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µέσα από µια σοβαρή, µελετηµένη και προγραµµατισµένη διαδικασία, εκτός από ενεργειακό κόµβο και σε παραγωγό ενέργειας,
ενισχύοντας έτσι τη θέση της σε µια περιοχή που -το έχουµε ξαναπεί και στο παρελθόν- δεν αποτελεί την πιο ήσυχη γειτονιά του
κόσµου;
Ως πρόφαση γι’ αυτή την κυβίστηση, γι’ αυτή τη νέα κυβίστηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την ενδεχόµενη ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ, χωρίς αυτή η δικαιολογία να βασίζεται σε κάποια πραγµατικά στοιχεία, χωρίς να γνωρίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ποια θα είναι η κατεύθυνση και κυρίως έχοντας το βάρος της
υπογραφής για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ µέσω
του τρίτου και αχρείαστου µνηµονίου που έφερε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, χρησιµοποιεί σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µια δικαιολογία
για την οποία ο ίδιος φέρει αποκλειστικά το βάρος της ευθύνης.
Αν αυτό δεν είναι πολιτική υποκρισία, τότε τι είναι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι;
Το πώς θα γίνει η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ µένει να το δούµε.
Και, αν κατάλαβα καλά, ο κ. Χατζηδάκης σας υποσχέθηκε και εκπλήξεις, οι οποίες ενδεχοµένως και να σας εκθέσουν σε σχέση
µε τις θέσεις που σήµερα διατυπώσατε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σαν την έκπληξη της ΔΕΗ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σαν την έκπληξη της «NOVARTIS»,
κύριε Πολάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Η Κυβέρνηση και όλοι µας ακούµε
µε πολύ ενδιαφέρον τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Για εξορύξεις υδρογονανθράκων µιλάµε. Η κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα αφήνει κάποιο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Για να
έχουµε µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, χρειάζεται απόλυτη οικονοµική και κοινωνική ακινησία. Αυτό δεν γίνεται. Ασφαλώς, ό,τι προβλέπουν οι διεθνείς πρακτικές θα εφαρµοστεί και
στις συγκεκριµένες συµβάσεις. Ασφαλώς, κανείς δεν µπορεί να
παίζει ούτε µε το Αιγαίο ούτε µε τη Μεσόγειο και οπωσδήποτε
δεν εκχωρούµε το δικαίωµα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας
σε κανέναν κατ’ αποκλειστικότητα. Είναι βέβαιο ότι πρέπει όλα
τα µέτρα να ληφθούν κατά τη διάρκεια της φάσης των εξορύξεων, προκειµένου το περιβάλλον να προστατευθεί. Υπάρχουν
διεθνείς πρακτικές άσχηµες και θετικές.
Υπάρχουν πρακτικές αφρικανικών χωρών, λατινοαµερικάνικων
χωρών, που το αποτύπωµα των εξορύξεων, πράγµατι, υπήρξε
βαρύτατο, αλλά θέλω να σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι µεγαλύτερες εξορύξεις ορυκτών στην Ευρώπη
γίνονται στις πλέον ευαίσθητες περιβαλλοντικά χώρες και αυτές
είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ας αντιγράψουµε τις βέλτιστες πρακτικές.
Και για όλες τις άλλες παρενέργειες των εξορύξεων, βεβαίως,
υπάρχει η παγκόσµια εµπειρία, υπάρχει η κατάρα των πόρων.
Διαφορετικά λειτούργησε η εξόρυξη των πετρελαίων στη Νιγηρία, διαφορετικά λειτούργησε στη Νορβηγία. Το γεγονός ότι ξεκινάµε µε καθυστέρηση έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες στην
οικονοµία, αλλά µπορεί να έχει κάποιες θετικές συνέπειες στην
πρακτική. Είµαστε πιο έµπειροι, είµαστε πιο σοφοί σήµερα, µπορούµε αναµφίβολα να αντιγράψουµε τις θετικές πρακτικές.
Και βεβαίως η περιβαλλοντική ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ, της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και χθεσινής κυβέρνησης,
που µας απαριθµεί αποφάσεις, δηλώσεις, αλλά και νοµοσχέδια,
είναι µόνο θεωρητική –επιτρέψτε µου- κατά την άποψή µου. Δεν
έχει καθένα πρακτικό αποτέλεσµα.
Αναφέροµαι σε ορισµένα από τα περιβαλλοντικού περιεχοµένου νοµοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση σας. Το 2016 ψηφίσατε
το νοµοσχέδιο για την ανακύκλωση. Πόσο αυξήθηκε η ανάκτηση
ανακυκλώσιµων υλικών; Πώς εφαρµόστηκε; Πώς λειτούργησε
αυτό το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτού του νοµοσχεδίου; Το να κάνω µια εξαγγελία,
το να κάνω µια δήλωση ή να ψηφίζω έναν νόµο, χωρίς να φροντίζω για τη λειτουργία του, δεν λέει απολύτως τίποτα για το περιβάλλον, αλλά και για καµµιά έκφανση της πολιτικής. Το αποτέλεσµα είναι που µετράει.
Εδώ και τρία χρόνια έχετε ψηφίσει το νοµοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό. Πώς προχώρησε η υλοποίηση
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του; Τι ακριβώς έχει γίνει σήµερα; Απολύτως τίποτα! Ψηφίσατε
το νοµοσχέδιο για την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Καταρρέει κοµµάτι-κοµµάτι στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το να ψηφίζεις νόµο σε µια χώρα πολυνοµίας δεν είναι και τόσο δύσκολο
πράγµα. Το να εφαρµόζεται ο νόµος και να παράγει αποτελέσµατα, όµως, είναι µια ευθύνη που πρέπει να τη διασφαλίζει η
πολιτεία που ψηφίζει τον νόµο.
Άρα λοιπόν, διαφωνώ και µε την άποψη ότι οι εξορύξεις υδρογονανθράκων θα έπρεπε να υλοποιηθούν στην καρδιά της κρίσης, σε µια χώρα βαλλόµενη πανταχόθεν. Ένα θέµα τόσο καίριας σηµασίας δεν θα είχε αντιµετωπιστεί ούτε µε τον απαιτούµενο προγραµµατισµό ούτε µε την απαιτούµενη ψυχραιµία που
χρειάζεται, που αρµόζει, που οφείλουµε σε τέτοιου είδους ζητήµατα, που αγγίζουν τα εθνικά µας θέµατα και ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Αυτά τα πράγµατα πρέπει να γίνονται
µε σχεδιασµό, σε ήρεµες περιόδους, ώστε να µην είναι προϊόν
ανάγκης, αλλά προϊόν σχεδιασµού.
Εν πάση περιπτώσει, τα όποια κέρδη από την εξόρυξη υδρογονανθράκων καλό θα ήταν να χρησιµοποιηθούν όχι για τις τρέχουσες ανάγκες µας ούτε καν για τα χρέη µας. Καλό θα ήταν να
υπάρξει ένας σχεδιασµός διαγενεακής αλληλεγγύης, ένα ταµείο
επόµενων γενεών. Υπάρχουν τέτοιες πρακτικές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διότι πράγµατι το περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους τούς δανειζόµαστε από τις επόµενες γενιές. Το αντίτιµο,
το κέρδος και το όφελος, κατά κύριο λόγο, πρέπει να απευθύνεται στις επόµενες γενιές.
Για το ενεργειακό µείγµα, βεβαίως, σας µίλησε αναλυτικά ο
Υπουργός, αλλά η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι πλέον εµφανής, όχι µόνο από τις δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στα διεθνή
fora, αλλά και από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειες, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και συµµετέχουν όλο
και περισσότερο στο ενεργειακό κλίµα. Μαζί µε το σχέδιο απολιγνιτοποίησης της χώρας, αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει χώρος
να εκµεταλλευθούµε αυτό το στρατηγικό πλεονέκτηµα της ύπαρξης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα µας.
Δηλαδή, σε αυτά τα ζητήµατα δεν υπάρχει µαύρο ή άσπρο.
Υπάρχουν µείγµατα, υπάρχουν πολιτικές, οι οποίες πρέπει να εκπονούνται µε σοβαρότητα, να εφαρµόζονται και να παράγουν
αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι, δεν φιλοδοξούµε, λοιπόν, να γίνουµε Νιγηρία. Φιλοδοξούµε να αντιγράψουµε τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών κυρίως χωρών και γιατί όχι και τη Νορβηγία, αλλά και
άλλες βόρειες χώρες, οι οποίες πραγµατικά αποτελούν ένα επιτυχηµένο µοντέλο εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, του ορυκτού πλούτου, µε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες στο περιβάλλον, διότι εξήγησα και το ξέρει ο καθένας µας σε αυτήν την Αίθουσα ότι η κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα αφήνει ένα αποτύπωµα το οποίο ευθύνη µας είναι να περιορίσουµε, όχι µόνο
όµως από τις εξορύξεις, αλλά απ’ όλο το φάσµα της ανθρώπινης
ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Θα καλέσω τώρα στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Να ετοιµάζεται ο κ. Καππάτος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλό
µήνα!
Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε για ένα πολύ σοβαρό θέµα που σχετίζεται µε τη χώρα και την ανάπτυξή της, που δυστυχώς, όµως,
δεν αφορά τα έτη 2020-2021, πάει πιο πίσω και αυτό µε ευθύνη
της προηγούµενης κυβέρνησης που υπέγραψε τις σχετικές τέσσερις συµβάσεις µόλις δέκα µέρες πριν γίνουν οι εκλογές, προφανώς για να περάσει το θέµα στην επόµενη, γιατί για δικούς
τους λόγους εσωτερικούς, δεν ήθελαν να τελειώνουν µε αυτή τη
σοβαρή υποχρέωση που είχαν ως κυβέρνηση.
Τώρα, πώς είναι δυνατόν να υπογράφει ο Υπουργός της προηγούµενης κυβέρνησης δέκα µέρες προ των εκλογών τις συµβά-
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σεις αυτές, οι οποίες έρχονται σήµερα στη Βουλή προκειµένου
να κυρωθούν, και η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τότε κυβέρνηση, να ψηφίζει «παρών»; Πρόκειται όχι περί δασκάλων,
αλλά περί πρυτανικών αρχών της υποκρισίας, δεν έχω κάτι άλλο
να πω.
Είναι πραγµατικά ιδιαίτερα προβληµατικό και είναι µια ακόµη
κωλοτούµπα. Θα υπογραµµιστεί αυτό. Είδα, ήδη, και σε διάφορα
sites ότι επισηµαίνεται. Είναι απίστευτο να έχεις υπογράψει ως
κυβέρνηση πριν από τρεις µήνες τέσσερις συµφωνίες και όταν
έρχονται αυτές στη Βουλή προκειµένου να κυρωθούν, να λες
«παρών» και όταν καλείσαι να εξηγήσεις το «παρών», να µην µπορείς να το εξηγήσεις, η αλληλουχία των επιχειρηµάτων να µην
οδηγεί εκεί όπου τελικώς κατέληξες και να αντιλαµβάνεται αυτός
που σε ακούει ότι έψαξες να βρεις κάτι για να µαζέψεις λόγια να
τα χαρακτηρίσεις επιχειρήµατα και κάτι να πεις.
Επισηµαίνω και την αλλαγή του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Από άλλο συνάδελφο που είχε ρόλο στην προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου, περάσαµε σε άλλο συνάδελφο για να δηλώσει σήµερα «παρών».
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι στο εξωτερικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δικό σας θέµα.
Επιφυλάχθηκε εκείνος στην επιτροπή και σήµερα µας είπατε
εσείς εδώ «παρών». Δεν βγαίνει. Πραγµατικά, πολιτικά δεν βγαίνει.
Προχωράω, όµως, στα σοβαρότερα θέµατα. Το 2020 είναι το
κρίσιµο έτος, όχι για τη διακυβέρνησή σας µόνο, φυσικά και για
εσάς, αλλά για τη χώρα, για τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, διότι
µε την επιβάρυνση των πρωτογενών πλεονασµάτων για να µπορέσει η επόµενη µέρα να αγγίξει και τους πολίτες, όχι µόνο τα
δηµόσια οικονοµικά, πρέπει όπως λέω επανειληµµένα -το είπα
και κατά τις προγραµµατικές σας δηλώσεις- οι ρυθµοί ανάπτυξης
να µην είναι καν σοκαριστικοί, αλλά να είναι συγκλονιστικοί για
να µπορέσουµε να περπατήσουµε πράγµατι στην επόµενη µέρα.
Αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει απ’ ό,τι ακούσαµε να λέει ο κ.
Στουρνάρας, που την προσδιορίζει κοντά στο 3%, αλλά και από
όλες τις υπηρεσίες της χώρας, τις σχετικές µε τη στατιστική, µε
τους αριθµούς που αφορούν το 2020. Δεν θα κάνουµε εκείνο το
άλµα που θα µπορούσε να βοηθήσει τη χώρα, δίνοντας και στους
πολίτες την αίσθηση ότι κάτι καλύτερο θα γίνει για τις οικογένειες, για τους ίδιους, για την εθνική οικονοµία.
Επισηµαίνω, το ότι έχετε καθυστερήσει, παρ’, ότι το έχετε θέσει σε διάλογο εδώ και αρκετές εβδοµάδες, να φέρετε στην Ολοµέλεια το αναπτυξιακό σχέδιο νόµου.
Τώρα, λέµε «ναι» στις συµβάσεις προφανέστατα. Πρόκειται
άλλωστε σε ό,τι αφορά εµάς, ως ΠΑΣΟΚ και Κίνηµα Αλλαγής,
για ένα εξαιρετικά προνοµιακό πεδίο, διότι η ενέργεια και η πολιτική της χώρας στον τοµέα της έρευνας και των υδρογονανθράκων φέρει τη σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, εκείνης του 1999 και του Ευάγγελου Βενιζέλου, και φυσικά των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου η
πρώτη και ως συµµετοχή µας στην κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου από το 2010 έως το 2014. Τότε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
τέθηκαν οι βασικές αρχές της στρατηγικής που σήµερα ακολουθεί και η Νέα Δηµοκρατία.
Θέλω να ανακαλέσω στην Αίθουσα αυτή στη µνήµη µου τον
Γιάννη Μανιάτη.
Τον καιρό που εµείς δεν ήµασταν Υπουργοί, αλλά ήµασταν
«λοκατζήδες» περίπου, το 2011, γίνεται µία σύσκεψη στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, εδώ στη Βουλή, µε θέµα τους υδρογονάνθρακες και µε εισηγητή τον Υφυπουργό τότε κ. Μανιάτη.
Ήταν εντυπωσιακό για εµένα, που ήµουν ο πρώτος εκ των «λοκατζήδων», να συζητάω σε µικρή κυβερνητική σύσκεψη ένα τέτοιο αναπτυξιακό θέµα και να ακούω προοπτικές που έχει η χώρα
σε αυτόν τον τοµέα, που µου φάνηκαν –πρώτη φορά τις άκουγαπάρα πολύ σηµαντικές. Αποδείχθηκε από την πορεία των πραγµάτων πως ήταν πράγµατι πάρα πολύ σηµαντικές.
Ψηφίσαµε, τότε, ως κυβέρνηση Παπανδρέου τον ν.4001/2011
και στη συνέχεια, επί κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου, τον ν.
4162/2013. Οι συνάδελφοί µου έκαναν ειδικές αναφορές στα θέµατα αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συγκεντρώνω τις σκέψεις των τεσσάρων συναδέλφων µου που
πήραν τον λόγο στη Διαρκή Επιτροπή και εδώ. Τρεις αρχές καταγράφω: Πρώτη αρχή, το κοινό ενεργειακό δόγµα Ελλάδας και
Κύπρου. Δεύτερη αρχή, η βιώσιµη ανάπτυξη, µε αξιοποίηση,
όµως, των ορυκτών µας πόρων και µε σεβασµό προφανέστατα
σε όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, προς όφελος της
κοινωνίας και των επόµενων γενεών.
Επειδή µε σκανδαλίζει η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι τα
άρθρα τα οποία επικαλέστηκε ο κ. Χατζηδάκης ως άρθρα περιβαλλοντικής προστασίας εσείς τα έχετε θεσπίσει, εσείς τα έχετε
προβλέψει στην παρούσα σύµβαση και εσείς τα έχετε υπογράψει.
Πρέπει, λοιπόν, να συνδυάσουµε αυτές τις δύο αρχές και µία
επόµενη. Στεκόµενοι, όµως, στη δεύτερη αρχή για τη βιώσιµη
ανάπτυξη µε αξιοποίηση των ορυκτών µας πόρων, µε σεβασµό
ασφαλώς των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και προς όφελος
της κοινωνίας και των επόµενων γενεών, να επισηµάνω ότι από
τα κέρδη που η Ελληνική Δηµοκρατία θα έχει από αυτή την οικονοµική δραστηριότητα, όπως προβλέπει ο νόµος που ψηφίσαµε
εµείς το 2013, το 70-75% θα πηγαίνει στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού συστήµατος χάριν των νέων και των επόµενων γενεών
και το υπόλοιπο θα πηγαίνει στις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασµός µε κοινωνικό περιεχόµενο.
Υπάρχει και µια τρίτη αρχή πάρα πολύ σηµαντική, η κλιµατική
αλλαγή ως ανεξάρτητο περιβαλλοντικό και κορυφαίο θέµα.
Έχω την τιµή από το 2006 στην Αίθουσα αυτή, όταν ήµουν
τότε υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Δηµοσίων Έργων του κόµµατός µου, να ωρύοµαι µε Υπουργό εδώ τον κ. Σουφλιά -να ωρύοµαι πραγµατικά- έχοντας υπ’ όψιν µου την τότε µελέτη για το
Υπουργικό Συµβούλιο του Ηνωµένου Βασιλείου, τη µελέτη Stern,
που έκανε προβλέψεις για τα τέλη του 21ου αιώνα µε βάση την
υπερθέρµανση του πλανήτη και να µην θυµάµαι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άλλους από τα κόµµατα της τότε Βουλής να
παίρνουν τον λόγο µε µαχητικότητα και να υπογραµµίζουν το
θέµα αυτό.
Συνεπώς είµαι συνειδός αυτής της τρίτης αρχής έγκαιρα και
µπορώ να καταλάβω γιατί όλα τα κόµµατα την εξαίρουν ως αρχή
συµπροσδιοριστική κάθε αναπτυξιακού µέτρου, ανεξάρτητη από
τα γενικότερα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Συνεπώς καθώς είναι θεµελιωµένη σε αυτές τις τρεις αρχές η
δική µας πολιτική, έχουµε τη χαρά να βλέπουµε σήµερα ότι προχωράει και υπό την έννοια αυτή ψηφίζουµε «ναι» στις τέσσερις
συµβάσεις.
Υπάρχει ένα ανεξάρτητο θέµα εδώ, τι θα γίνει µε τα ΕΛΠΕ, τα
Ελληνικά Πετρέλαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ συµπεριέλαβε την πώληση µετοχών τους ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ στο µνηµόνιό του, στο
αχρείαστο µνηµόνιο που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2015, που
η χώρα, αν δεν ψηφιζόταν από τη Βουλή, θα πήγαινε στα βράχια
και που ψηφίστηκε µε τη συνδροµή της τότε αντιπολίτευσης.
Χωρίς εµάς δεν θα είχε γίνει τίποτα.
Όταν ερχόταν ο κ. Σταθάκης εδώ, χωρίς να έχω αντιπολιτευτική διάθεση απέναντί του, τού έλεγα: «Έχετε αναλάβει αυτή την
υποχρέωση µε δική σας πρωτοβουλία. Τι θα κάνετε; Πώς το σκέφτεστε; Έχουµε αξιοποιήσει την εµπειρία ως Εθνική Αντιπροσωπεία από άλλες ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων εταιριών του
δηµοσίου που έχουµε κάνει;».
Επικαλούµαι, για να είµαι σοβαρός και ακριβής, τον ΟΠΑΠ. Το
κάναµε εµείς. Έλεγα ότι κάναµε κάποιες προβλέψεις ιδιωτικοποιώντας τον ΟΠΑΠ. Αυτό έγινε το 2013. Αξιολογήθηκε από τις
κυβερνήσεις σας του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η ιδιωτικοποίηση τελικώς
ήταν επωφελής, ελέγχοντας αριθµούς εσόδων του ελληνικού δηµοσίου από εκείνη την κατάσταση πριν την ιδιωτικοποίηση και τη
µετέπειτα;
Ουδέποτε έγινε αυτή η αξιολόγηση από κανέναν και από καµµία σχετική αρχή. Δεν ξέρουµε πώς έχει πάει. Κάποιος που συγκεντρώνει αριθµούς µπορεί να µας πει. Όµως, αξιολόγηση σε
πολιτικό επίπεδο δεν έχει γίνει.
Έλεγα στον κ. Σταθάκη: Δεν µας λέτε πώς σκέφτεστε και για
τα ΕΛΠΕ; Διότι µε τα στοιχεία του 2018, αναφέρθηκε αυτό από
τους συναδέλφους µου του Κινήµατος Αλλαγής, το ελληνικό δη-
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µόσιο είχε 75 εκατοµµύρια έσοδα από την επιτυχηµένη λειτουργία των ΕΛΠΕ. Διότι, εγώ δεν δίσταζα να υπογραµµίσω την επιτυχή διοίκηση µε τον κ. Τσοτσορό και τον εκπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρείας τον κ. Σιαµίσιης. Αυτός ήταν ένας πολύ καλός
συνδυασµός. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά και το δηµόσιο είχε τα
έσοδά του.
Με ποιο ζύγισµα, µε ποια γραµµή θα κινηθείτε εσείς; Αυτό σας
ζητάω. Έχετε ένα παρελθόν που σε αυτό το σηµείο ήταν καλό,
επαναλαµβάνω ότι πολλές φορές στη Βουλή έκανα ιδιαίτερη
µνεία σε δύο ανθρώπους, στον κ. Τσοτσορό και σε έναν Υπουργό
της κυβέρνησης που ήταν κάποτε και επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ,
τον κ. Πιτσόρλα. Τα πήγαιναν καλά. Πώς εσείς σκέφτεστε αυτή
την εξέλιξη; Θέλουµε να το ξέρουµε. Ο κ. Σταθάκης απαξιούσε
να σχολιάσει. Εσείς, όµως, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε µια
διαφορετική νοοτροπία και όταν αισθανθείτε ότι είστε σε θέση
να µας πείτε πώς ακριβώς τα σκέφτεστε.
Θέλω να αναφέρω ένα τελευταίο σηµείο, κυρία Πρόεδρε, που
δεν σχετίζεται µε το θέµα, αλλά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχω δικαίωµα να κάνω µια ευρύτερη αναφορά. Μας έχει
απασχολήσει το περιεχόµενο των συνοµιλιών του κυρίου Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο Ερντογάν. Έχουµε κατά νου –δεν
θα το ξεχάσουµε- ότι η τελευταία συνάντηση του προηγούµενου
Πρωθυπουργού µε τον Πρόεδρο Ερντογάν έγινε µε ατζέντα που
ακόµα δεν ξέρουµε.
Εµείς, συµµετείχαµε µε συνέπεια στο Εθνικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο οµολογουµένως ο κ. Κατρούγκαλος
το λειτουργούσε µε συχνότητα αρκετά θετική, κι εκεί, ρωτώντας
τι είπαν οι δύο ηγέτες, δεν παίρναµε απάντηση παρά µόνο τα
στοιχεία του ρεπορτάζ, που τα ξέραµε ήδη από τις εφηµερίδες
και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Ζητάµε από την Κυβέρνηση, όταν αυτή το κρίνει, αλλά όχι
πολύ αργά, τις επόµενες εβδοµάδες, τη σύγκληση του Εθνικού
Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής ή της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας –διαλέξτε και πάρτε-, προκειµένου να ενηµερωθούµε µε ακρίβεια για το περιεχόµενο των συνοµιλιών. Δεν είναι δυνατόν όλα να µένουν εν κρυπτώ. Ξέρουµε
ότι οι ηγέτες συναντήθηκαν, προφανώς κάτι θα είπαν, δεν θα πέρασαν την ώρα τους ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις. Θέλουµε
να ξέρουµε ποιο είναι το περιεχόµενο αυτών των συνοµιλιών και
αν υπήρξε κάποια εξέλιξη σε κάποιο από τα θέµατα των σχέσεών
µας µε την Τουρκία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Καππάτος και θα ακολουθήσει ο κ.
Φίλης.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έρευνα για υδρογονάνθρακες,
ιδίως όσον αφορά στην ανεύρεση φυσικού αερίου, είναι ένας
από τους κρισιµότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν το
ενεργειακό µείγµα της χώρας τα επόµενα τριάντα τουλάχιστον
χρόνια. Η διαπίστωση αυτή, µε δεδοµένο ότι το φυσικό αέριο
αποτελεί το καύσιµο - γέφυρα που θα επιτρέψει τη βαθµιαία µετάβαση σε εναλλακτικές, φιλικότερες προς το περιβάλλον, µορφές ενέργειας προσδίδει στη σηµερινή µας συζήτηση ιδιαίτερη
σπουδαιότητα.
Κατά τη σηµερινή µου παρέµβαση ως Βουλευτής ενός νοµού,
του Νοµού Κεφαλονιάς - Ιθάκης, που επηρεάζεται άµεσα, θα
αναφερθώ σε τρεις κρίσιµους παράγοντες: Ο πρώτος αφορά
στην περιβαλλοντική διάσταση, ο δεύτερος στη διάσταση της οικονοµίας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και τέλος στα
παραδείγµατα εκείνα που αντίστοιχες εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία.
Όσον αφορά στην κρίσιµη πτυχή της περιβαλλοντικής προστασίας, είµαστε σε θέση να αναδείξουµε τρεις θεσµικές εγγυήσεις που το νοµοσχέδιο προβλέπει.
Σε πρώτο επίπεδο εντοπίζονται οι µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων όπου καταγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας. Αναλύονται οι µηχανισµοί παρακολούθησης, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, καθώς και το πλαίσιο
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συνεργασίας των επενδυτικών φορέων µε τις κρατικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ελέγχου.
Σε δεύτερο επίπεδο, πέραν της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει συνταχθεί, έχουν ήδη ενσωµατωθεί σε αυτή πρόσθετοι όροι προστασίας του περιβάλλοντος που
προέκυψαν από τη σχετική δηµόσια διαβούλευση.
Στο τρίτο επίπεδο, οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που θέτει
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι αυστηρότερες διεθνώς, παρέχοντάς µας ένα θεσµικό πλαίσιο σύγχρονο, ασφαλές και ήδη δοκιµασµένο.
Οι οδηγίες σχετικά µε την πρόληψη βιοµηχανικών ατυχηµάτων, αλλά και την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε τις οποίες έχει εναρµονιστεί το
Ελληνικό Δίκαιο, εγγυώνται ότι η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει ήδη
θεσµική παράδοση δεκαετιών για την ασφαλή διαχείριση ενός
µεγάλου βιοµηχανικού προγράµµατος.
Υπάρχει µια κρίσιµη παράµετρος που αφορά ιδιαίτερα στον
Νοµό Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η σεισµική δραστηριότητα αποτελεί µέρος της ζωής µας. Ως Επτανήσιοι, Κεφαλονίτες και Θιακοί,
έχουµε αποδεχτεί πως οι σεισµοί είναι κάτι συνηθισµένο για τον
τόπο µας. Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπουν
ειδικό µηχανισµό παρατήρησης της σεισµικής δραστηριότητας
κατά την περίοδο των ερευνών και σε αυτό το πεδίο η χώρα µας
οφείλει να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό και τους επιστηµονικούς φορείς της.
Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να επισηµανθεί πως οι επενδυτικοί
φορείς είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται πλήρως µε το
σύνολο της εθνικής και ενωσιακής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
όχι µόνο αυτής που ισχύει τώρα, αλλά και της όποιας µελλοντικής.
Αναφορικά µε τη διάσταση οικονοµίας και ασφάλειας, η κύρωση των συµβάσεων υπογραµµίζει την ψήφο εµπιστοσύνης µεγάλων εταιρειών που θα πραγµατοποιήσουν επενδύσεις πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδοµένα στο πεδίο της έρευνας. Την
ίδια στιγµή µε το εν λόγω σχέδιο νόµου θέτουµε τις βάσεις ώστε
η ενεργειακή ασφάλεια και η γεωστρατηγική θέση της χώρας
µας να ενισχυθούν, καθιστώντας την Ελλάδα µια χώρα ισχυρή.
Σχετικά µε τις ως τώρα εµπειρίες από εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, υπάρχει θετικό προηγούµενο, ιδιαίτερα
στο πεδίο της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ειδικότερα στην περιοχή της Θάσου και της Καβάλας, µετά
από σαράντα χρόνια εξορύξεων, µε ξεπερασµένες ήδη τεχνολογίες, αφ’ ενός δεν υφίσταται ένδειξη επιβάρυνσης του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και αφ’ ετέρου η τουριστική βιοµηχανία
της περιοχής συνυπάρχει αρµονικά και αναπτύσσεται µαζί µε την
εξορυκτική δραστηριότητα. Αν µάλιστα λάβουµε υπ’ όψιν µας
πως οι έρευνες για τις οποίες ψηφίζουµε σήµερα θα λάβουν
χώρα ενσωµατώνοντας τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις,
αυτό αποτελεί ισχυρή ασφαλιστική δικλείδα.
Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούµε να επαναπαυτούµε στην τεχνολογική πρόοδο. Θεωρώ πως ένας ισχυρός δηµόσιος µηχανισµός
συνεχούς παρατήρησης και ελέγχου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος, όπως άλλωστε προβλέπεται µε την
κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις που συνδέονται µε την
προστασία του περιβάλλοντος να έχουν καθοριστικό λόγο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας καλείται να προσαρµοστεί
σε ένα πλαίσιο µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, να
αντικαταστήσει το κενό στην εθνική παραγωγή από το κλείσιµο
ενεργειακών µονάδων στη χώρα µας, να εξασφαλίσει ότι δεν θα
είναι απόλυτα εξαρτηµένη από την εισαγωγή ενέργειας που δεν
θα επιβαρύνει οικονοµικά τον προϋπολογισµό και όλους τους πολίτες.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα ψηφίζουµε παρέχει όλες εκείνες
τις εγγυήσεις θεσµικές, τεχνικές, τεχνολογικές και επιστηµονικές, ώστε να εξασφαλίσουµε µια υγιή, βιώσιµη και ασφαλή εξορυκτική διαδικασία. Οι έρευνες για τις οποίες νοµοθετούµε
σήµερα θα µας επιτρέψουν σε βάθος χρόνου να διερευνήσουµε
τις δυνατότητες και πιθανότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που καθιστούν τον
τόπο µας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τη χώρα ισχυρό παράγοντα γεωπολιτικά ως ένα κρίσιµο κόµβο για την ενεργειακή
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ασφάλεια της Ευρώπης.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί συνέχεια της σύµβασης, που
η προηγούµενη κυβέρνηση είχε συνάψει. Είναι εποµένως λογικό
να αναµένουµε τη θετική στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
στη σηµερινή συζήτηση και ψήφιση, για να τιµήσει την πρόσφατη
υπογραφή της στις συµφωνίες, τις οποίες κυρώνουµε σήµερα.
Αυτή θα είναι άλλωστε η ισχυρότερη απόδειξη πως το ελληνικό
κράτος έχει θεσµική συνέπεια και διπλωµατική συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Νίκος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
Ορίστε, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την κλιµατική
αλλαγή µε τον επείγοντα χαρακτήρα που παίρνει λόγω των πραγµατικών συνθηκών αλλά και υπό την πίεση των νεανικών διαδηλώσεων σε όλο τον κόσµο, µου θυµίζει σε µία της τουλάχιστον
αναλογία πώς άνοιξε στη χώρα µας τελείως απρόσµενα, αιφνιδιαστικά η συζήτηση για το χρέος το 2010. Τότε έπεσαν ξαφνικά
όλοι από τα σύννεφα. Και δικαίως οι πολίτες αναρωτιόντουσαν:
«Πώς φτάσαµε εδώ; Γιατί οι πολιτικοί, οι ακαδηµαϊκοί και οι γνωρίζοντες δεν µιλούσαν νωρίτερα;».
Θα αφήσουµε τις νεότερες γενιές να αναρωτηθούν αύριο το
ίδιο πράγµα για την κλιµατική αλλαγή; Το πώς δηλαδή έφτασε η
στάθµη της θάλασσας εδώ που έφτασε; Πώς έφτασε το φαινόµενο του θερµοκηπίου εδώ που έφτασε µε τους πάγους να λιώνουν και ολόκληρα οικοσυστήµατα να καταρρέουν; Θα αφήσουµε να µας κατηγορήσουν ότι υπήρξαµε αδιάφοροι, άτολµοι
και τελικώς άπραγοι ή θα πάρουµε µέτρα τώρα; Αλλά και εάν πάρουµε µέτρα, θα έχουν έναν ουσιαστικό χαρακτήρα που θα φέρει
αποτελέσµατα ή θα λέµε απλώς ωραίες κουβέντες µε περιβαλλοντικά στολίδια, για να αναπαραχθούν στα ΜΜΕ, ανοίγοντας
την ίδια στιγµή µε την ψήφο µας το δρόµο σε περισσότερες καύσεις ορυκτών και περισσότερα αέρια θερµοκηπίου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα στοιχείο που τροµάζει και θέλω να το σκεφτούµε και να αναλογιστούµε πού βρισκόµαστε και πού πηγαίνουµε. Οι ανάγκες σε παραγωγή ενέργειας διαρκώς αυξάνονται. Το 1965 σε όλο τον πλανήτη η ενέργεια που καταναλώθηκε δεν ξεπερνούσε τις 45.000 TWh. Μια εικοσαετία µετά, το 1985, ήταν 75.000 TWh, είχαν δηλαδή αυξηθεί
κατά 70%. Το 2015 ήταν 110.000 TWh. Και αυξάνονται.
Και τώρα πού βρισκόµαστε; Μήπως φτάσαµε ήδη στην οροφή
και µπορούµε να χαλαρώσουµε; Απάντηση: Οδεύουµε ταυτόχρονα σε αύξηση του πληθυσµού και σε αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας και άρα σε ραγδαία αύξηση της
ανάγκης για ενέργεια.
Εδώ, λοιπόν, να είµαστε καθαροί. Γιατί κρυβόµαστε πίσω από
όµορφες λέξεις όπως «εξοικονόµηση ενέργειας», «καθαρή ενέργεια». Όσο εξακολουθούµε να υπηρετούµε ως ανθρωπότητα και
να χτίζουµε ένα σύστηµα που συνδέει τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου, την ανάπτυξη και την αύξηση των κερδών µε την αύξηση της παραγόµενης ενέργειας, τότε θα είναι αδύνατον να αντιστρέψουµε την υπερθέρµανση του πλανήτη. Και αυτό γιατί το
µερίδιο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην παγκόσµια παραγωγή ενέργειας και παραµένει χαµηλό και δεν προβλέπεται
για τεχνικούς λόγους να γίνει αξιόλογο, τέτοιο που να έχει τη δυνατότητα να αντιστρέψει την κλιµατική καταστροφή. Σήµερα
παγκοσµίως δεν ξεπερνά το 15% και προβλέπεται να µην ξεπεράσει το 20% στο ορατό µέλλον.
Είναι σαφές ότι οι στόχοι εκποµπών για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής δεν επιτυγχάνονται. Δεν καταγράφεται µείωση
των αερίων του θερµοκηπίου ετησίως. Αύξηση καταγράφεται,
που οδηγεί σε άνοδο της θερµοκρασίας κατά δύο βαθµούς µέχρι
το 2050 και συνακόλουθα σε καταστροφές στο περιβάλλον της
κοινωνίας. Οι αρνητικές συνέπειες είναι γνωστές. Ας µην επεκταθούµε. Και θα γίνουν ακόµη δυσµενέστερες µε την αποχώρηση
των Ηνωµένων Πολιτειών από το Πρωτόκολλο του Παρισιού µετά
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τη γνωστή καταστροφική απόφαση του Τραµπ.
Τι χρειαζόµαστε, λοιπόν, σήµερα; Πρώτον και κύριο, αλλαγή
του µοντέλου ανάπτυξης, ώστε να µειωθούν οι ενεργειακές
ανάγκες. Φυσικά, αυτό µόνο απλό δεν είναι. Είναι αντίθετα µια
πολιτική επιλογή µεγάλης βαρύτητας και συνεπειών, που το οικονοµικό σύστηµα από µόνο του χωρίς να υποχρεωθεί, δεν θα
εφαρµόσει ποτέ. Γι’ αυτό έχουν τεράστια σηµασία και αποτελούν
πηγή αισιοδοξίας οι διαδηλώσεις των νέων, που παρακολουθήσαµε την περασµένη εβδοµάδα σε όλο τον πλανήτη. Είναι διαδηλώσεις που θα ενταθούν και είναι καθήκον µας να τις στηρίξουµε.
Δεύτερον, αύξηση µε κανόνες και όρους του ποσοστού εναλλακτικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό
µίγµα. Πρόκειται για δυο βήµατα µεγάλα και δύσκολα. Μόνο µια
µεγάλη συµµαχία εύπορων και µεγάλων χωρών µπορεί να µπει
µπροστά και να τραβήξει πίσω της σιγά-σιγά όλον τον πλανήτη.
Εξάλλου οι εύπορες χώρες είναι που παράγουν τους περισσότερους ρύπους που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου,
αλλά επίσης έχουν τις οικονοµικές δυνατότητες. Ωφεληθήκαν
την προηγούµενη περίοδο και είναι καθήκον να µπουν µπροστά
σήµερα.
Σε αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα πρέπει να παίξει θετικό ρόλο,
ρόλο που δεν είναι συµβατός µε τους στόχους της εξορυκτικής
βιοµηχανίας. Εξάλλου, για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους, η εξορυκτική βιοµηχανία είναι πολιτικά αυτόνοµη και υπηρετεί τα συµφέροντα, κατά κύριο λόγο, των Ηνωµένων Πολιτειών
και του µεγάλου ενεργειακού λόµπι και όχι τα συµφέροντα της
χώρας µας.
Αλλά ακόµα και αν υπήρχαν γεωπολιτικά συµφέροντα για την
Ελλάδα αναρωτιέµαι πού. Στο Ιόνιο; Ρωτώ: Τα τοποθετούµε
πράγµατι υπεράνω των περιβαλλοντικών αυτά τα γεωπολιτικά
συµφέροντα; Δίπλα στην Ολυµπία και στο Κατάκολο; Δίπλα στη
Λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου; Δίπλα στον σεισµογενή Πατραϊκό Κόλπο, στον ορεινό όγκο της Ηπείρου; Στην Κρήτη, όπου
οι εξορύξεις δεν είναι απλώς σε µια ανοιχτή θάλασσα, όπως
λένε, αλλά είναι δίπλα στη φωτιά της Μέσης Ανατολής και εντάσσουν, δυστυχώς, στα αµερικάνικα γεωπολιτικά σχέδια την Κρήτη
σχετικά µε τη Μέση Ανατολή; Ή ξεχνάµε την καταστροφή στον
Κόλπο του Μεξικού; Και εκεί ανοιχτή θάλασσα ήταν.
Σε αυτό το πλαίσιο έχω εκφράσει έγκαιρα την αντίθεσή µου
µε τις συµβάσεις εξόρυξης, η κύρωση των οποίων συζητείται σήµερα. Τον Απρίλιο του 2018 υπέγραψα µαζί µε τον τότε Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Δηµαρά και δύο έγκριτους επιστήµονες, τον
Ιωσήφ Σινιγάλια και τον Στάθη Λουκά, κείµενο µε το οποίο καλούσα την κυβέρνησή µας να µην επιµείνει σε ένα παραγωγικό
σχέδιο ανάπτυξης που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τον
πλούτο ολόκληρων περιοχών σπαταλώντας την ίδια στιγµή αλόγιστα τους φυσικούς πόρους.
Αντίθετα, συνεργαζόµενη η κυβέρνησή µας µε την οικολογική
Αριστερά έπρεπε να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό µοντέλο που να οδηγεί σε µια δίκαιη κατανοµή του φυσικού πλούτου
και σε ένα άλλο υπόδειγµα ζωής του πολίτη.
Καταθέτω σήµερα στα Πρακτικά µαζί µε τη σχετική ανακοίνωση το άρθρο αυτό στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» και την
επιστολή της Green Peace και της WWF προς τους Βουλευτές
για το ζήτηµα που συζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών)
Στην επιστολή αυτή µάλιστα των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων επισηµαίνονται µε τεκµηριωµένο τρόπο τα σοβαρά ελλείµµατα περιβαλλοντικής ασφάλειας, αλλά ξετινάζουν και όλη
τη φιλολογία ότι θα βρούµε πολλά χρήµατα στον πυθµένα της
θάλασσας.
Στο κοντινό µέλλον, µετά από δύο ή τρεις δεκαετίες, αν έχουµε
µείνει αδρανείς, οι σηµερινοί νέοι και αυριανοί πολίτες θα στραφούν πίσω και θα κραυγάσουν «τι κάνατε;». Με ποιους θέλουµε
να είµαστε τότε; Με εκείνους που ενήργησαν µε ιδιοτέλεια, που
αδιαφόρησαν ολωσδιόλου ή µε εκείνους που κόντρα στο ρεύµα
πάσχιζαν για µια άλλη, ριζικά διαφορετική ενεργειακή πολιτική;
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Αισθάνοµαι, αισθανόµαστε, πρέπει να αισθανόµαστε ότι πρέπει να είµαστε µε τους δεύτερους, µε τα εκατοµµύρια πολίτες
που ξεχύνονται στους δρόµους των πόλεων του πλανήτη. Να δώσουµε τη µάχη για το περιβάλλον και την ανθρωπότητα και να
την κερδίσουµε. Να είµαστε µε τα παιδιά, να είµαστε µε την
Γκρέτα Τούνµπεργκ, την οποία πρέπει να καλέσουµε στη Βουλή
µας να µας µιλήσει και να την ακούσουµε, όπως επίσης πρέπει
κάθε Παρασκευή, που γίνονται οι διαδηλώσεις των παιδιών στο
Σύνταγµα, να κατέβουµε να τους ακούσουµε, µαζί τους. Αυτή
είναι η πραγµατική Βουλή των Εφήβων εκεί, στο Σύνταγµα, µε
τις διαδηλώσεις και όχι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες εσωτερικού χώρου.
Επίσης, θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να απαντήσουµε σε όσες
προκλήσεις υπάρχουν, όπως, για παράδειγµα, στη δίωξη, στην
αγωγή εναντίον του Δηµάρχου Κερατσινίου από την πετρελαϊκή
εταιρεία «OILONE», που είναι µια εταιρεία που, όπως έχει καταγγελθεί, βρωµίζει το περιβάλλον και καθιστά Σεβέζο την περιοχή
δίπλα στον Πειραιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε µια κριτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µεταβάλλει θέση. Είναι µια θετική µετατόπιση, που είναι,
κατά τη γνώµη µου, προάγγελος µιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας. Αρκεί όµως; Αρκεί από το «ναι» το βιαστικό και ακατανόητο την παραµονή των εκλογών να πάµε
σήµερα σε ένα «παρών»; Κατά τη γνώµη µου, δεν αρκεί.
Άκουσα ως άλλοθι το θέµα των ΕΛΠΕ. Είναι πραγµατικό πρόβληµα το ξεπούληµα που ετοιµάζεται για τα ΕΛΠΕ, αλλά είναι το
έλασσον. Το µείζον είναι η κλιµατική αλλαγή και αυτή υπήρχε και
πριν από τις εκλογές. Είναι λάθος να µην κάνουµε µια αυτοκριτική µπροστά στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική νεολαία.
Αυτή είναι η δύναµη της Αριστεράς: να µπορεί να διορθώνει τα
λάθη της, να κερδίζει συνειδήσεις των πολιτών σε µια γραµµή
αλλαγής της κοινωνίας, που σηµαίνει σε µια γραµµή κοινωνικά
και περιβαλλοντικά ισόρροπης ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, και θα ακολουθήσει ο κ. Κωνσταντόπουλος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε πολύ ωραία πράγµατα
σήµερα από την πλευρά της Κυβέρνησης. Ο Κοινοβουλευτικός
της Εκπρόσωπος µας είπε, περίπου, ότι θα πρέπει να πεθάνουµε,
για να µην αφήνουµε κανένα αποτύπωµα αντιοικολογικό ή οικολογικό, όπως προτιµάτε πάρτε το, δηλαδή ότι ο µόνος τρόπος
να µη ρυπαίνουµε είναι να εκλείψουµε.
Η αλήθεια, βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι και λυπάµαι που το
λέω. Το επιχείρηµα ήταν ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει και το οικολογικό της αποτύπωµα. Ξέρω µία σειρά
δραστηριοτήτων που δεν αφήνουν κανένα αποτύπωµα: το θέατρο, τον χορό, το τραγούδι. Είναι κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες που αφήνουν αποτυπώµατα και µάλιστα ανάµεσα
σε αυτές συναντάµε τεράστιες διαφορές.
Παραδείγµατος χάριν, ασφαλώς δεν κάνει την ίδια ζηµιά στο
περιβάλλον το σκούτερ που εγώ οδηγώ µε τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων που εσείς σκοπεύετε να κάνετε στην πατρίδα µας.
Ενώ -και εδώ είναι το ενδιαφέρον και οξύµωρο- παραδόξως το
σκούτερ µου βοηθάει ακριβώς εξίσου µε την εξόρυξη υδρογονανθράκων την εθνική µας οικονοµία, δηλαδή, όπως λεπτοµερώς
πριν από λίγο ανέλυσε και απέδειξε αναντίρρητα ο Αρχηγός µας,
εντελώς καθόλου.
Από την πλευρά του ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης είναι, όπως όλοι ξέρουµε, ένας εξαιρετικά ευγενικός άνθρωπος και εγώ δεν
έχω την παραµικρή αµφιβολία ότι έχει οικολογικές ανησυχίες και
αποδεικνύει την ευγένειά του µε την υποµονή που κάθεται να
ακούει όλους εµάς εδώ να λέµε ο καθένας το κοντό του και το
µακρύ του.
Εν τούτοις διαισθάνοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα βρίσκεστε σε κάπως δεινή θέση, γιατί είστε, κατά κάποιον τρόπο, αναγκασµένος να προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγη-
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τα. Τα επιχειρήµατά σας που κράτησα ήταν κυρίως δύο. Ήταν
ότι «και εµείς οφείλουµε να κάνουµε εξορύξεις αυτού του είδους», του δολοφονικού για εµάς και για την πατρίδα µας, κατά
τη γνώµη µας είδους, «επειδή αυτό είθισται να συµβαίνει στη γειτονιά µας».
Θέλω να σας πω ότι δεν συµβαίνει στη γειτονιά µας. Συµβαίνει
µόνο στους υπανάπτυκτους γείτονές µας, όπως είναι οι Τούρκοι,
όπως είναι η κατεχόµενη Κύπρος, όπως είναι η ελεύθερη Κύπρος. Συµβαίνει, δηλαδή, στις µικρές και φτωχές χώρες της γειτονιάς µας, στις χώρες που έχουν αδιέξοδα στη γειτονιά µας.
Δεν συµβαίνει στην Ιταλία, δεν συµβαίνει στην Ισπανία, δεν συµβαίνει στην Πορτογαλία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν διαρκές και
µεγάλο µορατόριουµ.
Το δεύτερο επιχείρηµά σας ήταν ότι τουλάχιστον θα τηρηθούν
όλα τα διεθνή στάνταρ. Το είπατε και εσείς, το είπε και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
Είναι προφανές, κύριε Χατζηδάκη, ότι δεν θα τηρηθούν τα διεθνή στάνταρ για τον απλό λόγο ότι δεν έχουµε κυρώσει ακόµα,
ως οφείλαµε, τη συµφωνία που λέγεται Offshore Protocol, της
Βαρκελώνης, δεν έχουµε κυρώσει το Πρωτόκολλο του Λονδίνου
περί προλήψεως ρύπανσης της θάλασσας εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών και µια σειρά άλλα πρωτόκολλα δεν
έχουµε κυρώσει. Αν δεν κυρωθούν πρώτα αυτά τα πρωτόκολλα,
διατηρούµε ευλόγως τη ζωηρή αµφιβολία µας για το εάν θα γίνουν σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρ οι εξορύξεις.
Ήθελα να πω και για τον κ. Βελόπουλο όσον αφορά τους υδρίτες, ότι αυτό, κατά τη γνώµη µου, είναι µια υπέροχη καινοφανής
τοποθέτηση, δηλαδή ότι το φυσικό αέριο, µέρος του οποίου είναι
οι υδρίτες, είναι οικολογικό. Το ακούσαµε και αυτό σε αυτή την
Αίθουσα.
Για ενηµέρωση του κ. Βελόπουλου και όλης της Βουλής, σας
πληροφορώ ότι κατά την εξόρυξη των υδριτών εκλύεται το περίφηµο ατµοσφαιρικό µεθάνιο στην ατµόσφαιρά µας, το οποίο
είναι ισχυρότατο αέριο θερµοκηπίου µε µεγάλο δυναµικό παγκόσµιας θέρµανσης, µεγαλύτερο -προσέξετε µε- ακόµα και από
αυτό του διοξειδίου του άνθρακος.
Επίσης, το ατµοσφαιρικό µεθάνιο επηρεάζει αρνητικά το στρατοσφαιρικό όζον, δηλαδή το όζον που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα. Θυµάστε τι έχουµε τραβήξει από την τρύπα του όζοντος. Την ενισχύει µια χαρά. Οι υδρίτες δεν είναι καθόλου οικολογικό καύσιµο.
Τώρα θα µου επιτρέψετε να κλείσω -δεν θα µιλήσω πολύ, δεν
θα σας κουράσω- και να σταθώ στο σηµαντικότερο επιχείρηµά
µου απ’ όλα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εσείς που θα ψηφίσετε απόψε
«ναι» στις εξορύξεις, πώς τολµάτε; Σας θυµίζει κάτι; Το ξαναλέω:
Πώς τολµάτε να αντιµετωπίζετε το µέλλον των παιδιών µας και
των παιδιών των παιδιών µας σαν να πρόκειται για κάποια επιχείρηση, η οποία κατά το επιχειρείν της δικαιούται να παίρνει και τα
ρίσκα της; Πώς τολµάτε για λίγα ή για πολύ περισσότερα δισεκατοµµύρια ευρώ να παίζετε µε τις πιθανότητες καταστροφής
της γης και των θαλασσών µας; Θαρρείτε ίσως πως σας ανήκουν; Κάνετε πολύ µεγάλο λάθος!
Ανήκουν σε όλους τους επόµενους ανθρώπους που πρόκειται
να γεννηθούν µετά από εµάς. Αν το συγκεκριµένο ρίσκο που
παίρνετε απόψε δεν σας βγει, δεν θα πτωχεύσει απλώς µία επιχείρηση ακόµα, αλλά θα πεθάνει διά παντός µια χώρα που είναι
ήδη εδώ και πολύ καιρό από όλους εσάς πτωχευµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής
για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείται σήµερα η Ολοµέλεια της Βουλής να κυρώσει τέσσερις συµβάσεις παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στις περιοχές του Ιονίου, της δυτικής Ελλάδας, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και ενώ η Νέα Δηµοκρατία και
ο ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων για το
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ποιος χειρίστηκε καλύτερα το θέµα, η ουσία είναι µία: Για µια
ακόµη φορά δικαιώνεται µια µεγάλη πατριωτική προσπάθεια του
ΠΑΣΟΚ.
Ποια είναι αυτή; Η αξιοποίηση των εθνικών κοιτασµάτων και
υδρογονανθράκων, µια προσπάθεια που άρχισε το 1995 επί ΠΑΣΟΚ, να θυµίσω, µε τον ν.2289/95, ανοίγοντας τότε ένα νέο κεφάλαιο και, µάλιστα, ιδιαίτερα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της
έρευνας των υδρογονανθράκων στη χώρα µας. Να θυµίσω ότι
τότε έγινε ο πρώτος διεθνής διαγωνισµός και άρχισαν δειλάδειλά να γίνονται οι πρώτες έρευνες. Έκτοτε πέρασαν δεκαέξι
ολόκληρα χρόνια µέχρι τον ν.4001/11 επί Κυβερνήσεως και πάλι
του ΠΑΣΟΚ. Και οµιλώ για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου 2009 - 2011. Κοινό ερώτηµα, θα έλεγα, και απορία: Γιατί,
όµως, επανήλθαµε τότε; Επανήλθαµε για να εκσυγχρονιστεί το
τότε υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και να εναρµονιστεί µε τις διεθνείς πρακτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο νοµικό πλαίσιο προέβλεπε ενισχυµένα επενδυτικά κίνητρα αλλά και αυστηρές περιβαλλοντικές ρήτρες και, φυσικά, βέλτιστες πρακτικές στην παραχώρηση δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, δηµιουργήσαµε τον Εθνικό Φορέα
Υδρογονανθράκων και, µάλιστα, είχαµε αποτέλεσµα. Προκηρύχθηκε το 2012, βάσει του νέου τότε νοµικού πλαισίου, ένας διεθνής γύρος παραχωρήσεων για τα τρία οικόπεδα Πατραϊκός Κατάκολο - Ιωάννινα και αρχίσαµε να διαµορφώνουµε τη νέα
αγορά.
Να θυµίσω ότι κεντρικό ρόλο στη χάραξη της τότε πολιτικής
διαδραµάτισε ο καθηγητής και τότε Υπουργός Γιάννης Μανιάτης.
Ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας. Αισθάνοµαι, λοιπόν, χρέος να τονίσω ότι το 2013 ο Γιάννης Μανιάτης, ως Υπουργός τότε Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε µε νόµο στο Σώµα έναν
µηχανισµό κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τρόπο ιδανικό. Εισηγήθηκε τη δηµιουργία Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών από την εκµετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων. Δηλαδή, τι ήταν αυτός; Ένας ειδικός λογαριασµός, που
σκοπό δεν είχε τίποτα περισσότερο από τη δηµιουργία ενός µεγάλου αποθεµατικού, ένα αποθεµατικό που θα χρηµατοδοτούσε
τον κλάδο σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.
Ο νόµος αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, προέβλεπε ότι το 70%
τουλάχιστον των εσόδων του δηµοσίου από την εκµετάλλευση
των ελληνικών υδρογονανθράκων θα πηγαίνει στον εθνικό αυτό
λογαριασµό, στο Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Το 5%
θα πηγαίνει απευθείας σε πόρους στην περιφέρεια, για την ανάπτυξη της περιφέρειας, µιας και µιλάµε για περιφερειακή ανάπτυξη. Το 20% θα πηγαίνει το Πράσινο Ταµείο, για ανταποδοτικά
έργα στις περιφέρειες, και το 5% θα µπορεί να πηγαίνει και αυτό
στα ασφαλιστικά ταµεία ή σε άλλους σκοπούς. Ουσιαστικά, αγαπητοί συνάδελφοι, ο νόµος Μανιάτη έβαζε την Ελλάδα, τότε, σε
αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας βγάλουµε την τσίµπλα από το µάτι.
Γι’ αυτό και σήµερα θεωρούµε ότι µε τις συµβάσεις αυτές διαγράφονται µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο. Ωστόσο, γίνεται συνείδηση ότι η χώρα µας µετατρέπεται σε ενεργειακό παίκτη, όχι µόνο στις περιοχές της Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη και, µάλιστα, αναβαθµίζεται γεωπολιτικά.
Θα έλεγα ότι γίνεται ενεργειακός κόµβος στην Ανατολική Μεσόγειο, δηµιουργώντας µία νέα αγορά, µε νέες θέσεις απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είναι βιώσιµη, ωστόσο, η
ανάπτυξη χρειάζεται η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στις επόµενες γενιές. Ωστόσο, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεσµευτείτε ότι θα εφαρµοστούν οι καλύτερες πρακτικές σε σχέση µε
το περιβάλλον, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να µην επιβαρυνθούν.
Χρειάζεται να δεσµευθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρξει σεβασµός στο περιβάλλον έναντι του κέρδους. Άλλωστε, η κλιµατική
αλλαγή επιβάλλει την προστασία του περιβάλλοντος. Για όλους
µας αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα.
Θυµίζω, ωστόσο, ότι στον Πρίνο, τριάντα πέντε χρόνια, δεν
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έχει χυθεί ούτε σταγόνα πετρέλαιο. Αντίθετα, όλοι γνωρίζουµε
την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελέστηκε µε το «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ 2» το 2017.
Αποµένει, κύριοι της Κυβέρνησης, να διασφαλιστούν οι διαδικασίες, ώστε η έρευνα και η επεξεργασία σε όλα τα οικόπεδα να
συµφωνούν µε τις προβλεπόµενες συµβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο
να παρέχεται όλη η πληροφόρηση, για το πώς εξελίσσονται σήµερα οι ήδη κυρωθείσες τα περασµένα έτη συµβάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος είναι ένας και πρέπει
να είναι κοινός. Θα πρέπει να µη γίνονται αυθαιρεσίες, να µην
παρατηρηθούν παρατυπίες, να διαφυλάξουµε το εθνικό και τοπικό συµφέρον και να οδηγήσουµε τη χώρα µας σε µία αναπτυξιακή τροχιά. Διότι ανάπτυξη σηµαίνει πρόοδος, σηµαίνει πλούτος. Αυτό είναι το ζητούµενο. Διότι τα δανεικά, όπως έχω πει και
κατ’ επανάληψη, έλαβαν τέλος.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς, το
Κίνηµα Αλλαγής λέµε «ναι». Λέµε «ναι» στην έρευνα και την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων. Επιταχύνετε τις διαδικασίες.
Δώστε µας χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Και, βεβαίως, δώστε
ιδιαίτερη σηµασία στα ανατολικά οικόπεδα, κάτω από την Κρήτη,
αφού γνωρίζετε τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Για εµάς, η στρατηγική τους σηµασία είναι µεγάλη. Η ταχύτητα κινήσεων µπορεί
να εξαλείψει πολλά προβλήµατα.
Όσον αφορά στα ΕΛΠΕ και στις εξελίξεις που φαίνεται πιθανό
να ακολουθήσουν, είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να διασφαλίσει
το δηµόσιο συµφέρον και τους πόρους του δηµοσίου. Τέλος, θα
πρέπει να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται να υπάρξει ιδιωτικοποίηση,
σε τι ποσοστό και µε ποιους όρους και προϋποθέσεις. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ να µην ξεχνά τι υπέγραφε µε τις συµβάσεις για τα ΕΛΠΕ,
καθώς και τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην προοπτική των ΕΛΠΕ.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, λόγω των τελευταίων γεγονότων
µε τα λειτουργικά, θα πρέπει να σταµατήσουν από όλες τις πτέρυγες πολιτικές και κοµµατικές κορώνες και να υπάρξει από
όλους µας εθνική ευθύνη και συνευθύνη απέναντι στην Τουρκία,
µε εθνική στρατηγική. Αυτό επιβάλλει η εθνική µας ταυτότητα, η
εθνική µας συνείδηση, το εθνικό µας συµφέρον. Άλλωστε, κοινή
πίστη όλων µας είναι ότι δεν παραχωρούµε σπιθαµή και δεν χαρίζουµε τίποτα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα µία µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Γενικό Λύκειο
Αιγάλεω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπαναστάσης για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εκφράσατε την ανησυχία σας, έστω και ρητορική, περί της συλλογικής ορθοκρισίας των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Τους προτείνατε ψυχίατρο. Μην ανησυχείτε! Υγιέστατοι είναι. Μαζί σας είναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στηρίζουν
τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής σας. Αυτό ισχύει και για
τις σηµερινές συµβάσεις. Οι αντιρρήσεις τους είναι σε επιµέρους
θέµατα.
Όσο για το ΚΚΕ, ήταν, είναι και θα είναι απέναντί σας, απέναντι
στα συµφέροντα της τάξης που εκπροσωπείτε, της αστικής τάξης. Το στίγµα της τάξης που η Κυβέρνηση εκπροσωπεί φάνηκε
στην ψηφοφορία στην Ευρωβουλή και από την ψήφο της Ευρωβουλευτή σας κ. Ασηµακοπούλου, όταν υπερψήφισε το κατάπτυστο αντικοµµουνιστικό µνηµόνιο. Αυτή ψήφισε και ο Ευρωβουλευτής του ξενοφοβικού, ακροδεξιού, του ρατσιστικού κόµµατος
της Ελληνικής Λύσης.
Για τη θέση-φωτοβολίδα τώρα που εκφράστηκε, περί µη εξό-
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ρυξης ορυκτών ενεργειακών πόρων, είναι σηµαντική σίγουρα η
ποιότητα της ενεργειακής πρώτης ύλης. Εκείνο, όµως, που είναι
κυρίαρχο είναι σε ποιου τα χέρια είναι η ενέργεια. Σε συνθήκες
καπιταλισµού, ακόµη και η πλέον καθαρή ενέργεια θα µολύνει
τις ζωές του λαού, των εργαζοµένων. Θα µολύνει την καθηµερινότητά τους, όταν δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν
αυτή την ενέργεια.
Κυρίες και κύριοι, σήµερα κεντρική επιδίωξη της αστικής
τάξης της Ελλάδας, µέσω των διαδοχικών κυβερνήσεων, είναι η
µετατροπή της χώρας σε κόµβο µεταφοράς εµπορευµάτων και
ενέργειας. Αυτό δείχνει και η συµµετοχή µεγάλων ελληνικών οµίλων στην αξιοποίηση των υποθαλάσσιων κοιτασµάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.
Στο ίδιο πλάνο µπαίνει και η διαπάλη για την υπερίσχυση του
υποθαλάσσιου αγωγού «EAST MED», έναντι της διέλευσής του
µέσω Τουρκίας για τη µεταφορά φυσικού αερίου από τις ΑΟΖ
της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου µέσω της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση καταθέτει σήµερα για κύρωση
συµβάσεις που δοµήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, εκχωρώντας τον ορυκτό
πλούτο της Ελλάδας στους οµίλους «ENI», «TOTAL», «EXXONMOBIL» µε συµµετοχή των ΕΛΠΕ. Οι συµφωνίες αυτές, εξεταζόµενες κάτω από το πολιτικό και στρατιωτικό πρίσµα, συντείνουν
απροκάλυπτα και στην προσπάθεια ανάδειξης και ενίσχυσης του
άξονα Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου, πάντα κάτω από
την ηγεµονία των ΗΠΑ.
Η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτές τις συµβάσεις ως συνέχεια
ενός εθνικού σχεδιασµού για τη συνολική αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας µε άξονα την ενέργεια. Τι δεν αναφέρει η Κυβέρνηση; Δεν λέει λέξη για το ποιο είναι το εγγύς
γεωπολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο επιδιώκει την αναβάθµιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Δεν κάνει την παραµικρή αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόµενο της
έννοιας «αναβάθµιση», παρά τη σαφή θέση της ότι αυτός είναι
ένας από τους κύριους λόγους εκχώρησης του ορυκτού µας
πλούτου.
Και όλα αυτά γιατί; Γιατί είναι πάγια η πρακτική των αστικών
κυβερνήσεων, όταν νοµοθετούν, να παραπλανούν και να εξαπατούν τον λαό, κρύβοντας την αντιλαϊκή κατεύθυνση των αποφάσεών τους. Άλλα λένε, άλλα κάνουν.
Σήµερα στο γεωπολιτικό µας περιβάλλον, όπου Κυβέρνηση και
Αντιπολίτευση διακηρύσσουν την επιθυµία αναβάθµισης της
χώρας, κυριαρχεί ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Κυριαρχούν τα ιδιαίτερα απειλητικά απόνερα των επιδιώξεων της αστικής τάξης της Τουρκίας για ενίσχυση της θέσης
της ως µεγάλης περιφερειακής δύναµης, που παζαρεύοντας
προσπαθεί να µπει σφήνα στο σκληρό ανταγωνισµό ΗΠΑ - Ρωσίας.
Σε αυτό το περιβάλλον η Κυβέρνηση προσυπογράφει συµβάσεις εκχώρησης υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου, χωρίς να προχωρά τη διαδικασία ανακήρυξης ΑΟΖ, σύµφωνα µε τη διεθνή
σύµβαση για το δίκαιο της Ελλάδας. Ακολουθεί πιστά τη σχετική
αµερικανική συµβουλή, στην ουσία υπόδειξη.
Αυτό αποκτά σήµερα µία εξαιρετικά επικίνδυνη διάσταση, σε
µία περίοδο κορύφωσης της επιθετικότητας της αστικής τάξης
της Τουρκίας, µίας επιθετικότητας που αµφισβητεί µε διπλωµατικά και στρατιωτικά µέσα τα υπάρχοντα σύνορα της περιοχής.
Αµφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάννης. Επιχειρεί τη δηµιουργία
τετελεσµένων, µε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
Πώς εξηγούνται αυτές οι επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης; Είναι επιπολαιότητα και ανικανότητα των αρµόδιων Υπουργών της; Εκφράζουν µήπως κυβερνητική δειλία και ενδοτικότητα,
µπροστά στην προκλητική τουρκική επιθετικότητα που απαιτεί
συγκυριαρχία στο Αιγαίο και συνεκµετάλλευση των ελληνικών
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων; Τίποτα από αυτά.
Η στάση της Κυβέρνησης επιβεβαιώνει ότι κάθε αστική κυβέρνηση διαπραγµατεύεται τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µε
γνώµονα τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτό συµβαίνει και όταν διεκδικεί µε εθνικιστικές κορώνες και όταν υποχωρεί
και συµβιβάζεται µε κοσµοπολίτικη νηφαλιότητα. Πάντα το κριτήριο είναι η βελτίωση της θέσης της αστικής τάξης στο διεθνές
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ιµπεριαλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό και σήµερα η Κυβέρνηση ανοίγει τον δρόµο της συνεκµετάλλευσης, υπό τη σκέπη του αµερικανικού και του γαλλικού παράγοντα, που διεκδικούν τη µερίδα
του λέοντος.
Αυτές οι εξελίξεις αποδεικνύουν, επίσης, πόσο ψευδεπίγραφο
και επικίνδυνο είναι το επιχείρηµα ότι γεωπολιτικά αναβαθµιζόµενοι κάτω από τις οµπρέλες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα προστατευθούµε από τον εξ Ανατολάς κίνδυνο. Η προσυπογραφή των υπό συζήτηση συµβάσεων, µέσω της επαγγελλόµενης γεωπολιτικής αναβάθµισης, νοµοτελειακά θα φέρει στις
θάλασσές µας και τις πολεµικές αρµάδες των ΗΠΑ, της Γαλλίας
και της Ιταλίας. Είναι η σηµερινή τραγικά επικίνδυνη εικόνα της
κυπριακής ΑΟΖ.
Και αν Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση κλείνουν πονηρά το µάτι
στον λαό, παρουσιάζοντας αυτούς τους στόλους ως ασπίδα προστασίας της Ελλάδας, για µία ακόµη φορά εµείς λέµε ότι επί της
ουσίας βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Για όλα αυτά τα θέµατα, η µόνη λύση προς όφελος των λαϊκών
συµφερόντων απαιτεί ριζική αλλαγή πορείας. Απαιτεί η εργατική
τάξη, ο λαός να πάρει πραγµατικά στα χέρια του το τιµόνι της
εξουσίας και τα κλειδιά της οικονοµίας. Αυτή είναι η λύση που
θα κατοχυρώσει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό
αγαθό και όχι εµπόρευµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο, για πέντε λεπτά αυστηρά, ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Προέδρος της Ελληνικής Λύσης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν ήξερα ότι µπορεί να λέει εδώ µέσα ο καθένας ό,τι θέλει
και να υβρίζει άλλους, χωρίς να διαγράφονται από τα Πρακτικά.
Κάποιος πρώην στρατιωτικός που ορκίστηκε στο έθνος µε τη
στολή του, απεκάλεσε εµάς ρατσιστές. Ποιος είναι ο κύριος αυτός; Με ποιο δικαίωµα ο κύριος αυτός µάς απεκάλεσε έτσι;
Επειδή ψηφίσαµε; Όχι εγώ, αλλά ξέρετε κάτι; Στο κόµµα τους
δεν έχουν µάθει τι σηµαίνει δηµοκρατία.
Ο δικός µας Ευρωβουλευτής ψήφισε κατά πώς νόµιζε ο ίδιος.
Έπρεπε να του επιβάλω εγώ τη δική µου άποψη; Δεν καταλαβαίνω πώς αντιλαµβάνονται τη δηµοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνω και το εξής: Όποιοι διαφωνούν µε το ΚΚΕ είναι ρατσιστές,
είναι εθνικιστές, είναι σοβινιστές, ακροδεξιοί. Μπορεί να είναι ό,τι
θέλουν.
Θέλω να διαγραφεί από τα Πρακτικά η λέξη «ρατσιστής», γιατί
ειλικρινά προσβάλλει και τη δηµοκρατία και το Κοινοβούλιο, διότι
το ΚΚΕ τουλάχιστον σέβεται τη δηµοκρατία. Έτσι λένε. Δεν το
κάνουν ποτέ, γιατί είναι ιδιότυπη η ασυλία τους. Μόλις τους κάνεις κριτική, πετούν τις ταµπέλες.
Το είπε, κυρία Πρόεδρε, είπε τη λέξη «ρατσιστές». Δεν αφήνω
κανέναν να αποκαλεί την Ελληνική Λύση «ρατσιστές». Εγώ
µπορώ να οµιλώ. Μεγάλωσα στη Γερµανία, ξέρω τι σηµαίνει ρατσισµός, ο κύριος δεν ξέρει. Φόρεσε, λοιπόν, την τιµηµένη ελληνική στολή. Παράκληση να διαγραφεί η λέξη, γιατί είναι απαράδεκτο να αποκαλούν Βουλευτές και κόµµατα «ρατσιστικά» στην
Ελλάδα. Πρέπει να ντρέπονται κάποιοι.
Κατά τα λοιπά, εγώ δεν θα πιέσω κανέναν Βουλευτή µου να
ψηφίσει ό,τι θέλω εγώ. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία. Στο ΚΚΕ έχουν συντεταγµένη λογική. Ψηφίζουν όλοι µαζί. Και δεν µπορώ
να καταλάβω, βέβαια, γιατί είναι στην Ευρώπη, αφού δεν γουστάρουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρώπη. Πολεµούν την
Ευρώπη, αλλά τους ευρωπαϊκούς µισθούς τούς παίρνει το κόµµα
τους. Κάποια στιγµή, αυτό το ιδιότυπο της ασυλίας να σταµατήσει.
Τι θα πει «ρατσιστές»; Δεν το καταλαβαίνω, κυρία Πρόεδρε.
Παράκληση, λοιπόν, να διαγραφεί από τα Πρακτικά, γιατί είναι
και παράνοµος ο όρος. «Ρατσιστές»! Ποιος; Ο άνθρωπος που
φόρεσε το εθνόσηµο στην ελληνική στολή εδώ και ορκίστηκε στο
έθνος; Έτσι ορκίστηκε ο κύριος που δεν τον ξέρω καν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαρι-
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στώ, κύριε συνάδελφε.
Οφείλω να ζητήσω από το Σώµα τη γνώµη του, εάν πρέπει και
θέλει να σβηστεί αυτή η φράση από τα Πρακτικά. Συµφωνείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν συµφωνούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς
επιµένουµε στον χαρακτηρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στην οµιλία του ο κ. Βελόπουλος…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Καραθανασόπουλε, είναι ποινικό αδίκηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βελόπουλε, σας
παρακαλώ πολύ. Ηρεµήστε, θα βρεθεί µια λύση. Σας παρακαλώ
πολύ, δεν χρειάζεται να ανέβουν οι τόνοι στην Αίθουσα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Αρκετά µε το ΚΚΕ και την ασυλία του! Φτάνει πια! Δεν είµαστε ξενοφοβικοί. Είµαστε Έλληνες πατριώτες που αγαπάµε
την πατρίδα µας. Τελεία και παύλα! Το καταλαβαίνετε, κύριε Καραθανασόπουλε; Ξέρετε τι σηµαίνει πατριωτισµός; Να το µάθετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς να το µάθουµε;
Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, σε
λίγο θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν το ξέρετε. Είστε ρατσιστές. Εµείς αγαπάµε το έθνος
και την πατρίδα. Κάνετε λάθος. Αυτά κοµµένα µε εµάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βελόπουλε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Είστε ρατσιστές έναντι των Ελλήνων. Αυτοί είστε του ΚΚΕ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βελόπουλε, σας
παρακαλώ πολύ!
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος έχει τον λόγο και ελπίζω ότι αυτή η διαφορά θα λυθεί και
θα ηρεµήσει η Αίθουσα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Στο δεύτερο «αλτ» να πυροβολείται ο
µετανάστης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Στο τρίτο «αλτ». Στον αέρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Στο τρίτο «αλτ» να πυροβολείται ο µετανάστης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Στον αέρα, είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά έλεγε και η Χρυσή Αυγή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Είσαι ρατσιστής, είσαι φασίστας! Αυτό που κάνεις είναι φασισµός!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος µιλάει; Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα συνεχίσω. Γνωριζόµαστε σ’
αυτόν τον τόπο πολύ καλά. Κατάλαβες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι εικόνα Κοινοβουλίου αυτή. Σας παρακαλώ πολύ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν θα µας κάνει µαθήµατα. Εµείς πολεµήσαµε και τον γερµανικό και τον ιταλικό και τον βουλγάρικο
φασισµό και όλες τις αυτοκρατορίες, κύριε Βελόπουλε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχίσει η διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς πολεµήσαµε και τον ιταλικό φασισµό και τον γερµανικό και τον βουλγάρικο, όταν κάποιοι πολιτικοί πρόγονοι συνεργάζονταν µαζί τους.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δείτε τον Κριστόφ για τα σλαβοµακεδονικά τάγµατα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει, θα την πάρετε τη θέση της
Χρυσής Αυγής, µη στεναχωριέστε, θα την πάρετε. Αυτό είναι ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πατριωτισµός!
Είναι σοβαρή η συζήτηση σήµερα, κατά τη γνώµη µας, κατά
τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και γι’ αυτό
θα καταθέσουµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία, για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Είναι πολύ σοβαρή η έγκριση
αυτών των τεσσάρων συµφωνιών, γιατί µε ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µαζί, του ΣΥΡΙΖΑ πριν και όσων συµφωνούν
µε αυτή την κύρωση των τεσσάρων συµβάσεων παραχώρησης
πραγµατοποιείται ένα έγκληµα σε βάρος του ελληνικού λαού.
Παραδίδεται, εκχωρείται, ο ορυκτός πλούτος της χώρας, ένα
µέρος του -γιατί έχει µεγάλη ιστορία και θα την πω και µετά και
ο άλλος ορυκτός πλούτος- και µάλιστα µη αναπληρώσιµος στους
επιχειρηµατικούς οµίλους, σε µεγάλες πολυεθνικές, όπως «TOTAL», «ΕΧΧΟΝMOBIL» κ.λπ., φυσικά σε σύµπραξη µε εγχώριους
επιχειρηµατικούς οµίλους, τεράστιους και αυτούς.
Αυτές θα κερδίσουν. Αυτά τα συµφέροντα υπηρετούνται από
τις συµβάσεις και όχι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε, παγκοσµίως στις καπιταλιστικές χώρες, αυτό έχει αποδειχθεί παντού. Έχεις χώρες µε πετρέλαια απίστευτα, µε ενεργειακές πηγές απίστευτες και λαούς που πεινάνε και στην Αφρική και
σε όλο τον κόσµο. Τα κέρδη όλων και µε αυτές τις συµφωνίες θα
πάνε στις τσέπες των πολυεθνικών και των ντόπιων, αυτών που
έχουν το χρήµα, και τίποτα ψίχουλα, εάν είναι καν ψίχουλα, µπορεί να πέσουν από το τραπέζι.
Δεν είναι παράξενο αυτό ούτε εµείς θεωρούµε ότι έχει γίνει
κάτι. Είναι συνέπεια και συνέχεια όλων των κυβερνήσεων µέχρι
τώρα που υπηρέτησαν αυτά τα συµφέροντα. Και αυτό δεν είναι
κάτι ταµπού. Όταν λες ότι η κινητήρια δύναµη της κοινωνίας είναι
το κεφάλαιο και όχι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, είναι οι εκµεταλλευτές και όχι οι εκµεταλλευόµενοι, είναι αυτοί που ζουν
και ξοδεύουν σε µια µέρα όσο κοστίζουν εκατό ζωές των ανθρώπων, λογικό είναι να παραδίδεις ακόµη και τον ορυκτό πλούτο
και όλα τα υπόλοιπα προς αυτές τις δυνάµεις του κεφαλαίου.
Αυτό λέγεται καπιταλισµός και είναι πάρα πολύ απλό και δεν
χρειάζονται παρεξηγήσεις. Χρειάζεται ιδεολογική αντιπαράθεση.
Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Τα βλέπουµε καθηµερινά.
Η δε αντιπαράθεση που γίνεται µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι -πώς να το
πω, δηλαδή;- ψεύτικη. Ξέρετε, καµµιά φορά βγαίνεις και από τα
ρούχα σου. Δηλαδή, έρχεται η συµφωνία που υπογράψατε εσείς
µε την υπογραφή του Υπουργού, της Κυβέρνησης και λέτε σήµερα, βρίσκετε κάποια εφευρήµατα -κατά τη γνώµη µας, είναι
έωλα όλα, τα είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος και θα τα πουν
και άλλοι- για να αποµακρυνθείτε.
Γιατί δεν καταψηφίζετε, αφού είναι τόσο σοβαρά; Γιατί ψηφίζετε «παρών»; Αν λέτε ότι είναι τόσο σοβαρά αυτά που έχουν
σχέση κυρίως µε τα ΕΛΠΕ και µε όλο αυτό το εφεύρηµα -κατά
τη γνώµη µας- και τις υποτιθέµενες εγγυήσεις που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αποδείχτηκαν από την ίδια την πολιτική
της, τότε καταψηφίστε. Γιατί θα ψηφίσετε «παρών»; Το «παρών»
τι σηµαίνει; Το ψηφίζετε για να διαχωριστείτε από τι; Από τη δική
σας σύµβαση;
Εδώ υπάρχει µια συνέχεια. Έρχεται η σύµβαση της Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την υλοποιεί.
Ναι ή όχι; Έχω δίκιο; Φτιάχνει καινούργια σύµβαση, την ψηφίζει
µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία -ναι ή όχι;- στην προηγούµενη Βουλή.
Έρχεται τώρα η τελευταία, που την υπογράφει πριν από τις εκλογές και λέει ότι θα ψηφίσει «παρών». Είναι υποκριτικό. Η στρατηγική είναι η ίδια ακριβώς.
Και µάλιστα, η στρατηγική είναι ίδια και θα πω µερικά πράγµατα για τα ΕΛΠΕ που λέτε και όλα τα υπόλοιπα.
Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ισχύει αυτή η συµφωνία που µας διαβάσατε ή όχι, κύριε Χατζηδάκη, για τα ΕΛΠΕ, ότι θα πάνε στο
ΤΑΙΠΕΔ και ότι θα δουν µορφές και αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Δική τους ήταν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό ήταν ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή,
θα διαφωνήσουµε στις µορφές ιδιωτικοποίησης; Κάτι τέτοιο είπε
και το ΠΑΣΟΚ πριν, να βγάλουµε εµπειρία -είπε- από τις ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων τοµέων και ΔΕΚΟ. Να βγάλουµε, όποτε
θέλετε!
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Όσον αφορά τον ΟΤΕ, που τον πουλήσατε και λέγατε «καµµιά
µετοχή στους ιδιώτες», πόσα κέρδη είχε όταν πουλήθηκε; Είχε
250 δισεκατοµµύρια δραχµές. Πάει. Πού πήγαν αυτά; Τι είναι σήµερα ο ΟΤΕ; Είναι «DEUTSCHE TELEKOM»!
Όχι ότι εµείς υποστηρίζουµε -πού είναι ο κ. Βαρουφάκης; Δεν
είναι εδώ- τις κρατικές εταιρείες στον καπιταλισµό, αλλά να βγάλουµε εµπειρία από όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και από όλα τα
χρόνια για το τι έχει γίνει. Έφτιαξε ο ελληνικός λαός µε άγρια
φορολογία, µε στέρηση, µε δουλειά, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ό,τι υπάρχει και
όταν έγιναν κερδοφόρα -γιατί δεν µπορούσαν να κάνουν επενδύσεις τότε και δεν ήθελαν, γιατί είχαν µακροπρόθεσµη απόδοση
οι µεγάλοι επιχειρηµατίες και τα µονοπώλια- έδωσαν τα κερδοφόρα κοµµάτια. Εδώ πουλήθηκε κλωστοϋφαντουργία µε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ στοκ 300 εκατοµµύρια ευρώ επί Νέας Δηµοκρατίας! Όµως, τα ίδια έκαναν όλες οι κυβερνήσεις.
Εποµένως να συζητήσουµε επί της ουσίας. Είναι δικές σας
συµφωνίες -και σε αυτές κάνουµε κριτικές- τις οποίες φέρνει
τώρα η Νέα Δηµοκρατία και είναι οι ίδιες.
Και θα βάλουµε και ορισµένα ερωτήµατα: Γιατί δεν γίνεται
καµµιά κουβέντα για το γενικότερο περιβάλλον, για το πού είµαστε, πού πάµε, για αυτή την ονοµαζόµενη «γεωστρατηγική αναβάθµιση»; Τι σηµαίνει «γεωστρατηγική αναβάθµιση»; Γέµισε η
Ελλάδα αµερικανικές βάσεις. Συµµετέχει παντού, δισεκατοµµύρια, 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ πληρώνει ο ελληνικός λαός, πάει
στη Νορβηγία, σε όλα τα γυµνάσια του ΝΑΤΟ. Όπου του ζητούν,
συµµετέχει. Αυτή είναι η γεωστρατηγική αναβάθµιση της χώρας
ή των συµφερόντων αυτών που έχουν τον πλούτο της χώρας και
που θέλουν να πάρουν µέρος στο µοίρασµα και στο ξαναµοίρασµα των αγορών, των δρόµων µεταφοράς και σε όλα τα υπόλοιπα που συµβαίνουν στην περιοχή;
Καλά, από τη Νέα Δηµοκρατία δεν περιµένει κανένας. Απλά
εσείς του ΣΥΡΙΖΑ βάλατε ψηλά τον πήχη µε τους Αµερικανούς
και µε το ΝΑΤΟ και τώρα τρέχει να τον φτάσει. Αυτό έγινε και τον
φτάνει µια χαρά. Διότι, άλλωστε, πάντα τα ίδια έλεγε. Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, «γεωστρατηγική αναβάθµιση», να πάρει µέρος το
ελληνικό κεφάλαιο µέσα από τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς
που προστατεύουν τα συµφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου και
γενικότερα στο µοίρασµα που γίνεται στην περιοχή και ταυτόχρονα να δώσει τις ενεργειακές πηγές που έχει αυτή τη στιγµή
στους Αµερικάνους, στους Γάλλους, στα µεγάλα µονοπώλια, δηλαδή. Με κέρδος τι;
Τι θα κερδίσει ο λαός; Ό,τι κέρδισε και από τις ΑΠΕ, κύριε Βαρουφάκη, κύριοι του ΜέΡΑ. Τι κέρδισε ο ελληνικός λαός από τις
ΑΠΕ; Πληρώνει και παραπάνω φορολογία. Φτήνυνε το ρεύµα;
Όχι. Χρηµατοδοτεί ή όχι ο ελληνικός λαός τους µεγαλοεπιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ;
Δεύτερο θέµα: Θα προστατευθούν τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Πώς θα προστατευθούν, όταν εµείς συντασσόµαστε και
κάνουµε -όχι υποταγή, δεν ξέρω τι παρακάτω υπάρχει- υπόκλιση,
γονυκλισία -να το πω και στην καθαρεύουσα- στους Αµερικάνους
και στο ΝΑΤΟ, στους κυρίαρχους δηλαδή αυτή τη στιγµή της
γης, οι οποίοι είναι τόσο ανθρωπιστές, που σφάζουν ολόκληρη
την ανθρωπότητα κάθε µέρα; Και εδώ θα προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας και όχι τα δικά τους!
Δεν γνωρίζει κανένας τι συµβαίνει στην περιοχή, όπου συγκεντρώνονται εκρηκτικές αντιθέσεις και ανταγωνισµοί όλου του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσµου; Δεν γνωρίζει κανένας τους
ανταγωνισµούς Αµερικάνων - Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι όλοι
εναντίον όλων. Δεν γνωρίζει κανένας τις συµµαχίες που γίνονται,
που αλλάζουν, την κόντρα του ΝΑΤΟ µε την Κίνα για εµπορικούς
λόγους και µε τη Ρωσία και για στρατιωτικούς στην περιοχή; Δεν
γνωρίζει κανείς;
Εµείς απευθυνόµαστε στον λαό. Συρία: αίµα, πόλεµος, καταστροφές, µετανάστες. Λίβανος: τα ίδια, παλαιότερα. Υεµένη. Ιράκ παλαιότερα. Περσικός: όξυνση. Επιθετικότητα Τουρκίας.
Επιθετικότητα Ισραήλ. Ισχύουν ή όχι αυτά στην περιοχή; Ή εσείς
ζείτε σε άλλον πλανήτη ή εµείς λέµε την αλήθεια.
Και ρωτώ και αναφέροµαι και στο ΜέΡΑ25, που λέει ότι τελείωσε η εξόρυξη: Ποιος είναι ο κοινός παρονοµαστής; Πετρέλαιο.
Αίµα παντού. Αυτά δεν γίνονται; Γιατί ανέτρεψαν τον Καντάφι
εκεί που τον φιλοξενούσαν σαν θεό στην Ιταλία; Γιατί πήγε να
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αλλάξει τις συµβάσεις για το πετρέλαιο; Έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη; Μήπως θυµήθηκαν τη δηµοκρατία; Γιατί πολεµούν τον
Άσαντ; Γιατί πήγαν στο Ιράκ; Πού είναι τα βιολογικά όπλα του
Σαντάµ; Βρέθηκαν; Τι λέει από κάτω; Πετρέλαιο και δρόµοι µεταφοράς πετρελαίου.
Άρα, λοιπόν, ποια κυριαρχικά δικαιώµατά µας θα προστατέψουν οι Αµερικάνοι και το ΝΑΤΟ; Σοβαρολογείτε; Ανιστόρητοι
είστε όλοι εδώ µέσα; Τι έκανε το ΝΑΤΟ το βράδυ των Ιµίων; Δεν
ήξερε ότι είναι ελληνικά τα Ίµια; Γιατί δεν έβγαλε µία ανακοίνωση
ότι είναι ελληνικά; Τι λέει η Αµερική µέχρι τώρα για τις διεκδικήσεις; Κάνει καµµιά δήλωση και παίζει σε διπλό ταµπλό. Αυτό δεν
κάνει συνέχεια; Την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ισχυρός σύµµαχος και για το ΝΑΤΟ και για γενικότερα συµφέροντα και για
να µην κολλήσει περισσότερο µε τη Ρωσία, η οποία είναι και αυτή
βέβαια µια ισχυρότατη καπιταλιστική χώρα. Και θα προστατέψει
τα δικά µας τα συµφέροντα;
Αλήθεια, όταν πήγαν οι Τούρκοι στην κυπριακή ΑΟΖ είχαν τη
δύναµη στρατιωτικά να τους διώξουν αµέσως και οι Αµερικάνοι
και το ΝΑΤΟ; Γιατί δεν το έκαναν; Ήταν παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ µε βάση το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας; Ναι ή όχι;
Ήταν. Το δηλώνουν και όλες οι κυβερνήσεις και η κυπριακή Κυβέρνηση.
Γιατί, λοιπόν, οι «φοβεροί» και «τροµεροί» σύµµαχοί σας δεν
κατέβασαν πέντε αεροπλανοφόρα και τις δυνάµεις που έχουν και
να πούνε: «Φύγετε. Δεν περνάτε µέσα»; Αυτό θα ήταν. Δεν πρόκειται, βέβαια, να το κάνουν, όπως δεν πρόκειται να το κάνουν
και οι Ευρωπαίοι για την επιθετικότητα της Τουρκίας, γιατί η Γερµανία έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Είναι µια µεγάλη
αγορά και τη θέλει, πέρα από τα άλλα συµφέροντα.
Μύθος, λοιπόν! Όπως το ΝΑΤΟ προστάτεψε την Κύπρο το
1974, που ήταν πίσω από το πραξικόπηµα για συγκεκριµένους
λόγους, έτσι θα προστατεύσει σήµερα και τα ελληνικά συµφέροντα. Αυτά τα λέµε για τον λαό. Εσείς τα γνωρίζετε. Παίρνετε
όµως θέση καθαρή. Βαρβαρότητα από τη µια µεριά και από την
άλλη πάλη για την ανατροπή της. Εδώ έχετε συνταχθεί πολιτικά,
ανεξάρτητα από το τι µπορεί ο καθένας να πιστεύει µέσα του, µε
την καπιταλιστική και ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Για τις ίδιες τις συµβάσεις εµείς λέµε ωµά ότι τις έχουν γράψει
οι πολυεθνικές, όπως κάνουν πάντα. Όπως έγραψε και τη Λευκή
Βίβλο, που διέλυσε όλες τις εργασιακές σχέσεις ο Σύνδεσµος
Ευρωπαίων Βιοµηχάνων -και αυτό αποκαλύφθηκε, το έδωσε, το
σέρβιρε στο Ευρωκοινοβούλιο και βγήκε-, όπως γράφουν και τη
νοµοθεσία -όχι καθ’ υπαγόρευση, έχουν τους ανθρώπους τους,
έχουν τις κυβερνήσεις τους- έτσι γράφτηκαν και οι συµβάσεις
αυτές. Είναι κοµµένες και ραµµένες στα δικά τους µέτρα.
Ποια θέµατα υπάρχουν όσον αφορά τις συγκεκριµένες συµβάσεις; Δεν υπάρχει ουσιαστικός κρατικός έλεγχος στις έρευνες,
στα αποτελέσµατα και στην εκµετάλλευση. Είναι υπερβολή; Από
πού θα πάρετε τα στοιχεία για τις έρευνες; Από αυτά που κάνουν
οι ίδιες οι εταιρείες. Ναι ή όχι; Αυτά δεν λένε οι συµβάσεις; Και
ποιος µάς είπε -γιατί το ξέρουµε και από το παρελθόν- ότι θα σου
δώσουν αυτά που είναι πραγµατικά και όχι αυτά που θέλουν
αυτές;
Δεύτερον, στα αποτελέσµατα: Τα ίδια. Τρίτον, στην εκµετάλλευση: Τα ίδια. Πότε έχουµε δικαίωµα; Μόνο, λέει, σε περίπτωση
πολέµου να δεσµεύσουµε πιθανές εξορύξεις. Τα άλλα είναι στα
χέρια τους. Εκχωρούνται όλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Δεύτερον, µισθώνετε -θα µου πείτε ότι κεντρικά είναι αυτά- οικόπεδα χωρίς να ξέρετε την αξία τους. Έτσι δεν είναι; Ξέρετε τι
έχουν αυτά τα οικόπεδα; Ποιος θα σας πει τι έχουν και πόσο
έχουν; Χωρίς να τα ξέρετε καν, µε υποθέσεις όχι τεκµηριωµένες
-αυτά είναι για όλους, γιατί η σύµβαση είναι όλων, όσων την ψηφίζουν τουλάχιστον- χωρίζετε.
Τρίτο θέµα, µέθοδος εξόρυξης: Υπάρχει µια εµπειρία, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, στην Ελλάδα που κάποτε θα πρέπει να τη
δει κανένας. Θα σας πω ένα παράδειγµα. «ΛΑΡΚΟ»: Πώς έγινε η
«ΛΑΡΚΟ»; Έβαλε ο Μποδοσάκης 12%, έδωσε δάνεια, δανεικά και
αγύριστα, από πού; Από τα λεφτά του ΙΚΑ, από την ΕΤΒΑ, δη-
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λαδή, που τα είχαν δεσµεύσει µε 0% οι κυβερνήσεις και του έδωσαν και τζάµπα τα βουνά της Ελλάδας. Τι έκανε ο Μποδοσάκης,
λοιπόν, όπως και όλοι οι ιδιώτες; Έψαξε και πήρε τα πιο πλούσια
µεταλλεύµατα. Άρχισε η υπερεκµετάλλευση, τράβηξε τα πιο
πλούσια και όταν άρχισαν τα πιο φτωχά -και για άλλους λόγους,
βέβαια- σηκώθηκε και έφυγε τότε που έπρεπε να κάνει και άλλες
αλλαγές.
Τα ίδια συµβαίνουν και στην «ΠΕΣΙΝΕ». Τα ίδια έκανε και η
«ΠΕΣΙΝΕ», τα ίδια έκανε και ο Σκαλιστήρης -να σας πω από τη
Στερεά που την ξέρω και καλά-, τα ίδια έγιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι λογικό, γιατί αυτοί κυνηγούν το άµεσο
κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει το µέλλον. Θέλουν να βγάλουν όσο
το δυνατόν περισσότερα. Το ίδιο και εδώ.
Ποιος σάς εγγυάται και µάλιστα από το ανεπεξέργαστο πετρέλαιο, ότι αυτοί δεν θα τραβήξουν όλα αυτά τα κοιτάσµατα και
όταν αρχίσει και γίνεται το κόστος µεγαλύτερο, δεν θα σηκωθούν
και θα φύγουν και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν;
Τέταρτον, το περιβάλλον: Εµείς δεν πήραµε απάντηση. Έθεσε
ο εισηγητής µας και στην επιτροπή και εδώ ορισµένα θέµατα.
Πρώτον, σεισµικότητα. Το Ιόνιο ειδικά, αλλά και νότια της Κρήτης
και η Ελλάδα συνολικά είναι σεισµογενής περιοχή. Τι επίδραση
θα έχει;
Δεύτερον, βόµβες απεµπλουτισµένου ουρανίου. Γι’ αυτό δεν
µιλάει κανένας. Τις έχει πετάξει το ΝΑΤΟ από τον πόλεµο κατά
της Γιουγκοσλαβίας. Ούτε τότε ξεσηκώθηκαν διάφορες -πώς τις
λένε;- οικολογικές οργανώσεις, που έπεφτε απεµπλουτισµένο
ουράνιο, καρκίνος, θάνατος. Είκοσι ένας Έλληνες πέθαναν στο
Κόσοβο, δεν ξέρω πόσοι Ιταλοί. Τα έθαψαν όλοι. Και µάλιστα,
όταν εµείς είχαµε βάλει θέµα, βγήκε στην προοδευτική -θα το
πω, δεν πειράζει- «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ένα επώνυµο άρθρο που
ξέρω ότι δεν εξέφραζε την εφηµερίδα, που έλεγε ότι «όταν θέλουµε επενδύσεις στα Βαλκάνια, πρέπει να είναι στρατός και να
τις προστατεύει και ας αφήσουµε την υποκρισία».
Τρίτο θέµα, διαρροή τοξικών αποβλήτων, ατυχήµατα. Πώς
προστατεύονται; Με ποιους όρους; Θυµάστε και το ξέρετε τι
έγινε στον Κόλπο του Μεξικού.
Τέταρτον, επίδραση στα θηλαστικά ψάρια, επίδραση στην αλιεία της περιοχής. Τι επίδραση θα έχει ή µήπως τα ρηµάζουµε
όλα; Εντάξει, εξαιρείτε τη «NATURA», αλλά αυτό δεν σηµαίνει τίποτα. Πόσες περιοχές είναι στη «NATURA»; Εδώ υπάρχει ολόκληρη ζωή σε ολόκληρη τη θάλασσα. Εποµένως και σε αυτό το
θέµα, του περιβάλλοντος, τις διεθνείς προδιαγραφές που λέτε
ότι τις τηρούµε, ποιος τις βάζει; Τις βάζουν αυτοί οι ίδιοι, δηλαδή
οι πολυεθνικές έµµεσα και µέσα από τις κυβερνήσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Και επειδή µιλάµε πολύ για το περιβάλλον και το κίνηµα που
αναπτύσσεται τώρα, για τους κυρίους του ΜέΡΑ25 από εκεί, που
δεν ακούνε -µπορεί να ακούει ο κ. Βαρουφάκης- θέλουµε να
πούµε το εξής: Εµείς δεν υποτιµούµε, το αντίθετο, ό,τι κινήµατα
αναπτύσσονται. Απλώς, λέµε το εξής, ότι εκτός από το περιβάλλον υπάρχει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, βέβαια, είναι ανακυκλώσιµος. Έτσι δεν είναι; Γεννάει, γι’ αυτό δεν δίνουµε σηµασία.
Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, σε όλη την ανθρωπότητα συν,
καθηµερινά, πόσοι σκοτώνονται;
Το κίνηµα αυτό πρέπει να έχει έναν παρονοµαστή, αλλιώς θα
καταντήσει και το λέω έτσι, σαν τα περιβόητα κοινωνικά φόρουµ
που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990, που θα έφτιαχναν έναν καπιταλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο. Πρέπει να σηµαδεύει αυτό το
βάρβαρο σύστηµα. Μακάρι να µην ατονήσει και να πάρει τέτοια
χαρακτηριστικά και να µην ακούει και πολύ το «ΑΠΕ», όχι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά τις ΑΠΕ. Εκεί είναι γιγάντια
συµφέροντα.
Για πείτε µας, λοιπόν, είναι καλές οι ΑΠΕ που βάζουν στα Άγραφα, οι ανεµογεννήτριες, που έχουν γεµίσει όλη την Ελλάδα;
Ποια µελέτη λέει τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει στο µικροκλίµα, στη µετανάστευση των πουλιών, γενικά, συνολικά,
στην πανίδα και στη χλωρίδα κάθε περιοχής; Υπάρχει καµµία σοβαρή; Καµµία. Τι υπάρχει; Το κέρδος. ΑΠΕ κι αυτή είναι.
Να τελειώνω, γιατί κοντεύω να καταναλώσω και τον χρόνο της
δευτερολογίας µου, αλλά δεν θα µιλήσω δεύτερη φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς, λοιπόν, λέµε -επειδή µας έκανε κριτική ο κ. Βαρουφάκης
για κρατικές και ιδιωτικές, δεν τον ενδιαφέρει- ότι εµάς δεν µας
ενδιαφέρουν να είναι κρατικές σε ένα καπιταλιστικό κράτος ή
ιδιωτικές, γιατί και οι κρατικές για τον καπιταλισµό δουλεύουν,
για τις επιχειρήσεις δουλεύουν. Γιατί; Η ΔΕΗ για ποιον δούλευε;
Πλήρωνε πέντε δραχµές την κιλοβατώρα η «ΠΕΣΙΝΕ», δεκαοκτώ
ο καταναλωτής. Πόσο έκαιγε η «ΠΕΣΙΝΕ»; Όσο ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Και κρατική να είναι τι σηµασία έχει; Και ιδιωτική να
είναι πάλι γι’ αυτούς δουλεύει. Εµείς µιλάµε για άλλη ανάπτυξη,
µε σεβασµό στο περιβάλλον, που να υπηρετεί τον άνθρωπο.
Όλα αυτά που είπα για τις µελέτες είναι προϋποθέσεις. Και
αυτό έχει αποδειχθεί πέρα από τις αδυναµίες και από τα προβλήµατα που είχε ο σοσιαλισµός και αντιµετώπισε. Ένα θα σας
πω. Είκοσι χρόνια στη Σοβιετική Ένωση µελετούσαν να γυρίσουν
δύο ποτάµια µέσα στις στέπες. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, τι θα γίνονταν οι στέπες. Και αποφάσισε η Ανώτατη Κρατική Επιτροπή
ότι δεν θα τα γυρίσουν, γιατί θα έχει επιδράσεις στο περιβάλλον
µετά από πάρα πολλά χρόνια. Και το σταµάτησαν.
Λάθη µπορεί να έκαναν, αλλά ήταν άλλη αντίληψη και άλλη
είναι η δική µας αντίληψη. Είναι, βέβαια, φυσικό ότι, µε διαφορετικό πρίσµα, εµείς δεν ψηφίζουµε αυτές τις τέσσερις συµβάσεις
και θα καταθέσουµε και αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλείται ο κ.
Κωνσταντίνος Μπούµπας να λάβει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Αλλάξαµε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχουµε αλλάξει, κύριε Πρόεδρε,
συµφωνήσαµε να προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Χήτας, για έξι λεπτά, διότι έχει µιλήσει ο Αρχηγός σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι, το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ως Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας έχω προτεραιότητα, κύριε
Πρόεδρε, και θα ήθελα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Βαρουφάκη, έξι λεπτά θα
κάνω.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα ήθελα να προηγηθώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Να κατέβω από το Βήµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν θα αργήσει ο
κύριος Πρόεδρος.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συγγνώµη, κύριε συνάδελφε, δεν θα µιλήσω πολύ. Θέλω να
απαντήσω στον φίλο και συνάδελφο κ. Παφίλη.
Κύριε Παφίλη, κατ’ αρχάς δεν ξέρω εάν προσέξατε την τοποθέτησή µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σας άκουσα σε όλα.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Πρώτον,
συνεχάρην το ΚΚΕ που θα καταψηφίσει. Η µόνη µας διαφορά
αφορά το κατά πόσον είµαστε εναντίον των εξορύξεων εν γένει
ή εναντίον απλά της παράδοσης τόσο των ΕΛΠΕ όσο και των
ορυκτών καυσίµων, των πηγών, στις πολυεθνικές. Αυτή είναι η
διαφορά µας.
Εµείς, από όσο καταλαβαίνω -ελπίζω να µην υπάρχει καν αυτή
η διαφορά- είµαστε κάθετα εναντίον οποιασδήποτε εξόρυξης,
είτε γίνεται από κρατική εταιρεία είτε γίνεται από ιδιωτική εταιρεία είτε είναι πολυεθνική είτε είναι µονοεθνική.
Θέσατε το ερώτηµα και σας άκουγα από το γραφείο µου -και
συγγνώµη που δεν ήµουν εδώ, είχα ένα ραντεβού- για το θέµα
των ΑΠΕ.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι στα πέτρινα χρόνια της κρίσης και προηγουµένως, αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν καταστεί και αυτές πεδίον
δόξης λαµπρό για την ολιγαρχία, ότι η εκµετάλλευσή τους γίνεται από συγκεκριµένες εταιρείες µε αδιαφανή συµβόλαια, µε
τρόπο που καταστρατηγούν βασικές αρχές περιβαλλοντικού
σχεδιασµού στα Άγραφα, όπως είπατε, κ.λπ.. Όµως, υπάρχει µια
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τεράστια διαφορά µεταξύ των ΑΠΕ και των εξορύξεων, µεταξύ
ανεµογεννητριών, φωτοβολταϊκών από τη µια µεριά και ορυκτών
καυσίµων από την άλλη. Στην καλή καγαθή κοινωνία θα είχαµε
ανεµογεννήτριες και θα είχαµε φωτοβολταϊκά σήµερα, αλλά δεν
θα είχαµε πλατφόρµες και δεν θα είχαµε γεωτρύπανα, δεν θα
προχωρούσαµε στην επιτάχυνση της κλιµατικής καταστροφής
στην καλή καγαθή κοινωνία, στη σοσιαλιστική κοινωνία, αν θέλετε. Μεγάλη διαφορά αυτή.
Δεύτερον, πολύ µεγάλη σηµασία έχει το επόµενο, τεράστια
σηµασία. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο εξ ορισµού, εκ κατασκευής -έτσι είναι η πολιτική οικονοµία αυτού του τοµέα της οικονοµίας- βασίζονται στην κάθετη συγκέντρωση, βασίζονται σε
µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιεραρχικά δοµηµένες, ξεκινάνε από την πλατφόρµα και καταλήγουν στο βενζινάδικο ή
στον αγωγό φυσικού αερίου. Το λέω απλά. Εκεί εξ ορισµού θα
είναι µεγάλη η εταιρεία, θα είναι µονοµπλόκ. Είτε θα είναι
«EXΧON», αλλά µπορεί να είναι και κρατική. Η οµορφιά και η υπόσχεση των ΑΠΕ είναι ότι σου δίνουν τεχνολογικά τη δυνατότητα
του αποκεντρωµένου, έξυπνου δικτύου, όπου σηµαντικές µονάδες στις γειτονιές, στις κοινότητες, στα χωριά, στις πόλεις µπορεί να ανήκουν στους δήµους, να ανήκουν στις γειτονιές, να
ανήκουν στις κοινότητες, στις οικογένειες, µικρές αλλά πολλές
µονάδες παραγωγής διαδικτυωµένες µέσα από ένα δηµόσιο δίκτυο διανοµής του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος απ’ αυτές
τις µονάδες.
Με άλλα λόγια, οι ΑΠΕ είναι φτιαγµένες για σοσιαλιστικά δίκτυα και είναι εξ ορισµού αυτές στις οποίες θα πρέπει κι εσείς
ως ΚΚΕ να προσανατολίζεστε. Το γεγονός ότι στη χώρα της χρεοδουλοπαροικίας τόσα χρόνια συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί
όµιλοι χρησιµοποιούν τις ΑΠΕ για πλουτισµό, στο πλαίσιο µιας
ολιγαρχικής προσοδοφορίας, δεν σηµαίνει ότι χρειάζεται να
εναντιώνεστε στις ΑΠΕ και να τις εξισώνετε µε τα πετρέλαια και
τα φυσικά αέρια.
Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά, κύριε Βαρουφάκη, µπορεί να τα
διδάσκετε στο πανεπιστήµιο, αλλά κάτι έχουµε διαβάσει κι εµείς
ως κόµµα συνολικά για όλα αυτά και κάτι ψάχνουµε για το τι γίνεται. Νοµίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά. Εµείς µιλάµε για
άλλη κοινωνία. Δεν µιλάµε για καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής ούτε για την αυταπάτη και τον µύθο για σοσιαλιστικές κοινότητες µέσα στον καπιταλισµό. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αν
είναι και κανένας δήµος που είναι προχωρηµένος, αυτή είναι η
εξαίρεση. Αν δεν ανατραπούν συνολικά αυτές οι παραγωγικές
σχέσεις που υπάρχουν σήµερα, θα είναι κάθε φορά στα χέρια
αυτών που έχουν εξουσία, που είναι η αστική τάξη και οι πολυεθνικές. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
Εµείς, λοιπόν, δεν είµαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ, όµως έβαλα µερικές διαστάσεις, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα, γιατί
οι συνέπειες µερικών πραγµάτων, όταν δεν έχουν µελετηθεί
καλά, φαίνονται µετά από πολλά χρόνια. Ούτε µπορεί στην Κωπαΐδα, που είναι µια παραγωγική, να κάνεις επένδυση µε φωτοβολταϊκά και να αιχµαλωτίζεις γη, γιατί βγάζει περισσότερο
κέρδος απ’ ό,τι τα κρεµµύδια ή κάποιο άλλο προϊόν, άσχετα µε
το τι γίνεται συνολικά µε την αγροτική παραγωγή. Μην κάνετε
ότι δεν καταλαβαίνετε.
Εµείς δεν λέµε για κρατικές εταιρείες, γιατί κρατικές είναι και
στον καπιταλισµό. Τα είπα αυτά, αν µε ακούσατε. Εµείς λέµε για
τον σοσιαλισµό, για άλλη µορφή οργάνωσης της κοινωνίας, όπου
θα κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο, πρώτα ο άνθρωπος και
µέσα σ’ αυτά και το περιβάλλον.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και µέχρι τότε τι θα κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο, για να τελειώνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μέχρι τότε θα παλέψουµε γρήγορα
όχι για να υπηρετήσουµε, κύριε Πολάκη, γιατί όταν παλεύεις για
να βελτιώσεις τον καπιταλισµό, γίνεσαι ο καλύτερος υπηρέτης
του, αν δεν παλεύεις για να τον ανατρέψεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Χήτας έχει
τον λόγο για έξι λεπτά, δεδοµένου τού ότι µίλησε και ο Αρχηγός
του κόµµατός σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για αδιευκρίνιστους µέχρι στιγµής λόγους, µετά από τρεις
µήνες στο ελληνικό Κοινοβούλιο δεχθήκαµε µια επίθεση σήµερα
από τον συνάδελφο του ΚΚΕ, ο οποίος -ενηµερώθηκα από τους
δικούς µου συναδέλφους- υπήρξε και ένστολος και έχει και το
εθνόσηµο στο στήθος του. Καλέσαµε το ΚΚΕ µήπως βρέθηκαν
σε µια ατυχή στιγµή να ανακαλέσουν και δεν ανακάλεσαν.
Από τη στιγµή που δεν ανακάλεσαν και δεν σβήστηκε από τα
Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, το ρατσιστικό αυτό σχόλιο του κυρίου
συναδέλφου, θέλω να πω και εγώ ότι εσείς του ΚΚΕ είστε ρατσιστές και φοβικοί έναντι των Ελλήνων. Παρακαλώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, να γραφτεί αυτό στα Πρακτικά, όπως γράφτηκε και το
προηγούµενο. Δώσαµε την ευκαιρία να ανακαλέσουν. Θεωρώ ότι
ήταν µια άτυχη στιγµή του συναδέλφου. Δεν το κατάλαβε. Αφού
είστε, λοιπόν, κατά της Ευρώπης, κύριοι συνάδελφοι -βέβαια τα
είκοσι χιλιάρικα είναι γλυκά-, εγώ λέω να αποχωρήσετε από την
Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, αυτή την κασέτα που βάζετε και αναµασάτε
όλοι. Γιατί βλέπω ότι, όταν ανεβαίνετε στο Βήµα, παπαγαλίζετε.
Δεν τα έχετε µάθει απ’ έξω τόσα χρόνια. Δεν πειράζει.
Προτιµούµε πραγµατικά, κύριοι του ΚΚΕ, να µας βρίζουν αυτοί
που υπακούν στον Στάλιν και εµείς να προστατεύουµε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες γενικότερα. Χίλιες φορές να
προστατεύουµε τους Έλληνες και να µας βρίζετε εσείς που υπακούτε στον Στάλιν. Όταν ζητήσετε συγγνώµη για τη σφαγή των
Ελλήνων από τον Στάλιν, τότε ελάτε να µιλήσουµε.
Επειδή έχω τον χρόνο µου και είναι πολύτιµος, δεν θα ασχοληθώ άλλο µε εσάς. Είχατε την ευκαιρία να ανακαλέσετε και το
κάνατε σήµερα ροντέο χωρίς λόγο. Είστε, λοιπόν, φοβικοί και
ρατσιστές έναντι των Ελλήνων και το µαρτυρά το µπετόν 5% που
έχετε εδώ και σαράντα χρόνια, 5% µια ζωή, εκεί, στα ίδια και στα
ίδια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Προχωράω µε ένα µικρό σχόλιο για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25. Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή αναφερθήκατε
στην αναφορά του Προέδρου µας, του κ. Βελόπουλου, για τους
υδρίτες, θέλω να σας πω κατ’ αρχάς ότι οι υδρίτες είναι το καύσιµο του µέλλοντος. Είναι πολύ εύκολο -ξέρετε- να γκουγκλάρει
κάποιος, να βρει κάτι, να ανέβει στο Βήµα της Βουλής, να χαρακτηρίσει καινοφανές κάτι που είπε ένας Πρόεδρος κόµµατος και
να αποχωρήσει.
Θέλω να σας πω επίσης ότι το σκούτερ το οποίο κυκλοφορείτε
εσείς, όπως αναφερθήκατε, και µολύνει λιγότερο το περιβάλλον,
µε πετρέλαιο φτιάχτηκε, µε εξόρυξη πετρελαίου φτιάχτηκε, έχει
PVC, έχει πλαστικά, καίει βενζίνες, καίει πετρέλαια.
Επίσης, να σας πω ότι καταλαβαίνω πως είναι καλή αυτή η πολιτική εκµετάλλευση που επιχειρείται από εσάς, τους «ευαισθητοποιηµένους», λες και εµείς δεν είµαστε. Ό,τι ισχύει για το
προσφυγικό, µεταναστευτικό, λαθροεισβολικό, ισχύει και για τα
υπόλοιπα. Εµείς είµαστε οι απάνθρωποι, εσείς είστε οι ανθρωπιστές. Εµάς δεν µας ενδιαφέρει το περιβάλλον, εσάς σας ενδιαφέρει. Βάζετε, λοιπόν, τα πιτσιρίκια, τα µικρά, τα κοριτσάκια και
λέτε ότι είστε πολύ ευαισθητοποιηµένοι, εκµεταλλεύεστε πολιτικά το θέµα. Αλλά ας ξεκινήσουµε από εµάς, κύριε Γεωργιάδη.
Πετάξτε τώρα το smartphone σας, το οποίο είναι φτιαγµένο από
υλικά από εξόρυξη πετρελαίου. Ξεκινήστε, λοιπόν, την οικολογική προσπάθεια εσείς από τώρα, γιατί βλέπω και tablet έχετε,
και κινητά smartphone κ.λπ.. Ας µην είµαστε υποκριτές.
Σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, το σωτήριο έτος 2019,
κυρίες και κύριοι, θα µείνει στην ιστορία ως το έτος έναρξης
αξιοποίησης των ελληνικών υδρογονανθράκων. Μας δικαιώσατε,
επιτέλους, µετά από πάρα πολλά χρόνια και δικαιώσατε κυρίως
αυτόν τον άνθρωπο που καθόταν εκεί και φώναζε επί δέκα χρόνια
για τους υδρογονάνθρακες και πολλοί από εσάς τον κοροϊδεύατε και τον λέγατε γραφικό.
Θέλω να µιλήσω για κάποια άλλα θέµατα της επικαιρότητας,
κύριε Πρόεδρε. Οι Έλληνες λένε πως, όταν δεν µπορούµε να
σκεφτούµε, συσκεπτόµαστε. Κάναµε συσκέψεις. Το νοµοσχέδιο
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που ετοιµάζετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για την αντιµετώπιση του λαθροµεταναστευτικού µπορώ να πω ότι είναι µια
τρύπα στο νερό.
Κατ’ αρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή µου που ακούω από
στελέχη της Κυβέρνησης -και όχι µόνο από Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας- που όχι απλά ψελλίζετε, αλλά µιλάτε πλέον για µετανάστες. Άκουσα µε απορία σήµερα τον κ. Κουµουτσάκο το
πρωί στον «ΑΝΤ1». Όταν τα έλεγε η Ελληνική Λύση αυτά, ήταν
οι ακραίες απόψεις, δεν ήµαστε ανθρωπιστές, δεν σκεφτόµασταν τους καηµένους ανθρώπους που έρχονται, ενώ εσείς όλοι
οι ανθρωπιστές τούς έχετε πάρει στο σπίτι σας και τους φιλοξενείτε. Μετά από ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι επτά τζιχαντιστές πέρασαν στην Ελλάδα και είπε σήµερα το πρωί ο κ. Κουµουτσάκος στον κ. Παπαδάκη, ο Υφυπουργός, ότι το 70% των
µεταναστών είναι Αφγανοί και Αφρικανοί. Τι σόι πρόσφυγες πολέµου είναι αυτοί; Το 70% όσων βρίσκονται στη χώρα µας -που
έχουµε βάλει µέσα το φίδι- είναι Αφγανοί και Αφρικανοί. Το είπε
ο κ. Κουµουτσάκος. Αυτοί τι είναι, δηλαδή, πρόσφυγες πολέµου,
ρε παιδιά, για να καταλάβω; Άµα είναι πρόσφυγες πολέµου,
ωραία, να προχωρήσουµε.
Είδατε τι έλεγαν εχθές στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο; «Kill the police». Και αυτούς θα τους πάρουµε τώρα από
τα νησιά εµείς ή από τα hot spot -τα απαράδεκτα- και θα τους
πάµε στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Φαντάζεστε να έχουµε καµµία µαζική εξέγερση όλων αυτών,
αυτών που φωνάζουν και δεν διστάζουν να σκοτώσουν και να
πουν «kill the police»; Τι θα περιµένουµε από αυτούς;
Δηµιουργία hot spot, το είπε και χθες ο Βελόπουλος, στην Αγχίαλο, σε απόσταση αναπνοής από κει που έχουµε τα F-16 µας.
Ο χειµώνας θα είναι δύσκολος και θα είναι και µία εποχή προσαρµογής, για να έρθουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι λύση η αποσυµφόρηση των hot spot στην ηπειρωτική Ελλάδα, για να
φέρουµε κι άλλους. Πρέπει να δηµιουργήσουµε µη ευνοϊκές συνθήκες σε όλους αυτούς, για να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές
να έρθουν εδώ.
Και µιας και είµαστε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά αυτό στο ΚΚΕ, γιατί είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά παίρνει τα 20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µια χαρά
είναι-, να σας πω ότι ως ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ζητάµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ, βοήθεια και
στήριξη και να κλείσουµε κι εµείς τα σύνορά µας, όπως τα έχει
κλείσει η Ευρώπη και δεν µπορούν να φύγουν οι µετανάστες
πάνω ή οι λαθροεισβολείς και µένουν σε µας και έχουµε γίνει µια
αποθήκη ψυχών. Τι σόι σχέση είναι αυτή που έχουµε ως ισότιµο
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Καµµία ισοτιµία δεν διακρίνω.
Βλέπω µία εκµετάλλευση έναντι δεν ξέρω κι εγώ πόσων αργυρίων.
Ένα µικρό σχόλιο θέλω να κάνω. Είδα χθες και λυπήθηκα
πραγµατικά, γιατί η κανονικότητα, δυστυχώς, επέστρεψε πολύ
γρήγορα στην Ελλάδα. Αναφέροµαι ιδίως στον τοµέα του κ. Χρυσοχοΐδη. Χθες κρατούµενος στο Τµήµα των Εξαρχείων απώθησε
έτσι απλά δύο αστυνοµικούς και ακόµα τον ψάχνουν. «Τρέχα για
να τρέχω» που έλεγαν και στον «Ηλία του 16ου». Θέλω να πω µε
αφορµή αυτό ότι ο αστυνοµικός πρέπει να είναι εκπαιδευµένος,
ο αστυνοµικός πρέπει να είναι γυµνασµένος να ανταποκριθεί στα
περιστατικά αυτά. Αλλά τι να περιµένουµε από τον αστυνοµικό,
όταν τον έχουµε παραπεταµένο και οι άνδρες της Αστυνοµίας
αισθάνονται παραµεληµένοι, µε χαλασµένα οχήµατα, ανύπαρκτο
υλικό; Τίποτα. Τα στοιχειώδη δεν τα κρατάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και πάµε σε κάτι τελευταίο: Επιστροφή στον τόπο του εγκλήµατος για τον κ. Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα,
ο οποίος περήφανος χθες -και καλά κάνει, τουλάχιστον είναι έντιµοι σε αυτό που κάνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ και το διαφηµίζουν- επέστρεψε, λοιπόν, στα Σκόπια, στον τόπο του εγκλήµατος, και έκανε τη γνωστή συνάντησή του µε τον κ. Ζάεφ, τον αδερφικό του
φίλο, µε τον οποίο υπέγραψαν, µαζί και µε τον κ. Κοτζιά, την επαίσχυντη Συµφωνία των Πρεσπών. Μας είπε χθες κάποια στιγµή ο
κ. Τσίπρας, που εξοµολογήθηκε µιλώντας στα σκοπιανά µέσα
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ενηµέρωσης, ότι κόντεψε να τιναχτεί η συµφωνία στον αέρα,
λέει. «Σηκώσαµε τα µολύβια στον αέρα.». Και εκεί προφανώς έντροµοι οι της Νέας Δηµοκρατίας είπαν: «Μη! Ολοκλήρωσε τη
συµφωνία, µην έχουµε κανέναν µπελά τώρα και την πάρουµε
εµείς στα χέρια µας τη συµφωνία. Ολοκληρώστε τη.».
Λοιπόν, οι µόνοι που πραγµατικά ανησυχούν για το θέµα αυτό,
κυρίες και κύριοι, είναι οι βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι ανακουφισµένοι, πλέον, βλέπουν τη συµφωνία αυτή να
εφαρµόζεται.
Θέλω απλά να πω το εξής: Αφού είστε τόσο ενοχληµένοι, κύριε
Χατζηδάκη, ναύαρχε, ελάτε µαζί µας. Κι εσείς υπηρετήσατε το
στράτευµα. Είµαστε δέκα, ας έχουµε άλλους είκοσι Βουλευτές,
όχι τίποτα άλλο, αλλά για να φέρουµε τον Κοτζιά εδώ. Δεν θέλετε
εσείς να µάθετε τι έγινε στη Συµφωνία των Πρεσπών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώνετε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν θέλετε να µάθετε; Αφού είστε τόσο ευαισθητοποιηµένοι
και τόσο σάς πούλησε.
Και γιατί τα λέω αυτά; Δεν τα λέω τυχαία. Σηµερινό είναι αυτό
και το καταθέτω στα Πρακτικά. «Μακεδονία» σκέτο και πάλι τα
Σκόπια σε διεθνή έκθεση.
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. «Ενδεικτικό πρόσφατο δείγµα είναι η διοργάνωση στα Σκόπια διεθνούς βιοµηχανικής έκθεσης, µε τίτλο φυσικά που περιλαµβάνει
τον όρο «Μακεδονία», «Macedonia Manufacturing EXPO 2019»
,που και η ίδια η Κοµισιόν την αναφέρει έτσι, µε το όνοµα Μακεδονία. Αυτό είναι. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συγχαρητήρια. Το κράτος έχει συνέχεια, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Συνεχίστε να είστε η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Παρακαλείται να έρθει στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας
από την Ελληνική Λύση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε πει να µιλήσει πρώτα ο κ. Καββαδάς, για να µην πέφτουν µαζί δύο οµιλητές
από την Ελληνική Λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη, δεν ήξερα ότι έχετε συµφωνήσει να γίνει αλλαγή.
Έχετε αντίρρηση, κύριε Μπούµπα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Δεν έχω πρόβληµα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία. Ας προηγηθεί ο κ. Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται σήµερα να κυρώσει τέσσερις συµφωνίες
που αφορούν την εξόρυξη υδρογονανθράκων στις περιοχές του
Ιονίου και της Κρήτης. Το γεγονός ότι πρόκειται για συµβάσεις
που υπεγράφησαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι στα κρίσιµα ζητήµατα του τόπου µπορεί και πρέπει να υπάρχει συνέχεια
στο κράτος και στον πολιτικό σχεδιασµό.
Βέβαια, βλέπουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ανακαταλάβει το φυσικό του χώρο ως Αντιπολίτευση, επιδίδεται εκ νέου σε επαναστατική γυµναστική. Με προφάσεις επιχειρεί να υπαναχωρήσει
από συµφωνίες που υπέγραψε ως Κυβέρνηση, προφανώς κρίνοντας τότε ότι ήταν ωφέλιµες για τον τόπο.
Και έρχεται σήµερα και ψηφίζει «παρών» για τη σύµβαση που
ο ίδιος υπέγραψε, αιτιολογώντας αυτόν τον παραλογισµό µε
ατεκµηρίωτα επιχειρήµατα για τα ΕΛΠΕ, τη στιγµή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του τρίτου µνηµονίου έκανε συµβατική
υποχρέωση της χώρας την ιδιωτικοποίηση τους. Μία ιδιωτικοποίηση, η οποία µάλιστα δεν έχει γίνει, αφού δεν έχει επέλθει καµµία
µεταβολή στη µετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ. Είναι τουλάχιστον
υποκριτική αυτή η στάση.
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Αυτά, όµως, δεν έχουν καµµία σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι ούτως ή άλλως ο αυθεντικός εκφραστής των πολιτικών της ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι η Νέα Δηµοκρατία, που σήµερα είναι στην Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, λοιπόν, χωρίς αγκυλώσεις και χωρίς δεύτερες σκέψεις ζητά από το Κοινοβούλιο στηρίζει την κύρωση των συµβάσεων για τους υδρογονάνθρακες.
Διότι προσεγγίζει διαχρονικά το ζήτηµα της έρευνας και αξιοποίησης των κοιτασµάτων, µε όρους εθνικού συµφέροντος και πιστοποιεί έναντι όλων τη βούλησή της να κατοχυρώσει τη θέση
της Ελλάδας στον παγκόσµιο ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη.
Διότι, ως ενεργειακός κόµβος, η Ελλάδα µπορεί να απολαµβάνει
ειρήνη, ασφάλεια, οικονοµική ευηµερία και κοινωνική πρόοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί συµπολίτες µας, ιδιαίτερα στα νησιά του Ιονίου, εκφράζουν ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εξορύξεων. Ακούω µε προσοχή και
κατανοώ την ανησυχία τους, ιδίως των συµπολιτών από τη Λευκάδα. Οφείλω όµως, τόσο εγώ ως αντιπρόσωπός τους στο Κοινοβούλιο όσο και η Κυβέρνηση να τους διαβεβαιώσουµε ότι το
αυστηρό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος τόσο στο ερευνητικό όσο και στο παραγωγικό στάδιο, όπως αποτυπώνεται στις
συµφωνίες, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Όλες οι δραστηριότητες
έρευνας και εξόρυξης θα εκτελεστούν µε τρόπο απόλυτα συµβατό περιβαλλοντικά, διότι οι εταιρείες υποχρεώνονται να συµµορφώνονται πλήρως µε το σύνολο της σχετικής εθνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Υποχρεώνονται να κινηθούν εντός του
ισχύοντος πλαισίου, της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τους υδρογονάνθρακες, που καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις σε κάθε στάδιο έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Επίσης, προβλέπεται η τήρηση καλών διεθνών πρακτικών αλλά
και η διεθνής παρουσία ειδικών επιστηµόνων και παρατηρητών,
που θα βρίσκονται στα πλοία, τα οποία θα πραγµατοποιούν την
έρευνα και την εξόρυξη και που θα έχουν τη δυνατότητα να σταµατούν κάθε δραστηριότητα για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει είτε αφορά τη σεισµικότητα είτε το περιβάλλον είτε και
ειδικότερα τα θαλάσσια θηλαστικά.
Επιπλέον, κρατικοί ερευνητικοί φορείς, όπως το Πανεπιστήµιο
Πατρών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο δραστηριοποιούνται, παρακολουθώντας στενά
τις διεργασίες σε όλα τα στάδια, διασφαλίζοντας τη συντήρηση
πρωτοκόλλων µείωσης επιπτώσεων και λειτουργώντας για λογαριασµό του κράτους και των πολιτών ως θεµατοφύλακες της νοµιµότητας και ασφάλειας.
Εποµένως υπάρχει πλήθος ασφαλιστικών δικλίδων για την
πρόβλεψη και αποφυγή των κινδύνων και ένα αυστηρό πλαίσιο
για την παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας, έρευνας και
εξόρυξης υδρογονανθράκων. Παράλληλα, όµως, θα πρέπει να
συµφωνήσουµε ότι τόσο η χώρα όσο και οι τοπικές κοινωνίες
χρειάζεται να επενδύσουν σε ποικίλους οικονοµικούς κλάδους.
Άλλωστε, γύρω από τις εξορύξεις θα ευδοκιµήσουν πολλές οικονοµικές δραστηριότητες, όπως οι γεωλογικές και περιβαλλοντικές έρευνες, οι µεταφορές, οι προµήθειες κ.ο.κ.. Σε αυτούς
τους κλάδους πρέπει να δώσουµε βάρος, να δοθούν κίνητρα για
την ανάπτυξη τους και σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ
πολύ σηµαντικό να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασµός για την
ενηµέρωση των τοπικών κοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι
συµβάσεις για τους υδρογονάνθρακες θα ωφελήσουν τόσο την
εθνική όσο και τις τοπικές οικονοµίες. Τα έσοδα για το δηµόσιο
είναι εξασφαλισµένα µέσω του µισθώµατος των εκτάσεων και
άλλων σηµαντικών προβλέψεων. Και φυσικά υπάρχουν τα έσοδα
από τη φορολογία, τα οποία µαζί µε τα µισθώµατα εκτιµάται ότι
θα ανέρχονται στο 40% του συνολικού οικονοµικού οφέλους της
επένδυσης.
Και βέβαια, υπάρχουν και τα έµµεσα οφέλη. Για κάθε εργαζόµενο που θα απασχολείται στην έρευνα και στην εξόρυξη αναµένεται να δηµιουργηθούν 3,2 νέες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονοµία.
Επιπλέον 5% των εσόδων εκχωρείται στις περιφέρειες, ώστε
να διατεθούν στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ακόµα 20% εκχωρείται
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στο Πράσινο Ταµείο προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν έργα
προστασίας περιβάλλοντος σε περιφερειακό επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έρευνα και η αξιοποίηση των
κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο αποτελεί
µία στρατηγική επιλογή µε εθνική, γεωπολιτική και αναπτυξιακή
διάσταση. Αυτή η στρατηγική επιλογή, µια επιλογή που γίνεται
µε σεβασµό στο περιβάλλον, µε αυστηρό θεσµικό πλαίσιο για
την εξάλειψη των κινδύνων, µε µέτρα προστασίας για τα οικοσυστήµατα υπαγορεύει στη Νέα Δηµοκρατία την κύρωση αυτών
των συµβάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καββαδά και για την τήρηση του χρόνου.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας, από την Ελληνική
Λύση να πάρει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς είναι ο Υπουργός
εδώ, ο κ. Χατζηδάκης, γιατί ήθελα να βάλω µία άλλη παράµετρο.
Κύριε Υπουργέ, από χθες µελετώ να δω ποια χώρα µπορούµε να
πάρουµε ως πρότυπο για το θέµα εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Έχω βρει, λοιπόν, ότι στη χώρα αυτή, για την οποία κάποτε ο
Γιώργος Παπανδρέου έλεγε να γίνουµε η Δανία του Νότου, αν
θέλουµε να έχουµε οφέλη από την εξόρυξη υδρογονανθράκων,
πρέπει να λέµε ότι θα γίνουµε η Νορβηγία του Νότου.
Ακούστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι τα νούµερα πραγµατικά εντυπωσιάζουν µελετώντας το µοντέλο της
Νορβηγίας, το οποίο όµως εξασφάλισε το πώς θα παραµείνουν
αυτά τα κέρδη για τις επόµενες γενεές. Άκουσα και τον κ. Κεγκέρογλου να κάνει µία µνεία στον ν.4123/2013 για τον Εθνικό Λογαριασµό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, ο οποίος είναι κατά
το νορβηγικό µοντέλο. Εδώ, όµως, θα πρέπει να προσέξουν οι
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, διότι καθηγητές λένε ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται κατά την αντιγραφή. Και επειδή είναι
αντίγραφο του νορβηγικού µοντέλου, θα έπρεπε να είµαστε προσεκτικοί, καθώς ο Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει µερίσµατα, δικαιώµατα και από τη φορολογία των υδρογονανθράκων σε συνδυασµό µε την άλλη ενέργεια που έγινε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ελλάδος το 2013. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, όµως, τι κάνουν οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί, λοιπόν,
βάζουν έναν ειδικό φόρο, ο οποίος φτάνει και το 54% στις εταιρείες που εκµεταλλεύονται τους υδρογονάνθρακες στη Βόρεια
Θάλασσα. Το 2018 τροποποιούν το φορολογικό πλαίσιο και βάζουν 23% και 55% αντίστοιχα και φτάνουν µέχρι 78%. Φορολογούνται βέβαια µόνο τα καθαρά κέρδη.
Ο κ. Παπαντωνίου επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ µείωσε τη φορολογία το 2010. Αυτό είναι έγκληµα αν πάµε στην Ελλάδα.
Να πάω στη δεύτερη παράµετρο. Ο Πρόεδρός µας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επεσήµανε τα επίµαχα άρθρα που δεν δίνουν
κέρδη, όπως και η σύνθεση της Τεχνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται, το
οποίο πρέπει να είναι Έλληνες.
Κοιτάξτε, όµως, κάτι άλλο. Το 1962 έρχεται στη Νορβηγία η
«PHILLIPS PETROLEUM» και δίνει 160.000 δολάρια στη Νορβηγία. Οι Νορβηγοί αντιλαµβάνονται ότι δεν µπορεί να υπάρξει µονοπώλιο µόνο από µία πολυεθνική, αλλάζουν όλο το πλαίσιο τον
Μάιο του 1963 και δίνουν είκοσι δύο άδειες για να αυξήσουν τα
όρια πλέον ανταγωνισµού στην περιοχή και δεν δέχονται τα
160.000 δολάρια. Δηµιουργούν Ταµείο Πετρελαίου το 1990.
Επενδύουν σε ένα τµήµα µεγάλου πλεονάσµατος που σήµερα προσέξτε έχει την αξία του- η αξία του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι
ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια. Σε κάθε πολίτη αντιστοιχούν 180
εκατοµµύρια δολάρια. Έχουν 48% µεγαλύτερο ΑΕΠ από αυτό
κατά µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεργία της τάξεως
του 4,1%. Το 1959 όλοι αρνούνταν τα κοιτάσµατα όπου βρέθηκε
κοίτασµα αερίου στην Ολλανδία και έτσι ξεκίνησε.
Και το βασικότερο τώρα είναι ότι σέβονται και τους περιβαλλοντικούς όρους, διότι µην ακούµε συνέχεια µόνο για το φαινό-
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µενο του θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε µία έκθεση του καθηγητή
Φώσκολου από το Πολυτεχνείο της Κρήτης το φαινόµενο του
θερµοκηπίου επαναλαµβάνεται στη χώρα κάθε περίπου δέκα µε
δώδεκα χιλιάδες χρόνια. Οπότε µην τα αποδίδουµε όλα στους
υδρογονάνθρακες, καθώς από τον ανθρώπινο παράγοντα η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα είναι της τάξεως του 6,2% και
µην κατηγορούµε πάντα το διοξείδιο του άνθρακα, γιατί είναι βασικό συστατικό για τη µορφή ζωής του πλανήτη.
Δεν λέµε, όµως, ότι δεν πρέπει να σεβαστούµε απαρέγκλιτα
τους περιβαλλοντικούς όρους. Έτσι, λοιπόν, λειτούργησε η Νορβηγία.
Έρχοµαι τώρα στο επίµαχο σηµείο. Για να υπάρχει διαφάνεια,
αλλά και να µπορέσει να εξασφαλίσει έναν πλούτο στις επόµενες
γενιές η διαχειριστική εταιρεία της Νορβηγίας δεν παίρνει από
τα αµοιβαία κεφάλαια για τις κυβερνητικές δαπάνες παρά µόνο
3%. Δηλαδή, τι κάνουν οι Νορβηγοί; Έχουν λεφτά, αλλά δεν τα
παίρνουν για τις κυβερνητικές δαπάνες, διότι θέλουν να εξασφαλίσουν για τις επόµενες γενιές χρήµατα, όταν θα εξαντληθούν
τα αποθέµατα πετρελαίου. Είναι παράδειγµα προς µίµηση. Ανήκουν στην πρωτοβουλία διαφάνειας εξορυκτών βιοµηχανιών, που
αποτελείται από πενήντα ένα µέλη. Αυτό το είχε κάνει ο Τόνι
Μπλερ και µπήκαν και οι Νορβηγοί µέσα.
Θα µου πει κάποιος: Οι Νορβηγοί γιατί ασχολούνται µε τους
υδρογονάνθρακες, ενώ οι Σουηδοί, που έχουν και αυτοί µία ισχυρή οικονοµία, όχι, ενώ γειτνιάζουν µαζί τους στη σκανδιναβική
χερσόνησο; Υπάρχει άλλη εµπορική συνεργασία από τα οφέλη
της Νορβηγίας, η οποία είναι δεσµευµένη στο εµπορικό της ισοζύγιο να κάνει κάποιες εισαγωγές από τη γειτονική Σουηδία,
αλλά και τη Φινλανδία.
Λείπει το ΚΚΕ. Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να µιλήσουµε και για µία άλλη συνθήκη, που κρατούσε δέσµια
την Ελλάδα για εβδοµήντα χρόνια.
Θα περίµενα από το ΚΚΕ να κάνει µία νύξη για τις 30 Μαρτίου
1952, σχετικά µε τον Ηλία Αργυριάδη, τον Νίκο Καλούµενο, τον
Νίκο Μπελογιάννη και τον Δηµήτρη Μπάτση.
Τι έλεγε ο Δηµήτρης Μπάτσης στη Συνθήκη Cooper, που υπογράφηκε το 1945 στην Ελλάδα; Ήταν δέσµια η Ελλάδα έναντι
αµερικανικών συµφερόντων; Γράφοντας το βιβλίο «Η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδος» έλεγε από τότε ο Μπάτσης ότι το «επίσταµαι», η επιστηµονική κατάρτιση, µπορεί να περάσει στη λαϊκή
κυριαρχία και να µας βγάλει από τα µνηµόνια.
Το 2010 έληξε η Συνθήκη Cooper, η οποία έχει βάλει την Ελλάδα όµηρο στον ορυκτό της πλούτο, ενώ η Ελλάδα –προσέξτε,
κυρίες και κύριοι- διαθέτει: Σµηκτίτες, πρώτη στον κόσµο. Βοξίτη,
τώρα που δεν παράγει η Γαλλία, είναι πρώτη η Ελλάδα. Μαγγάνιο, νικέλιο στις περιοχές της Δράµας, οι οποίες είναι πλούσιες
σε κοιτάσµατα.
Τα ήξερε ο Δηµήτρης Μπάτσης, φίλα προσκείµενος στο ΚΚΕ,
που εκτελέστηκε µε τον άνθρωπο µε το γαρύφαλλο, τον Μπελογιάννη, στις 30 Μαρτίου 1952, κατ’ εντολή των Αµερικανών.
Γιατί εκτέλεσαν τον Μπάτση; Απλά, γιατί ήξερε για τη Συνθήκη
Coοper, µία συνθήκη στην οποία είµαστε ακόµα όµηροι και δεν
είναι τυχαίο που µπήκαµε στα µνηµόνια.
Κύριε Υπουργέ, προσέξτε να πάµε σε ένα νορβηγικό µοντέλο,
για να έχουν και τα παιδιά µας χρήµατα απ’ αυτή την ιστορία και
να µην είµαστε δέσµιοι στα ψιλά γράµµατα κάποιων συµβάσεων,
καθώς είµαστε δέσµιοι της Συνθήκης Coοper.
Περίµενα σήµερα από το ΚΚΕ να µιλήσει για τον Δηµήτρη
Μπάτση, αλλά δεν µίλησε. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε τη δική του
µάχη, για να αποδείξει ότι η Ελλάδα µπορεί από τότε να εκµεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο και να βγει από το οικονοµικό
τέλµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαµουλάκης Χαράλαµπος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείται σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπεία να επικυρώσει τη σύµβαση για την έρευνα και αξιο-
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ποίηση τεσσάρων οικοπέδων στο βόρειο, το δυτικό και νότιο
τµήµα της χώρας µας.
Η πρωτοβουλία της σηµερινής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και της σηµερινής Κυβέρνησης είναι βεβαίως ενδεικτική του κλίµατος πολιτικής συναίνεσης σε σχέση µε την εκµετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της χώρας µας και υπό αυτή την έννοια θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι πολιτικές των κοµµάτων είναι
όµοιες.
Ωστόσο, επιτρέψτε µου στο πλαίσιο της παρούσας οµιλίας να
αναφερθώ στις διαφορετικές οπτικές και στρατηγικές που εκφράζει η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ από τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση
µε αυτό που το ζήτηµα.
Ταυτόχρονα, όµως, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο
µείζον ζήτηµα, στην εύλογη κριτική που ακούγεται από µερίδα
οικολογικών οργανώσεων της χώρας µας καθώς και από πολλούς ευαισθητοποιηµένους πολίτες απέναντι στο περιβάλλον, οι
οποίοι και αισθάνονται ότι αυτή η πολιτική δεν συνάδει µε τον
«πράσινο» µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκµετάλλευση των αποθεµάτων υδρογονανθράκων στη χώρα µας έχει µακρά και πονεµένη
διαδροµή. Συνδέεται άµεσα µε τις διαφορές που έχουµε µε τη
γείτονα χώρα, αναφορικά µε την αµφισβήτηση της ελληνικής
ΑΟΖ.
Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι η αναζωπύρωση του ζητήµατος γίνεται την περίοδο της κρίσης και των µνηµονίων, τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως υψηλή προτεραιότητά της τη
διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου της Ευρώπης.
Σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον αναθερµαίνεται
το όραµα της εκµετάλλευσης του ενεργειακού δυναµικού της
χώρας και πάνω σε αυτό η τότε κυβέρνηση και ο τότε Υπουργός
Ενέργειας αποτυπώνουν το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο για την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, είναι ο ν.4001/2011, που εµπλουτίζει ουσιαστικά τον ν.2289/1995 και δηµιουργούν τον
αρµόδιο φορέα για την προκήρυξη και διεκπεραίωση των σχετικών διαγωνισµών, τον ΕΔΕΥ.
Παράλληλα, διαµορφώνει ένα υπερφιλόδοξο, για να µη χαρακτηρίσω ανεδαφικό, σχέδιο για την εκµετάλλευση αυτού του φυσικού πόρου. Στη βάση αυτού του σχεδίου, όλες οι θαλάσσιες
περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας θα προκηρύσσονται σε
µια λογική fast track µετατροπής της Ελλάδας από χώρα ελλειµµατική στην κατανάλωση υγρών καυσίµων στην κατά φαντασία
Σαουδική Αραβία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Η κυβερνητική αλλαγή το 2015 έρχεται µαζί µε τα αποτελέσµατα αυτών των πολιτικών. Ουσιαστικά, από τα δέκα υποθαλάσσια οικόπεδα που είχαν προκηρυχθεί µόνο για λίγα εξ αυτών είχε
εκδηλωθεί ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και ο φορέας που ήταν αρµόδιος για την υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήµατος, η ΕΔΕΥ, αποτελούσε στην πραγµατικότητα ένα σχέδιο
επί χάρτου, µε γραφεία στα υπόγεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε, όχι µόνο να δώσει σάρκα και
οστά σε αυτόν τον νέο φορέα, αλλά και να µπορέσει να αντεπεξέλθει, µε µηδενική µάλιστα εµπειρία στη δηµόσιας διοίκηση επί
του θέµατος, στις συζητήσεις µε τις εταιρείες που στην πορεία
εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, υπογράφοντας και επικυρώνοντας τις πρώτες υποθαλάσσιες σχετικές συµβάσεις στην ιστορία
του ελληνικού κράτους.
Αναδιαµορφώνοντας δε και την πολιτική προκηρύξεων, επέλεξε να προχωρήσει πιο προσεκτικά, προτιµώντας να περιµένει
να εκδηλώσουν οι επενδυτές το ενδιαφέρον τους σύµφωνα µε
το σχετικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να προχωρήσει
σε νέους οιονεί άγονους διαγωνισµούς, οι οποίοι θα πίεζαν τα
διαπραγµατευτικά περιθώρια της χώρας έναντι των εταιρειών
προς τα κάτω, µειώνοντας τα δυνητικά πλεονεκτήµατα για τις τοπικές κοινωνίες και για το δηµόσιο ταµείο.
Ενδεικτικό της αποτελεσµατικότητας αυτής της πολιτικής είναι
ότι δύο µείζονες συµβάσεις για τα νότια της Κρήτης δεν βρίσκονται καν στον αρχικό σχεδιασµό επί υπουργίας Γιάννη Μανιάτη
και γι’ αυτές δεν έχουν περάσει παρά µόνο δύο χρόνια µέχρι σήµερα από την ηµεροµηνία εκδήλωσης του αρχικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος, χρόνος ρεκόρ αν αναλογιστεί κανείς τα δεσµευ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

τικά ενδιάµεσα νοµικά στάδια, όπως η διάρκεια του διαγωνισµού,
ο χρόνος ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το
Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ..
Ταυτόχρονα, όµως, η διαφορετική πολιτική των κοµµάτων εξουσίας, τουλάχιστον σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα, αποτυπώνεται και στην διαφορετική πολιτική αναφορικά µε τον ρόλο, τη λειτουργία και τη σηµασία των ΕΛΠΕ στη διαδικασία της εκµετάλλευσης αυτού του φυσικού πόρου.
Αξίζει να υπενθυµίσουµε εδώ στους λίγους –δυστυχώς- Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που βρίσκονται σήµερα παρόντες
στην Αίθουσα, ότι σύµφωνα µε τη δροµολογηµένη από την προηγούµενη κυβέρνηση πώληση µετοχών των «Ελληνικών Πετρελαίων» σε συνεργασία µε τον ιδιώτη µέτοχο των ΕΛΠΕ, το
ελληνικό δηµόσιο διατηρούσε δικαιώµατα αρνησικυρίας, veto rights, σε ζητήµατα που αφορούσαν τη λειτουργία των διυλιστηρίων, την προµήθεια της εταιρείας, όσο και τα στρατηγικά αποθέµατα της χώρας. Πάνω απ’ όλα, όµως, στη διαδικασία αυτή,
όπως δροµολογούνταν επί ΣΥΡΙΖΑ τα δικαιώµατα έρευνας και
εκµετάλλευσης, θα παρέµεναν σε µια εταιρεία, το πλειοψηφικό
πακέτο της οποίας θα παρέµενε υπό δηµόσιο έλεγχο.
Με βάση το παραπάνω σχέδιο, η υπογραφή των συµβάσεων,
όχι µόνο θα λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά σε σχέση µε τα
οφέλη για την ελληνική οικονοµία και την ικανότητα της χώρας
να προγραµµατίζει τις ενεργειακές της ανάγκες, αλλά θα συνέβαλε και στην κάµψη των τυχόν αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες.
Αντ’ αυτού, η σηµερινή Κυβέρνηση πολιτεύεται στο συγκεκριµένο ζήτηµα µέσω διαρροών, βάσει των οποίων η συµµετοχή του
δηµοσίου στα ΕΛΠΕ αναµένεται να εκχωρηθεί µε τη µορφή της
σταδιακής πώλησης των µετοχών στο χρηµατιστήριο και µάλιστα
µε µειωµένο αντίτιµο σε σχέση µε την παρούσα σηµερινή χρηµατιστηριακή της αξία.
Ένα ακόµα σηµείο εµφανούς διαφοροποίησης της πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι κι από αυτή της παρούσας Κυβέρνησης
αποτελεί η διαπιστωµένη ευαισθησία και στα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή αποτυπώθηκε ευδιάκριτα τόσο
στην ψήφιση του ν.4409/2016 που ενσωµάτωνε την οδηγία αναφορικά µε την ασφάλεια υπεράκτιων offshore εργασιών όσο και
τη ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας εκµετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου, βάσει του άρθρου 59 του ν.4602/
2019.
Ταυτόχρονα, δηµιούργησε και τον θεσµό των Τοπικών Παρατηρητηρίων Υδρογονανθράκων, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να
έχουν άµεση εµπλοκή στον έλεγχο και την εποπτεία των ερευνητικών εργασιών και γι’ αυτό το θέµα αναµένουµε να ακούσουµε
σήµερα τις προθέσεις της παρούσας Κυβέρνησης.
Ανάλογη υποχρέωση της πολιτείας, η οποία εναπόκειται στις
προθέσεις της παρούσας Κυβέρνησης, είναι και η ενίσχυση των
ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους και δη της Επιθεώρησης
Μεταλλείων, της υπηρεσίας η οποία είναι πλέον µε το άρθρο 85
του ν.4602/2019 αρµόδια για τον έλεγχο ζητηµάτων υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων στις σχετικές εγκαταστάσεις.
Τέλος, επιτρέψτε µου να παρατηρήσω ότι είναι αυτονόητο πως
ο σχεδιασµός της εκάστοτε κυβέρνησης στον τοµέα της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων πρέπει να συνάδει µε τον
ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας. Να αντιστοιχήσει, δηλαδή, την
αναµενόµενη µείωση των αναγκών της χώρας σε υδρογονάνθρακες σε βάθος δεκαετίας µε την απαιτούµενη αναγκαιότητα υποσκελισµού του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µέσα από την
υποκατάσταση των εισαγωγών από υδρογονάνθρακες, που θα
αντλούνται από το υπέδαφος της χώρας.
Υπό αυτή την έννοια η διενέργεια νέου γύρου προκηρύξεων
επιπλέον οικοπέδων δεν είναι ούτε οικονοµικά σκόπιµη ούτε
ενεργειακά αναγκαία ούτε και περιβαλλοντικά επιθυµητή.
Η δύσκολη ισορροπία που καλούµαστε ως χώρα να βρούµε
ανάµεσα στην οικονοµική αναγκαιότητα και το οικολογικό ρίσκο
που αναλαµβάνουµε δεν πρέπει να µας αποπροσανατολίζει από
την αναγκαιότητα της κατεπείγουσας δράσης και την κλιµατική
αλλαγή.
Υπό αυτή την οπτική θεωρούµε, πρώτο και κύριο, ότι σε όσες
περιοχές ολοκληρώνεται άκαρπη έρευνα για κοιτάσµατα υδρο-
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γονανθράκων δεν πρέπει να ανανεώνεται το σχετικό δικαίωµα
της εκάστοτε κοινοπραξίας.
Δεύτερον, στο µέλλον να µην επαναπροκηρυχθεί νέο χερσαίο
κοίτασµα, δεδοµένων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα
χερσαία εδάφη. Τρίτον, από τα θαλάσσια οικόπεδα να επαναξιολογηθεί το ενδεχόµενο νέας προκήρυξης µόνο µετά την ολοκλήρωση του παρόντος γύρου ερευνών και εφόσον οι ενεργειακές
ανάγκες της χώρας το απαιτούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προηγούµενη κυβέρνηση κατέβαλε µεθοδική προσπάθεια για να προχωρήσει η χώρα µας µε
προσεκτικά και συνετά βήµατα στην κατεύθυνση του ενεργειακού πλούτου και είχε ουσιαστικά αποτελέσµατα. Η κύρωση των
συµβάσεων σήµερα αντιµετωπίζεται σε ένα νέο πλαίσιο θεώρησης των εξορύξεων λαµβάνοντας υπ’ όψιν κυρίως το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ.
Σήµερα η Κυβέρνηση και ο παρών κ. Χατζηδάκης οφείλουν να
απαντήσουν για το σχέδιό τους αναφορικά µε την εκµετάλλευση
των µελλοντικών κοιτασµάτων, να εγκαταλείψουν τις υπερβολές
και τους µαξιµαλισµούς µε τους οποίους έχουν εκφραστεί κατά
το παρελθόν. Πάνω απ’ όλα, όµως, πρέπει να απαντήσουν για το
σχέδιό τους αναφορικά µε την τύχη και το µέλλον των ΕΛΠΕ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρά τις διαφορετικές απόψεις τις οποίες πράγµατι όλοι έχουµε,
έχουµε όµως και υποχρέωση να προβληµατιζόµαστε για το µέλλον. Οι κυρώσεις των τεσσάρων συµβάσεων µίσθωσης για την
παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης των
υδρογονανθράκων, τις οποίες καλούµαστε να ψηφίσουµε, αποτελούν ένα σηµαντικό γεγονός που σχετίζεται µε το µέλλον της
Ελλάδας και το µέλλον των πολιτών της. Και αυτό –πιστεύω- το
αναγνωρίζουµε όλες οι πολιτικές παρατάξεις που είµαστε σήµερα εδώ.
Οι συµβάσεις αυτές έχουν γεωπολιτική διάσταση. Αφορούν
την άσκηση εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων. Σε µια εποχή που η Ευρώπη γενικότερα δοκιµάζεται ενεργειακά από τις κρίσεις που προκύπτουν συνεχώς δίπλα µας, η
ύπαρξη ενός σχεδιασµού για να καλύψουµε το ενεργειακό µας
κενό είναι επιβεβληµένη, όχι µόνο για την εξασφάλιση ενός βαθµού ενεργειακής ανεξαρτησίας αλλά και επειδή µε την πορεία
αυτών των εργασιών θα δηµιουργήσουµε προοπτικά έσοδα, τα
οποία είναι έσοδα για το δηµόσιο, την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Οι συµβάσεις για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων αποτελούν, κατά την
άποψή µας, πράξη οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής
αλληλεγγύης, ιδιαίτερα επειδή συνδέονται µε το ασφαλιστικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας κατά νου τα λόγια του
Σεφέρη, ο οποίος λέει ότι «σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κοµµάτι από το
µέλλον», δεν µπορώ από τον χώρο από τον οποίο είµαι παρά να
επισηµάνω σήµερα για µια ακόµα φορά ότι η παράταξή µας δικαιώνεται για τις µεγάλες πατριωτικές της προσπάθειες.
Μία απ’ αυτές, λοιπόν, ήταν -και είµαστε υπερήφανοι- και παραµένει η αξιοποίηση των εθνικών κοιτασµάτων των υδρογονανθράκων. Πρόκειται για µία προσπάθεια που άρχισε το ’95 επί
ΠΑΣΟΚ µε τον ν.2289/1995 και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην
ιστορία της έρευνας και των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Δεκαέξι χρόνια αργότερα, πάλι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, το
τότε υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο εκσυγχρονίστηκε και εναρµονίστηκε µε τις διεθνείς πρακτικές µέσω του ν.4001/2011. Αυτό το
νέο θεσµικό πλαίσιο προέβλεπε ενισχυµένα επενδυτικά κίνητρα
αλλά και αυστηρές περιβαλλοντικές ρήτρες και φυσικά βέλτιστες
πρακτικές στην παραχώρηση δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δηµιουργήσαµε τον Ελληνικό Φορέα
Υδρογονανθράκων. Tο 2012, βάσει του νέου θεσµικού πλαισίου,
προκηρύχθηκε ένας διεθνής γύρος παραχωρήσεων για τα τρία
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οικόπεδα: Πατραϊκό, Κατάκολο, Ιωάννινα και αρχίσαµε να διαµορφώνουµε τη νέα αγορά.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, εµείς καταθέσαµε την πρόταση νόµου
για την ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενεών, που υπερψηφίστηκε το 2013 και εντάχθηκε από τον τότε
Υπουργό στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Τότε,
ο Γιάννης Μανιάτης, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε
έναν µηχανισµό κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα νορβηγικά πρότυπα. Πράγµατι. Εισηγήθηκε, δηλαδή, τι; Τη δηµιουργία ενός
αποθεµατικού του Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών από την εκµετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του κλάδου σύνταξης των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.
Πιστεύω ότι ο έντονος συµβολισµός που εκπέµπει αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ τότε µπορεί να τελεί υπό την
αίρεση του χρόνου και του µεγέθους των κοιτασµάτων, δίνει
όµως ένα ισχυρό µήνυµα στο πιο ζωντανό κοµµάτι του ελληνικού
πληθυσµού, γιατί αυτό βίωσε και βιώνει χειρότερα απ’ όλους την
κρίση. Αναφέροµαι στη νέα γενιά. Δεν λύνει µεν άµεσα το πρόβληµα για τον άνεργο νέο, αλλά απαντά σ’ ένα κορυφαίο ερώτηµα: «Εµείς θα έχουµε κάποτε σύνταξη;».
Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, µε τον νόµο που ψήφισε τότε και
την ίδρυση του ΕΛΚΑΓ απάντησε στη νέα γενιά, που σήµερα
πολύ καλά κάνει και κινητοποιείται και αµφισβητεί.
Ειδικότερα, προβλέπεται η µεταφορά πόρων από τα έσοδα
του κράτους από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τη φορολογία
των εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και εκµετάλλευση
των κοιτασµάτων των υδρογονανθράκων και από τη διάθεση
αδειών για τις έρευνες.
Υπολογίστηκε, κατά την τότε συζήτηση της πρότασης νόµου
για το ταµείο, όπως είπε και ο Γιάννης Μανιάτης, ότι για τα επόµενα τριάντα χρόνια µπορεί να έσοδα να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 150 δισεκατοµµύρια, οπότε η διάθεση ενός σηµαντικού µέρους, άνω του 70%, στα ασφαλιστικά ταµεία θα µπορεί να
αποτελέσει µια νέα, ιδιαίτερα µεγάλη πηγή χρηµατοδότησης.
Έτσι, ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση του εθνικού µας
πλούτου και την ανάπτυξη της χώρας θα συνδεθούν άµεσα µε
την ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σηµειώνουµε ότι ανάλογη εµπειρία υπάρχει και στη Νορβηγία
µε την ίδρυση του Government Petroleum Fund. Αυτό το ταµείο
χρηµατοδοτεί και χρηµατοδοτείται από φόρους στο πετρέλαιο
και στο φυσικό αέριο, από φόρους που καταβάλλουν οι εταιρείες
που εκµεταλλεύονται τα πετρελαϊκά κοιτάσµατα της χώρας και
από τα µερίσµατα που εισπράττει το ταµείο από το µετοχικό µερίδιο που κατέχει στην µεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Νορβηγίας.
Σηµαντικό είναι, µάλιστα, για τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων ότι τηρείται ένας ηθικός κώδικας, ώστε να µην γίνουν επενδύσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
χρησιµοποιούν την παιδική εργασία και ευθύνονται για τις περιβαλλοντικές καταστροφές και τη διαφθορά.
Ο νόµος, λοιπόν, προβλέπει σήµερα ότι το 75% των εσόδων
του δηµοσίου από την εκµετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων να πηγαίνει σε αυτόν τον εθνικό λογαριασµό. Το 20%
των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες προβλέπεται να πηγαίνει στο Πράσινο Ταµείο για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, στην οποία διεξάγεται η έρευνα
και γίνεται η γεώτρηση, κυρίως όταν αυτή είναι θαλάσσια. Τέλος,
το 5% πηγαίνει απευθείας σε περιφερειακούς πόρους, µε στόχο
τη δηµιουργία ισχυρών αντισταθµιστικών οφειλών για τις τοπικές
κοινωνίες, κυρίως σε επίπεδο δήµου, αλλά και περιφέρειας.
Αξίζει, λοιπόν, να επισηµάνω ότι µε τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών συστάθηκε
και το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής. Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς για πρώτη φορά ίσως σε αυτού του είδους ζητήµατα, σε έσοδα από την πολύ σκληρή πετρελαϊκή
βιοµηχανία µπαίνει ζήτηµα επιχειρηµατικής ηθικής.
Συγκεκριµένα, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας, βάσει του
οποίου γίνονται οι επενδύσεις του Εθνικού Λογαριασµού Κοινω-
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νικής Αλληλεγγύης Γενεών, θέτοντας κριτήρια που αφορούν την
εταιρική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των εταιρειών,
στις οποίες επενδύει ο Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη σηµασία του Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών την ανανέωσε ακόµη
και ο ΣΥΡΙΖΑ, που από το 2015 αδρανοποίησε το σχέδιο αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. Μάλιστα, το 2017 ο τότε Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιώργος Σταθάκης, κατά την
τελετή που οργάνωσε στο Υπουργείο στο πλαίσιο της υπογραφής της σύµβασης για την έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 2 στη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας, προανήγγειλε επίσης τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών, στο οποίο θα κατευθύνονται οι πόροι από την εκµετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων, υιοθετώντας απόλυτα
την άποψη που είχε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών είναι επιβεβληµένο να λειτουργεί και να εισπράττει αυτό που είχε σχεδιαστεί, δηλαδή το 75% των εσόδων
από τον ορυκτό πλούτο της χώρας, ώστε να τονωθούν τα ασφαλιστικά ταµεία και να σχεδιαστεί ένα άλλο ασφαλιστικό σύστηµα,
βιώσιµο σε βάθος χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πλούτος των φυσικών µας
πόρων είναι πλούτος όλων των Ελλήνων που µπορεί να διασφαλίσει θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένας φόβος των τοπικών κοινωνιών γύρω από τους περιβαλλοντικούς όρους. Το φυσικό και
πολιτιστικό µας περιβάλλον δεν είναι αµελητέος παράγοντας και
γι’ αυτό η αξιοποίηση των φυσικών πόρων οφείλει να γίνεται
πάντα µε τις βέλτιστες τεχνικές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές πρόνοιες. Η τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και η εγρήγορση για την περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να είναι
διαρκής, αν θέλουµε να έχουµε βιώσιµη ανάπτυξη και να αποφύγουµε ενδεχόµενα πλήγµατα από ατυχήµατα.
Η ίδρυση, λοιπόν, του ΕΛΚΑΓ είναι νοµοθετική πρωτοβουλία–
τοµή στην κοινωνική ασφάλιση και τον δηµόσιο χαρακτήρα της.
Στόχευσε στη διαγενεακή δικαιοσύνη, έννοια που έχει ξεχαστεί
τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Διαγενεακή δικαιοσύνη σηµαίνει ότι όλες οι γενεές, όλοι, πρέπει να συµβάλλουν ισοµερώς
στα βάρη αυτού του τόπου και ότι η γενιά η οποία ακολουθεί δεν
µπορεί να είναι σε χειρότερη θέση από τη γενιά που προηγείται.
Έρχεται, όµως, αυτή η έννοια της διαγενεακής δικαιοσύνης µαζί
µε την έννοια της διαγενεακής εµπιστοσύνης, δηλαδή η µια γενιά
να εµπιστεύεται την άλλη και όλοι µαζί να έχουµε έναν κοινό
στόχο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω
ότι οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε τόσο µεγάλη έκταση στην
επικράτεια θεµελιώνουν τη θεµιτή άσκηση εθνικών κυριαρχικών
δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας στις ίδιες πλουτοπαραγωγικές πηγές της και την αναµενόµενη ωφέλεια στην οικονοµική ανάπτυξης της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Παραµένοντας, λοιπόν, σταθεροί στα πιστεύω µας, ψηφίζουµε
αυτές τις συµβάσεις που ολοκληρώνουν προσπάθειες ετών και
υλοποιούν στόχους, στους οποίους δώσαµε εµείς ως ΠΑΣΟΚ
προτεραιότητα.
Έλεγαν οι συνάδελφοί µου στο παρελθόν -και το επανέλαβαν
και τώρα- ότι η Κυβέρνηση πρέπει να τρέξει για να καλύψει το
χαµένο έδαφος των τελευταίων ετών και να αναλάβει πρωτοβουλίες σε όλα τα ενεργειακά µέτωπα. Οφείλουµε να µη χάσουµε
άλλο πολύτιµο εθνικό χρόνο και να κινηθούµε γρήγορα, προχωρώντας και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στα ανατολικά οικόπεδα
κάτω από την Κρήτη. Πρέπει να σκεφτόµαστε πάντα ότι αυτά τα
ζητήµατα που διεξάγονται σε βάθος δεκαετιών ξεπερνούν τον
καθένα από εµάς προσωπικά, ξεπερνούν και τα κόµµατά µας. Ξεπερνούν και τη σύνθεση της κάθε φορά τρέχουσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ή µειοψηφίας.
Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη όσο ποτέ να υπάρχουν τέτοιου είδους ελπιδοφόρες πράξεις ωριµότητας του ελληνικού
πολιτικού συστήµατος.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Να είστε καλά.
Παρακαλείται να έρθει στο Βήµα ο κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Απευθυνόµενος στον κύριο Υπουργό, θα του πω στην παρθενική µου οµιλία ως νέος Βουλευτής ότι δεν µου άρεσε η ειρωνεία,
τα ειρωνικά σχόλια που κάνατε σε σχέση µε την στάση που
κρατά σήµερα το κόµµα µου. Λέξεις, όπως κυβίστηση ή σε κάθε
περίπτωση κωλοτούµπα, σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, δεν νοµίζω
ότι θα έπρεπε να ειπωθούν.
Να σας πω γιατί. Σήµερα ψηφίζετε τις συµβάσεις που η προηγούµενη κυβέρνηση υπέγραψε και µια καλή κουβέντα δεν είπατε. Όµως, όταν τις υπέγραψε αυτές τις συµβάσεις η προηγούµενη κυβέρνηση, είχε ως αντισυµβαλλόµενο µέρος τα «Ελληνικά Πετρέλαια». Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί αποτελεί κωλοτούµπα ή κυβίστηση το γεγονός και το ερώτηµα που έχουµε
θέσει εµείς ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι εσείς προτίθεστε να
αλλάξετε τον δηµόσιο χαρακτήρα των «Ελληνικών Πετρελαίων»,
δηλαδή του αντισυµβαλλοµένου. Να αλλάξει δηλαδή το πρόσωπο µε το οποίο έχει συµβληθεί η προηγούµενη κυβέρνηση, να
ιδιωτικοποιήσετε τον χαρακτήρα των εξορύξεων των υδρογονανθράκων. Δεν έχουµε δικαίωµα δηλαδή να αµφιβάλλουµε;
Πείτε σήµερα ότι «εµείς δεν θα αλλάξουµε τη φυσιογνωµία
των «Ελληνικών Πετρελαίων» και θα στηρίξουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα των εξορύξεων των υδρογονανθράκων». Τότε θα δείτε
την πραγµατική µας θέση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η λέξη κλειδί που ενώνει τη θεωρία µε
την πράξη στη σηµερινή µας συζήτηση είναι ο όρος εθνικό σχέδιο. Διότι είναι άνευ ουσίας να συζητάµε την κύρωση των πράξεων παραχώρησης των δικαιωµάτων στην έρευνα και την εξόρυξη κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, δίχως την εκπόνηση ενός
συνολικού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακής πολιτικής.
Σχέδιο θα πει αρχή, µέση και τέλος. Σηµαίνει την απάντηση
σε τέσσερα κρίσιµα ερωτήµατα: Πού βρίσκοµαι, τι µέσα διαθέτω
στην κατοχή µου, πώς µπορώ να τα αξιοποιήσω και πού θέλω να
φτάσω. Τι ανάγκες, εν τέλει, και σκοπούς θέλω να εξυπηρετήσω.
Αυτό σηµαίνει σχέδιο.
Προχωράµε, έτσι όπως βλέπω, τουλάχιστον από αυτά που
ακούω σήµερα, στα τυφλά ως χώρα και είναι εθνικά επιζήµιο
όταν δεν υπάρχει ευρύτερη στρατηγική θεώρηση των πραγµάτων, ειδικότερα για τα θέµατα ενέργειας και γεωπολιτικής, τα
οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε σε ευθεία γραµµή µε την
κοινωνική απαίτηση για την οικονοµική αναβάθµιση της χώρας,
την αξιοποίηση µε εθνικά και περιβαλλοντικά ωφέλιµο τρόπο των
φυσικών µας πόρων εντός µιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Δεν λέω κάτι καινούργιο. Αυτή είναι η πολιτική πραγµατικότητα.
Εκλεχθήκατε, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας στο εσωτερικό στις εκλογές ότι
έχετε σχέδιο. Να σας κάνω κάποια ερωτήµατα που προηγουµένως εσείς κάνατε σε εµάς. Μιλήσατε για σχέδιο για το κράτος.
Το είδαµε το σχέδιο για το κράτος σας. Στήσατε, ουσιαστικά την
επιτελική εκδοχή µιας υπερσυγκέντρωσης των γραφειοκρατικών
εξουσιών.
Να σας θυµίσω και κάτι άλλο, το σχέδιο για την εργασία. Θυµάστε εκείνο το βράδυ τι έγινε εδώ που περάσατε εκείνη την εµβόλιµη διάταξη στο παραπέντε σε σχέση µε την καταγγελία των
συµβάσεων εργασίας και τους εργολαβικούς εργαζόµενους.
Να σας πω για την εξωτερική πολιτική, για να δούµε ποιος κάνει κυβίστηση; Τι λέγατε για το µακεδονικό; Κάτι καινούργιο λέω;
Κάθε µέρα το ακούτε. Τριακόσιες εξήντα µοίρες κάνετε στροφή.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εκατόν ογδόντα εννοείτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Συγγνώµη, εκατόν
ογδόντα είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Και τριακόσιες εξήντα,
δηλαδή, στο ίδιο σηµείο µένετε.
Να σας θυµίσω το σχέδιο για το περιβάλλον µε τη διευκόλυνση
επιτάχυνσης διαδικασιών κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επένδυσης ακόµα και σε δασικές εκτάσεις και αι-
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γιαλούς. Θυµάστε µόλις ξεµύτησε στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» το θέµα µε τους αιγιαλούς; Πού είναι το νοµοσχέδιο; Κάνατε πίσω. Πού είναι, λοιπόν, το σχέδιό σας σε αυτό το κοµµάτι;
Μην πω, φυσικά, για τα ζητήµατα της κλιµατικής κρίσης και
αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΟΗΕ σε
σχέση µε το Μάτι, που τόσο πολύ εκµεταλλευτήκατε. Μήπως το
ίδιο δεν εκτυλίσσεται, αγαπητοί συνάδελφοι, και σήµερα στο
θέµα του προσφυγικού; Βαφτίσατε το προσφυγικό «µεταναστευτικό ζήτηµα» για να αποφύγετε τη Συνθήκη της Γενεύης. Ποιος
κάνει, λοιπόν, κωλοτούµπα; Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Θυµάστε τι λέγατε για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που διατηρούσε ανοιχτά τα σύνορα; Μιλάω πάντα σε σχέση µε το προσφυγικό. Τώρα για την αύξηση των προσφυγικών ροών ευθύνονται
οι γεωπολιτικές συνθήκες αστάθειας στην περιοχή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό λέτε τώρα. Άλλα
λέγατε πριν από λίγο καιρό. Και πόσα άλλα θέµατα µπορώ να
σας αναφέρω σήµερα.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλούµαστε να τοποθετηθούµε τεκµηριωµένα, επαρκώς σε ένα σοβαρότατο θέµα. Η
πρωτοβουλία, η παλιότερη, του ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν ιδιαίτερο συµβολισµό. Τον συµβολισµό που ενείχε για την ελληνική οικονοµία
η έξοδος από τη δαµόκλειο σπάθη των µνηµονιακών πολιτικών.
Πέραν όµως των οικονοµικών στοιχείων, υφίσταται ζήτηµα γεωστρατηγικής και περιβάλλοντος. Και τα δύο αποτελούν, κατά την
προσωπική µου άποψη, κεφαλαιώδεις παραµέτρους για εµάς
που ζητάµε το προϊόν των προσδοκιών για τη χώρα µας και τον
ελληνικό λαό. Και αυτό, γιατί γεωστρατηγικά η Μεσόγειος και το
Ιόνιο αποκτούν άλλη οντότητα εντός της πραγµατικότητας των
υδρογονανθράκων µε την Ελλάδα να βρίσκεται στον πυρήνα των
εξελίξεων αυτών που την προάγουν σε θέση διεθνούς παράγοντα.
Επειδή είµαι Βουλευτής της Κέρκυρας και επειδή βλέπω ότι ο
χρόνος περνάει, θα αναφερθώ σε ορισµένα ζητήµατα της προηγούµενης πολιτικής που εφαρµόστηκε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας
θυµίσω τη θέσπιση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων. Να σας πω την καθιέρωση της ρητής απαγόρευσης της εκµετάλλευσης σε περιοχές «NATURA 2000».
Είναι παρεµβάσεις οι οποίες ικανοποιούν εµένα ως Βουλευτή της
Κέρκυρας σε σχέση µε αυτό που συµβαίνει εις το Ιόνιο Πέλαγο.
Δεν µε ικανοποιεί, όµως, αλλά µε προβληµατίζει έντονα το ζήτηµα, το µέγιστο κατά την άποψή µου -και το µεταφέρω στη
Βουλή-, των µεγάλων συζητήσεων που ανοίγονται στην περιοχή
του Ιονίου Πελάγους, των επτά νησιών µας -ίσως λιγότερων, αν
βάλω έξω τα Κύθηρα-, σε σχέση µε αυτό που συζητάµε σήµερα,
την κύρωση της σύµβασης δηλαδή για την εξόρυξη στο Ιόνιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η διαβούλευση απαιτείται να είχε γίνει χθες! Και εσείς θα πρέπει να αναλάβετε έναν γενναίο και σοβαρό διάλογο µε τις τοπικές
κοινωνίες, εκεί που αναπτύσσονται αυτές οι προοπτικές που σήµερα ψηφίζετε. Είναι δικαιολογηµένη η θέση µας που ψηφίζουµε
σήµερα «παρών».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Τσίπρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για ορισµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα, παρ’ ότι πρέπει να γίνει µία συζήτηση για
να ειπωθούν τα αυτονόητα. Ο κίνδυνος της ρύπανσης από γεωτρήσεις είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέµα και είναι άλλο πράγµα
η κλιµατική αλλαγή.
Θέλω να πω ότι οι αγγελίες που γίνονται, σε ό,τι αφορά την
κλιµατική αλλαγή, είναι δέκα και πενήντα φορές πιο σηµαντικό
από το αν εξορύξει κανείς ή όχι υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο
και πετρέλαιο. Από αυτό είναι πενήντα φορές σηµαντικότερο το
τι καταναλώνει µία χώρα, αν καταναλώνει δηλαδή υδρογονάνθρακες και ποιους, τι καταναλώνει στις µεταφορές της, εάν
υπάρχει συνολικότερη εξοικονόµηση ενέργειας, τι καταναλώνει
η βιοµηχανία, τι αποτύπωµα περιβαλλοντικό έχει η βιοµηχανία
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και ούτω καθεξής.
Υπάρχουν χώρες που δεν παράγουν ούτε µία σταγόνα πετρέλαιο και ούτε ένα κυβικό µέτρο φυσικού αερίου, αλλά καίνε όσο
άλλες δέκα χώρες µαζί, όπως επίσης υπάρχουν και εξαιρετικά
οικολογικές χώρες, όπως για παράδειγµα η Νορβηγία, που είναι
παραγωγοί φυσικού αερίου και πολιτικά ψηφίζουν και µε τα δύο
τους χέρια όλες τις διεθνείς συµβάσεις, συµφωνίες και µέτρα
που προτείνονται για το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και πάει
λέγοντας.
Το κλείνω εδώ. Νοµίζω, απλώς, ότι είναι θέµα άγνοιας. Προχωράω στην ουσία. Κατ’ αρχάς, ποια είναι τα ΕΛΠΕ. Ο κ. Χατζηδάκης µας είπε για την Αιτωλοακαρνανία και τα Γιάννενα. Ας
γνωρίσουµε, λοιπόν, τα ΕΛΠΕ.
Τα ΕΛΠΕ κατέχουν δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης σε
δύο χερσαίες περιοχές, στην Άρτα, την Πρέβεζα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η «TOTAL», η «EDISON» και τα ΕΛΠΕ
έχουν το 25% των δικαιωµάτων έρευνας και παραγωγής για τη
θαλάσσια περιοχή 2 δυτικά της Κέρκυρας. Για τη θαλάσσια περιοχή 10 του Ιονίου Πελάγους, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, έχει
προχωρήσει υπογραφή σύµβασης. Στη θαλάσσια περιοχή 1 του
Ιονίου Πελάγους, βόρεια της Κέρκυρας, έχουν υποβάλει προσφορά. Έχουν υποβάλει, επίσης, προσφορά ως µέλος κοινοπραξίας για τις δύο περιοχές που συζητάµε σήµερα νοτιοδυτικά της
Κρήτης. Αυτή έχει υπογραφεί. Τέλος, το επιχειρηµατικό σχήµα
των εταιρειών «REPSOL»-ΕΛΠΕ αναµένει στο επόµενο διάστηµα
την κύρωση της σύµβασης, το σηµερινό.
Αυτά είναι τα ΕΛΠΕ. Έχουν εξαιρετικά σηµαντική παρουσία
στους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας. Δεν είναι «MOTOR OIL».
Δεν είναι «ENERGEAN». Είναι τα ΕΛΠΕ. Ο λόγος που έγινε αυτό
είναι ηλίου φαεινότερον. Δεν φαντάζοµαι να έχει αντίρρηση προς
αυτό η Κυβέρνηση. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί το δηµόσιο είχε έλεγχο πάνω στα ΕΛΠΕ µέσω του 35%. Εάν σας µένει
οποιαδήποτε αµφιβολία για αυτό, µπορείτε να ανατρέξετε στον
συνάδελφο στο Υπουργείο Εξωτερικών να σας πει για την αλληλογραφία και τη συνεννόηση που υπήρχε όλο το προηγούµενο
διάστηµα ανάµεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών –για να µην πάω
σε άλλες υπηρεσίες- µε τα ΕΛΠΕ και τους διαγωνισµούς για τους
υδρογονάνθρακες. Τι έχουµε σήµερα; Έχουµε µια τεράστια ανατροπή στρατηγικής.
Θέλω να επισηµάνω ακόµη ότι οι ίδιες εταιρείες που ήρθαν
εδώ και η «EXXON» και η «TOTAL» το ότι επέλεξαν να προχωρήσουν στον διαγωνισµό αυτό και στη συµµετοχή, σαφέστατα και
είχε να κάνει –και µπορείτε να το τσεκάρετε αυτό, κύριε Υπουργέ- µε τη συµµετοχή των ΕΛΠΕ ως µία εταιρεία που υπάρχει δηµόσιος έλεγχος µέσω του 35%, τη συµµετοχή των ΕΛΠΕ σε ένα
ενιαίο κοινοπρακτικό σχήµα.
Εµείς τεσσεράµισι χρόνια αντιµετωπίσαµε τρία πολύ µεγάλα
προβλήµατα. Με το «καληµέρα σας» το 2015, είχαµε µία οικονοµία σε διάλυση µε άδεια ταµεία και ένα αδιέξοδο πρόγραµµα. Είχαµε το προσφυγικό που έσκασε από το καλοκαίρι του 2015 και
µετά. Και είχαµε και την κλιµάκωση µιας γεωπολιτικής αστάθειας
στην περιοχή –όχι µόνο µε ανατολικούς γείτονες- όπου το ενεργειακό ήταν ένα σηµαντικό θέµα.
Πιστεύω ότι δεν έχετε στρατηγική για κανένα από τα τρία. Τα
γεγονότα στη Μόρια είναι πολύ νωπά. Θα µείνω, όµως, στο εξής.
Σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά στην περιοχή, ασκήσαµε µια
ενεργειακή πολιτική, µια πολιτική µε στρατηγική που µία της διάσταση ήταν το ενεργειακό µας στην περιοχή. Αυτή ήταν η µία
της διάσταση µε το δηµόσιο µέσα. Αυτόν τον πολύ βασικό παράγοντα τον ανατρέπετε.
Συνεπώς, πρώτον, δεν ισχύει ότι καταγγέλλουµε τις συµβάσεις. Δεν καταγγέλλουµε τις συµβάσεις. Ήταν µια στρατηγική
και αυτές οι συµβάσεις ήταν µέρος της στρατηγικής. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν αφήνετε καµµία απολύτως δέσµευση για
το τι θα κάνετε µε τη στρατηγική αυτή. Και από τις δηλώσεις που
κάνετε ότι θα ιδιωτικοποιήσετε τα ΕΛΠΕ, έχουµε ανατροπή της
στρατηγικής και εκεί είναι που υπάρχει το πρόβληµα.
Μα, οι συµβάσεις αυτές είχαν σηµασία στον βαθµό που το ελληνικό δηµόσιο πρώτα, θα κρινόταν σαν ολοκληρωµένη στρατηγική και, δεύτερον, θα είχε µια ορισµένη παρουσία.
Έρχοµαι στο πιο βασικό ερώτηµα, το οποίο αφορά βέβαια και
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το ΚΙΝΑΛ, γιατί δεν κατάλαβα µια καθαρή θέση. Είστε υπέρ ή
κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ; Αφήστε τι κάναµε εµείς και
τις συµβατικές υποχρεώσεις. Είστε υπέρ ή κατά; Οι γενικές κουβέντες για διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος είναι πολύ
εύκολες. Είστε υπέρ ή κατά;
Όµως, κυρίως σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, γιατί πουλάτε;
Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να πουληθούν τα ΕΛΠΕ; Θα έρθω
µετά σε εµάς και στις συµβατικές υποχρεώσεις. Έχετε κάνει κάποια µελέτη ότι θα βγει κερδισµένο το ελληνικό δηµόσιο, οικονοµικά και σε άλλα επίπεδα, σαν ρυθµιστικό εργαλείο στον χώρο
της ενέργειας και στον χώρο του πετρελαίου και άλλων πραγµάτων; Έχετε έστω υπολογίσει ποιο πρέπει να είναι το τίµηµα αναλογικά µε το EBITDA; Τρεις, τέσσερις, πέντε ή έξι φορές που θα
είστε ικανοποιηµένοι; Έχετε υπολογίσει κάτι απ’ όλα αυτά και
βγαίνουµε κερδισµένοι;
Το βασικό ερώτηµα είναι: Θέλετε να πουλήσετε γιατί υπάρχει
συµβατική υποχρέωση ή θέλετε να πουλήσετε επειδή θέλετε να
πουλήσετε;
Κύριε Χατζηδάκη, µας είπατε για ψυχοθεραπεία. Συνολικά η
Νέα Δηµοκρατία, αλλά και εσείς προσωπικά ιδιαίτερα, έχετε ένα
record, ότι «πουλάµε ό,τι πουλιέται» και αυτό χρειάζεται λίγο κοίταγµα και σας το συνιστώ.
Επιµένω στο ερώτηµα: Γιατί πρέπει να πουληθούν τα ΕΛΠΕ;
Ποιο είναι το όφελος; Το µόνο επιχείρηµα που έχω ακούσει –ο
Θεός να το κάνει επιχείρηµα- είναι από τον κ. Πέτσα πριν λίγες
µέρες, ότι θέλουµε να προχωρήσουµε την ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ για να µπουν κεφάλαια και να προχωρήσουµε. Ποιος να
προχωρήσει µε τα κεφάλαια; Δηλαδή, άµα αποχωρήσει το δηµόσιο, ποιος θα προχωρήσει, ο Λάτσης; Πρώτο αυτό.
Δεύτερον, πριν πολύ λίγες µέρες υπήρξε οµολογιακό δάνειο
το οποίο υπερκαλύφθηκε τρεις φορές στα ΕΛΠΕ. Αναζητούσαν
400 εκατοµµύρια και υπερκαλύφθηκε και έφτασε το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Συνεπώς δεν υπάρχει πρόβληµα κεφαλαίων.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της συµβατικής υποχρέωσης. Νοµίζω
ότι εδώ τα πράγµατα είναι εξαιρετικά απλά. Γνωρίζετε πολύ καλά
-και συνεπώς παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες- ότι δεν ήταν δική
µας πολιτική βούληση να πουληθεί το 55% των ΕΛΠΕ. Μας επιβλήθηκε πριν βγούµε από το µνηµόνιο –γιατί έπρεπε κάτι να επιλεγεί- και γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς και ο ελληνικός λαός ότι
δεν ήταν πολιτική µας βούληση και η µείωση του αφορολόγητου,
που την καταργήσαµε και η περικοπή των συντάξεων, που την
καταργήσαµε.
Σε αυτό µάλιστα είχατε και µια ορισµένη συµµετοχή εσείς προσωπικά, κύριε Χατζηδάκη. Ήταν εδώ στην Βουλή, όταν είχε έρθει
ο κ. Μοσκοβισί, που είχατε πει ο ανήκουστο: «Πώς µπορεί να
ανοίγετε θέµα για το αν τελικά δεν θα περικοπούν οι συντάξεις
και δεν µπορούµε να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα;». Παραδεχόσασταν ότι το πρόγραµµά σας περιλάµβανε την περικοπή συντάξεων τότε.
Θέλω να σας πω ότι κάναµε ορισµένα πράγµατα µέσα στο µνηµόνιο που δεν ήταν πολιτική µας βούληση και η µετέπειτα πορεία
απέδειξε ότι όντως δεν ήταν πολιτική µας βούληση και ότι βρήκαµε τους τρόπους να µην προχωρήσουµε σε αυτά.
Το ερώτηµα είναι: Γιατί αυτή τη συµβατική υποχρέωση δεν την
αντιµετωπίζετε έτσι; Όταν εµείς ανοίξαµε το θέµα της περικοπής
των συντάξεων, άνοιξη προς καλοκαίρι του 2018 και αφού έγινε
η δική σας τοποθέτηση εδώ µε τον κ. Μοσκοβισί, ήρθε η δική σας
τότε Αξιωµατική Αντιπολίτευση και κατέθεσε νοµοσχέδιο για να
αρθεί η περικοπή συντάξεων τότε και όχι το φθινόπωρο.
Γιατί δεν φέρνετε κάτι αντίστοιχο τώρα; Τι σας δεσµεύει; Πρώτον, είµαστε εκτός µνηµονίου. Δεύτερον, η συµφωνία την οποία
είχαν εγκρίνει οι θεσµοί ήταν συµφωνία µε τη συµµετοχή και του
ιδιώτη και ο ιδιώτης έχει αποσυρθεί από τη συµφωνία αυτή. Και
τρίτον, ποια είναι η πολιτική σας βούληση; Θέλετε και δεν µπορείτε; Δεν µας έχετε απαντήσει σε τίποτα απ’ όλα αυτά.
Θέλω να σηµειώσω ότι για τη ΔΕΗ υπάρχει όλο το αφήγηµα
ότι εµείς την καταστρέψαµε, είναι χάλια η οικονοµική της κατάσταση και σίγουρα πάει για ιδιωτικοποίηση, κατ’ αρχάς σε δίκτυα, και περιµένουµε να µας ανακοινώσετε κάτι αντίστοιχο και
για την ίδια τη ΔΕΗ.
Στην περίπτωση των ΕΛΠΕ, τα πήραµε µε τεράστια ζηµία, τα
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φέραµε σε µια εξαιρετική κατάσταση, ακριβώς γιατί ασκήσαµε
τα δικαιώµατα του δηµοσίου και εκεί πάλι πάµε σε πώληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω.
Πέρα από το ότι θέλετε να πουλήσετε τα ΕΛΠΕ, που είναι µια
τελείως λάθος και ακατανόητη θέση, πέρα από το ότι θέλετε να
τα πουλήσετε µε έναν τρόπο που δεν εξασφαλίζει καν premium,
που είναι µια ακόµη πιο ακατανόητη θέση, γιατί δεν ασκείτε τα
δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου για απόκτηση του 51% στην
εταιρεία holding που ελέγχει τους υδρογονάνθρακες στη χώρα;
Δεσµεύεστε ότι θα τα ασκήσετε, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα διπλωµατικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δώδεκα κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιπρόσωποι της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων και Ενέργειας του γερµανικού Κοινοβουλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να βάλουµε κάποια πράγµατα στη σωστή τους βάση. Είναι
άλλη η συζήτηση για τα ορυκτά καύσιµα και για την αναγκαιότητά τους ή τη συµµετοχή τους στο ενεργειακό µείγµα της χώρας
-άρα και τη στρατηγική της χώρας σχετικά µε τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής και την κλιµατική κρίση που αντιµετωπίζουµε- και είναι άλλο πράγµα η συζήτηση που έχουµε να κάνουµε
και που πραγµατοποιείται αυτές τις ηµέρες για τις συµβάσεις
που έχουµε µπροστά µας.
Και διευκρινίζω: Σχετικά µε τα ορυκτά καύσιµα -γιατί ακούσαµε
και τέρατα, ότι δεν έχει αποδειχτεί ακόµα αν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα συµµετέχει στην κλιµατική αλλαγή και στην κλιµατική κρίση στην οποία
έχουµε φτάσει- πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι επιστήµονες
πλέον έχουν αποδείξει ότι µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση η
καµπύλη της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του
άνθρακα είναι ανάλογη µε την καµπύλη αύξησης της θερµοκρασίας. Άρα αυτό έχει αποδειχτεί.
Αυτή η συζήτηση ήταν προηγούµενων δεκαετιών, όταν ακόµα
η βιοµηχανία του πετρελαίου προσπαθούσε να στρέψει αλλού
τη συζήτηση. Το κατάφερε για µερικά χρόνια, πλέον αυτό είναι
αναµφισβήτητο. Να µην ξαναγυρνάµε σε τέτοιες συζητήσεις,
γιατί είµαστε εκτός πλαισίου και γινόµαστε αφερέγγυοι –όσοι εκφράζουν αυτή την άποψη φυσικά- στην κοινή γνώµη.
Το δεύτερο αφορά τη στρατηγική της χώρας: Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει να χαράσσεται µία συγκεκριµένη
στρατηγική που είχε να κάνει µε την ενεργειακή κατεύθυνση της
χώρας για τα επόµενα χρόνια, προσαρµοσµένη ακριβώς στις διεθνείς συνθήκες αλλά και ακόµα πιο δυναµικά, σχετικά µε τη συµµετοχή ορυκτών καυσίµων στο ενεργειακό µείγµα της χώρας.
Αυτό, λοιπόν, είναι η ουσία της συζήτησης που πρέπει να κάνουµε το επόµενο χρονικό διάστηµα για τη συµµετοχή των ορυκτών καυσίµων στην αναγκαία ενέργεια στη χώρα µας. Και εκεί
πρέπει να είµαστε δυναµικοί και να προσαρµοστούµε στο παγκόσµιο κίνηµα που ζητάει τη µείωση της χρήσης των ορυκτών
καυσίµων και την αύξηση της συµµετοχής των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό µείγµα.
Πάµε, όµως, τώρα στη συζήτηση που έχουµε µπροστά µας
αυτές τις ηµέρες. Να δούµε πρώτα, λοιπόν, την ταυτότητα του
Οµίλου των ΕΛΠΕ. Ο Όµιλος των «Ελληνικών Πετρελαίων» είναι
ο µεγαλύτερος κερδοφόρος όµιλος µε συµµετοχή του ελληνικού
δηµοσίου, όπου το ελληνικό δηµόσιο έχει το 35,5%. Λόγω της
προηγούµενης συµφωνίας µε αυτό το ποσοστό µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να αναθέσει τη διοίκηση ως ελληνικό δηµόσιο, παρ’
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όλο που δεν έχει το 51%. Αν µεταβληθεί το ποσοστό, ξέρετε ότι
τη διοίκηση δεν θα µπορεί να την προτείνει το ελληνικό δηµόσιο.
Ο Όµιλος των ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες και το
60% των προϊόντων της διύλισης εξάγεται. Ο όµιλος αποτελείται
από σαράντα τρεις εταιρείες και είναι εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο τόσο της Αθήνας όσο και του Λονδίνου. Έχει δραστηριότητες σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο φυσικό αέριο, συµµετέχει στην παραγωγή ηλεκτρισµού και έχει ένα προφίλ που
είναι αξιοζήλευτο για µία εταιρεία στην οποία συµµετέχει το ελληνικό δηµόσιο.
Από οικονοµικής πλευράς, ενώ το 2014 παρουσίαζε ζηµίες της
τάξης των 365 εκατοµµυρίων ευρώ, σήµερα ο όµιλος είναι κερδοφόρος, µε µέσο όρο τριετίας καθαρά κέρδη 300 εκατοµµύρια
ευρώ. Αυτό το λέω γιατί στο τέλος πρέπει να θέσουµε και τα
ερωτήµατα.
Ας δούµε, όµως, και το ιστορικό της διαδικασίας της αποµείωσης του ποσοστού του ελληνικού δηµοσίου στα «Ελληνικά Πετρέλαια». Το 2011 για πρώτη φορά στην τέταρτη αξιολόγηση του
πρώτου µνηµονίου τέθηκε ζήτηµα αποκρατικοποίησης, πώλησης
του ποσοστού του ελληνικού δηµοσίου στα ΕΛΠΕ. Άρα τίθεται
για πρώτη φορά το θέµα το 2011.
Το δεύτερο είναι ότι φθάνοντας πλέον στον Ιούλιο του 2019 η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να µετατρέψει την αποκρατικοποίηση, τη µείωση του ποσοστού από διαρθρωτικό µέτρο,
όπως εµφανιζόταν µέχρι τότε από το 2011, σε οικονοµικό µέτρο.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ότι, αν υπάρχει οικονοµικός λόγος
για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, για την εµφάνιση των
πλεονασµάτων, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ποσοστό πώλησης των ΕΛΠΕ για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισµού.
Προφανώς, τέτοιο ζήτηµα σήµερα δεν υπάρχει, πρώτον γιατί
είµαστε έξω από τα µνηµόνια και, δεύτερον, ο προϋπολογισµός
παρουσιάζει πλεόνασµα πραγµατικό.
Ας έρθουµε τώρα στα ερωτήµατα.
Ποιος επιβάλλει σήµερα την πώληση του ποσοστού, τη µείωση
του ποσοστού του ελληνικού δηµοσίου στα ΕΛΠΕ, αφού, όπως
εξήγησα προηγουµένως, δεν είναι απαραίτητο;
Δεύτερον, ποιο θα είναι το όφελος για το ελληνικό δηµόσιο ή
για τον ελληνικό λαό αν εκποιηθεί ένα ποσοστό σε µία κερδοφόρο επιχείρηση, όταν τα κέρδη είναι περίπου στα 300 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο από τη λειτουργία µε τη συµµετοχή του
ελληνικού δηµοσίου;
Ερώτηµα τρίτο: Η απόσυρση του δηµοσίου από τα «Ελληνικά
Πετρέλαια» διασφαλίζει ή όχι την προστασία του περιβάλλοντος,
όταν το ποσοστό αυτό περάσει στον ιδιώτη, στον στρατηγικό
επενδυτή, που υπάρχει σήµερα, ο οποίος, σηµειωτέον, θα µπορεί
πλέον να ορίζει και τη διοίκηση των ΕΛΠΕ;
Νοµίζω ότι οι απαντήσεις από όλα τα παραπάνω έγιναν ξεκάθαρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να επιβάλλει τη µείωση
του ποσοστού του δηµοσίου στα «Ελληνικά Πετρέλαια». Με δεδοµένο ότι η χώρα έχει πραγµατικό πλεόνασµα και όχι τα ελλείµµατα του 2011 και του 2014, δεν υπάρχει καµµία πίεση για να
προχωρήσουµε στη µείωση του ποσοστού του ελληνικού δηµοσίου.
Η προστασία του περιβάλλοντος από τη συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου είναι η εγγύηση ότι το ελληνικό δηµόσιο διά της
συµµετοχής του µπορεί να διασφαλίσει όλα εκείνα τα µέτρα
ασφαλείας εκείνα που είναι απαραίτητα για την προστασία του
περιβάλλοντος στις περιοχές, στις οποίες µπορεί να προχωρήσουµε σε αξιοποίηση.
Τέλος, θα κάνω το εξής ερώτηµα: Όταν πλέον, κύριε Υπουργέ,
αποδείχθηκε ότι η ΔΕΗ δεν χρειάζεται να αυξήσει τα τιµολόγιά
της για λόγους βιωσιµότητάς της, γιατί επιµένετε στη στρατηγική
αυτή της αύξησης των τιµολογίων, όταν ξέρετε ότι αυτό µπορεί
να είναι καταστροφικό τόσο για τους αγρότες, όσο και για τα νοικοκυριά αλλά και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Θα ακολουθήσει ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία και ο
κ. Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς καλό µήνα!
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας αρέσει πολλές φορές να µιλάτε µε αριθµούς και συχνά-πυκνά επικαλείστε
στη δηµόσια σφαίρα και ισολογισµούς.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία, παραθέτοντας κάποια οικονοµικά στοιχεία των ΕΛΠΕ από το 2014
µέχρι και σήµερα.
Παραλάβαµε, λοιπόν, το 2015 ως Κυβέρνηση τα ΕΛΠΕ µε ζηµιές που ανέρχονταν στο ποσό των 268 εκατοµµυρίων ευρώ.
Μετά από µια τετραετία διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και εν µέσω κρίσης, τα ΕΛΠΕ παρουσιάζουν ρεκόρ κερδοφορίας, µε µέσο όρο
της τετραετίας 750 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια εξαιρετικά κερδοφόρα
επιχείρηση, όχι µόνο για τα ελληνικά δεδοµένα, η οποία αποτελεί
ταυτόχρονα και µια από τις πλέον δυναµικές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι
τα νούµερα αυτά δεν είναι καθόλου βολικά για την προσφιλή τακτική σας να απαξιώνετε µε κάθε τρόπο δηµόσιες δοµές ή επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει το δηµόσιο –µε πρόσφατα
παραδείγµατα της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» και της ΔΕΗ-, ώστε να προωθείτε ιδιωτικοποιήσεις µε τους χειρότερους κάθε φορά δυνατούς όρους για το δηµόσιο συµφέρον.
Εν προκειµένω, λοιπόν, ποιο είναι το καινούργιο ποιοτικό πολιτικό δεδοµένο; Τι είναι αυτό το οποίο επηρέασε καταλυτικά τη
στάση µας στις σηµερινές κυρώσεις;
Οι τελευταίες, λοιπόν, δηµόσιες τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού, αλλά και κορυφαίων Υπουργών της Κυβέρνησης δείχνουν ότι υπάρχει ένας σχεδιασµός εκ µέρους της Κυβέρνησης
να δωριστούν επί της ουσίας οι µετοχές του δηµοσίου στα ΕΛΠΕ
µέσω του Χρηµατιστηρίου σε ιδιώτες.
Σε αυτό, λοιπόν, το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι επιβάλλεται και είναι αναγκαίο να κάνω µια κωδική αναδροµή στο πρόσφατο παρελθόν, ώστε να καταδείξω τι προσπαθήσαµε να υλοποιήσουµε τα προηγούµενα χρόνια, µε δεδοµένους φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους περιορισµούς
που απέρρεαν από τις δεσµεύσεις µας προς τους δανειστές.
Στη συµφωνία, λοιπόν, για τη συνδυασµένη πώληση των µετοχών του Οµίλου Λάτση και του δηµοσίου σε στρατηγικό επενδυτή, µέσω διεθνούς διαγωνισµού, είχαµε δύο στρατηγικούς
στόχους. Ο πρώτος ήταν να είναι επωφελής για το ελληνικό δηµόσιο, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα του δηµοσίου στην έρευνα
και την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων και ο δεύτερος
στρατηγικός στόχος ήταν να καταστήσουµε την Ελλάδα έναν
ισχυρό παίκτη στο ενεργειακό πεδίο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την Ελλάδα, κύριε Χατζηδάκη, την Ελλάδα!
Ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, γιατί ο Όµιλος Λάτση δεν
ήθελε ή δεν µπορούσε να πουλήσει το µερίδιό του. Γνώριζαν ότι
η απόφασή τους να κρατήσουν το ποσοστό θα τίναζε στον αέρα
τον διαγωνισµό, αφού κανένας επενδυτής δεν θα διέθετε τεράστια ποσά για να γίνει απλά µέτοχος µειοψηφίας.
Ποια ήταν τότε –να υπενθυµίσω στον κύριο Υπουργό και τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- η στάση, η πολιτική θέση
της Νέας Δηµοκρατίας στο εν λόγω ζήτηµα; Ζητούσατε ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση η πώληση των ΕΛΠΕ να γίνει µε τίµηµα που
να αντανακλά την πραγµατική αξία της εταιρείας µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών στην Ελλάδα και να υπάρχει διαφάνεια στις
διαδικασίες. Όλα αυτά πριν γίνετε κυβέρνηση.
Με το που γίνατε Κυβέρνηση εκείνο που φαίνεται να προκρίνετε είναι το σενάριο της πλήρους πώλησης των µετοχών του
δηµοσίου µέσω χρηµατιστηρίου, πράγµα το οποίο είναι και το
δυσµενέστερο σενάριο, αφού ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ,
ότι προϋποθέτει µια µεγάλη έκπτωση της τάξης του 15% ως 20%,
δηλαδή το δηµόσιο να πουλήσει όσο όσο.
Όσον αφορά τη διαφάνεια, κύριε Χατζηδάκη, η νέα Κυβέρνηση
έχει δηµιουργήσει, εκτός και αν το διαψεύσετε, µέχρι στιγµής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την εντύπωση ότι παραχωρεί τον πλήρη έλεγχο στον Όµιλο
Λάτση, τοποθετώντας στη διοίκηση των ΕΛΠΕ άτοµα του Οµίλου
Λάτση.
Αν προκύψει, κύριε Υπουργέ -που είναι πολύ πιθανό- η ύπαρξη
µεγάλων κοιτασµάτων, τότε η εταιρεία, εάν ευοδώσει το σενάριο
που επεξεργάζεται και δεν το διαψεύσετε, θα έχει πουληθεί για
ψίχουλα.
Και να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι
παραχωρείτε το σύνολο των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτη, τι
σηµαίνει αυτό; Τι σηµαίνει για την υπεραξία που µπορεί να αντλήσει ένας ιδιώτης; Σηµαίνει τον πλήρη ιδιωτικό έλεγχο της ενεργειακής πίτας, σηµαίνει κυριαρχία στην εγχώρια αγορά καυσίµων
και στις εξαγωγές, σηµαίνει προοπτικές στην αγορά ηλεκτρισµού
και φυσικού αερίου. Απ’ όλα αυτά υπαναχωρεί το δηµόσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική που είχαµε υιοθετήσει για τους υδρογονάνθρακες βασίστηκε σε µεγάλο καταλυτικό
βαθµό σε µια εταιρεία όπως τα ΕΛΠΕ, µε ισχυρή όµως τη συµµετοχή του δηµοσίου. Και αυτό διότι η παρουσία των ΕΛΠΕ σε
όποιες ανακαλύψεις κοιτασµάτων γίνουν στο µέλλον θα δηµιουργούσαν τα εχέγγυα ώστε το δηµόσιο να αποκοµίσει σοβαρά οικονοµικά οφέλη αφ’ ενός, αλλά φυσικά και µε τη συµµετοχή του
δηµοσίου και µια πολύ µεγαλύτερη και ποιοτική ευαισθησία σε
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα.
Εάν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η σηµερινή Κυβέρνηση επιµείνει
στην ολοκληρωτική απόσυρση του δηµοσίου στην πώληση του
συνόλου των ΕΛΠΕ, τότε αυτό συνεπάγεται -αν συµβεί αυτό και
δεν το διαψεύσετε, κύριε Χατζηδάκη- πλήρη υπαναχώρηση του
δηµοσίου συµφέροντος προς όφελος των ιδιωτών.
Έχει, λοιπόν, -για να απαντήσω και στον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας- τεράστια σηµασία η αποσαφήνιση και η διαλεύκανση του πλαισίου, µέσα στο οποίο συζητούµε σήµερα την κύρωση των τεσσάρων συµβάσεων, γιατί εκτός του ότι και στις
τέσσερις συµµετέχουν τα ΕΛΠΕ, πρόκειται για ένα µείζον εθνικό
ζήτηµα, µε οικονοµικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές διαστάσεις.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Όταν το υπογράφατε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η έρευνα και η αξιοποίηση
των υδρογονανθράκων βασίστηκε στην ύπαρξη ενός σοβαρού
βραχίονα του δηµοσίου για άσκηση ενεργειακής πολιτικής, όπως
είναι τα ΕΛΠΕ.
Αν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση εφαρµόσει την πλήρη
απόσυρση του δηµοσίου από τα ΕΛΠΕ, τότε θα πρόκειται, προφανώς, για µια απόφαση που θα επιφέρει την απώλεια όλων των
ωφελειών που απορρέουν από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Συµπερασµατικά, η κύρωση των σηµερινών συµβάσεων θα
έχει πολιτική, οικονοµική και εθνική ουσία, µόνο αν στα ΕΛΠΕ παραµείνει µε ισχυρό ποσοστό το δηµόσιο. Πρόκειται για µια τεράστια εταιρεία µε πλούσια εξαγωγική δραστηριότητα σε αρκετές
χώρες των Βαλκανίων και στην Κύπρο, διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία, καταφέρνει στο επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας να κατέχει µια από τις υψηλότερες θέσεις σε παγκόσµια
κλίµακα. Το να µην ελέγχεις, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια τέτοια
εταιρεία στη χώρα είναι εκτός λογικής.
Κύριε Υπουργέ, ο λαός πολλές φορές λέει ότι «πουλάει κάποιος άνθρακα για θησαυρό». Σας παρακαλούµε, λοιπόν, να µην
πρωτοτυπήσετε και να µην πουλήσετε θησαυρό για άνθρακα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Λοβέρδος Ιωάννης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι σήµερα το πρωί
που ήρθα στη Βουλή δεν είχα σκοπό να πάρω τον λόγο. Δεν συµµετέχω καν στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν έχω µελετήσει το περιεχόµενο των συµβάσεων, γιατί θεωρούσα ότι
ήταν κάτι πολύ απλό. Ήταν µια κύρωση συµβάσεων που είχε
φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει τις συµβάσεις αυτές. Έλεγα σήµερα
κατά τις δέκα το πρωί που ήρθα, λίγο προτού αρχίσει η συνε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

δρίαση, ότι θα είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Θα έρθουν εδώ, θα
µιλήσουν οι εισηγητές, θα είναι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, θα
ψηφίσουν όλοι υπέρ και θα φύγουµε.
Ξαφνικά διαπιστώνω ότι υπάρχει αλλαγή στάσης από πλευράς
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος µέχρι τώρα έφτιαξε τη σύµβαση,
δεν δέχεται να την ψηφίσει. Έπεσα από τα σύννεφα!
Αν ήταν η λογική του φίλου µου, του Νίκου Φίλη, τον οποίο καλωσορίζω και πάλι στη Βουλή, τον οποίο γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια -είναι ένας πολύ συνεπής άνθρωπος, ο οποίος έχει τις
απόψεις του, σεβαστές, που έχουν να κάνουν µε την κλιµατική
αλλαγή- δεν θα είχα κανένα πρόβληµα να πω ναι, εδώ να κάτσουµε να το συζητήσουµε. Μπορεί να διαφωνήσουµε, να συµφωνήσουµε, µπορεί να έχουµε µια διαφορετική αντίληψη των
πραγµάτων.
Όµως εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε αυτό. Ο Νίκος Φίλης ουσιαστικά διαφώνησε µε τη σύµβαση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν το έχετε
καταλάβει. Διαφώνησε, γιατί υπεγράφη αυτή η σύµβαση, όχι
γιατί σήµερα θα κυρωθεί.
Άκουσα και την εισήγηση του καλού µου, επίσης, φίλου, τον
οποίο όντως εκτιµώ ιδιαίτερα -το γνωρίζει και ο ίδιος- του Κώστα
Ζαχαριάδη, οποίος προσπάθησε -λυπάµαι που θα το πω, Κώστα
µου!- να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, γι’ αυτό και του βγήκε
-επικοινωνιακά το λέω αυτό- µια µικρή αµηχανία. Πώς να µη σου
βγει µια µικρή αµηχανία; Ήρθες εδώ πέρα για να πεις «δεν θα
ψηφίσω τη σύµβαση που εµείς φτιάξαµε». Με ποιο επιχείρηµα;
Ακούστε το επιχείρηµα, ότι τα ΕΛΠΕ τα οποία δεν είναι υπό
δηµόσιο έλεγχο, το 35% έχει το δηµόσιο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Το µάνατζµεντ έχει.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το µάνατζµεντ
βγαίνει από τη γενική συνέλευση. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη
γενική συνέλευση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Υπάρχει νόµος ο οποίος δίνει
το µάνατζµεντ.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εντάξει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Διαβάστε πρώτα τη σύµβαση παραχώρησης, κύριε Λοβέρδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Έχει δίκιο, όµως…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν έχει.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλά, αυτό θα
το ξαναδούµε.
Με την προοπτική ότι ενδεχοµένως θα απωλέσει το ελληνικό
δηµόσιο το management των ΕΛΠΕ, όπως ισχυρίζονται οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε την προοπτική ότι θα γίνει αυτό, χωρίς να
το ξέρουµε, προσωπικά δεν σας κρύβω ότι εγώ -επειδή είµαι φιλελεύθερος και πάντα ήµουν φιλελεύθερος- είµαι εναντίον του
να ασκεί το δηµόσιο επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Όµως
αυτή είναι η προσωπική µου άποψη. Η Κυβέρνηση θα πράξει
αυτό που θα πει ο Υπουργός ή αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο κ. Χατζηδάκης…
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ο κ. Χατζηδάκης
είναι αρκετά ικανός, αγαπητέ κύριε Πολάκη, να υπερασπιστεί τον
εαυτό του µόνος του και αρκετά έµπειρος και να πει τις απόψεις
του ελεύθερα. Και θα τις πει, υποθέτω, ξανά στη συνέχεια.
Όµως αυτό που έχει σηµασία είναι -γιατί είναι το πολιτικό θέµα
της όλης υπόθεσης, δεν έχει να κάνει ούτε µε την κύρωση των
σηµερινών συµβάσεων ούτε µε τα ΕΛΠΕ ούτε µε τίποτα άλλοότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει τον βηµατισµό του. Κατανοητό.
Μετά την ήττα της 7ης Ιουλίου προσπαθεί να βρει τον βηµατισµό
του. Κατανοητό είναι αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω. Πάντα ένα
κόµµα, το οποίο περνάει από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση,
ψάχνει να βρει το χαρακτήρα που θα έχει µετά τις εκλογές.
Δεν θα µπω εγώ -δεν µε αφορά- στη λογική που εκφράζεται,
για το κατά πόσο θα πασοκοποιηθεί, αν θα γίνει λιγότερο ή περισσότερο ΠΑΣΟΚ, λίγο Αριστερά ή λίγο ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν αφορούν εµένα, αφορούν εσάς και το εσωτερικό σας. Αυτό, όµως,
που αφορά όλους τους Έλληνες, είναι τι αντιπολίτευση θα ασκεί
ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η χώρα -κακά τα ψέµατα- συνεχίζει να διέρχεται
πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Και, πράγµατι, το µεταναστευτικό είναι πάρα πολύ µεγάλο ζή-
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τηµα. Και, πράγµατι, η οικονοµία ακόµα δεν έχει ορθοποδήσει.
Και, πράγµατι, υπάρχουν τεράστια προβλήµατα που αφορούν τη
λειτουργία του κράτους. Και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία θα
έπρεπε και η Κυβέρνηση να είναι υπεύθυνη -και είναι- και η Αντιπολίτευση να είναι υπεύθυνη ασκώντας τον αντιπολιτευτικό της
ρόλο.
Γιατί εδώ, όλοι µας είτε είµαστε ΣΥΡΙΖΑ είτε είµαστε Νέα Δηµοκρατία είτε είµαστε Ελληνική Λύση είτε ΜέΡΑ25 είτε ΚΚΕ είτε
οποιοδήποτε κόµµα, όλοι εδώ υπάρχουµε για να υπηρετούµε την
πατρίδα, για να υπηρετούµε το κοινωνικό σύνολο, για να υπηρετούµε τις επόµενες γενιές.
Και εάν η συζήτηση –επαναλαµβάνω- ήταν για την κλιµατική
αλλαγή, να την κάνουµε κάποια στιγµή αυτή τη συζήτηση, γιατί
πρέπει να γίνει, αλλά χωρίς λαϊκισµούς και χωρίς ψευτοσυναισθηµατισµούς. Πρέπει να γίνει, γιατί είναι όντως πολύ σοβαρό
το ζήτηµα αλλά δεν αφορά το σηµερινό θέµα.
Το σηµερινό θέµα είναι η κύρωση συµβάσεων εξορύξεως που
έχει υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που κυρώνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για λόγους χρονικούς και µόνον.
Καµµία αλλαγή δεν επήλθε σε αυτές τις συµβάσεις.
Από εκεί και πέρα όλο αυτό είναι ένα πρόσχηµα, για να δώσετε
µία απλή διαφοροποίηση, η οποία τελικά δεν αφορά και κανέναν
έξω από αυτή εδώ την Αίθουσα. Σας βεβαιώ ότι σήµερα κανένας
δεν θα µάθει τι έγινε σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα, όπως και µεθαύριο το πρωί που θα γίνει η ονοµαστική ψηφοφορία, που κατά τη
γνώµη µου είναι άχρηστη.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτό που σας θερµοπαρακαλώ -για
να είναι καλές και οι συζητήσεις εδώ στη Βουλή- είναι να έχετε
µία πιο υπεύθυνη στάση, όταν βρείτε το βηµατισµό σας και όταν
αποφασίσετε πόσο ΠΑΣΟΚ θα είστε από εδώ και πέρα.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιαννούλης Χρήστος από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να ετοιµάζεται ο κ. Συντυχάκης από το ΚΚΕ.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µάλλον αυτό εύχεται -παίρνοντας αφορµή από τον
καλό συνάδελφο κ. Λοβέρδο- η Νέα Δηµοκρατία, να µη µαθαίνει
ο κόσµος τι συζητιέται, τι αποφασίζεται και πώς προσεγγίζονται
τα πράγµατα µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολλές φορές το
καταφέρνετε, αλλά πολλές φορές δεν βγαίνει αυτό το χαρτί.
Κύριε Υπουργέ, εάν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες µέρες
ήσασταν στο Λιτόχωρο, στις παρυφές του Ολύµπου και ίσως
ήταν η αιτία που δεν µπορέσατε να παρευρεθείτε χθες στην επιτροπή περιφερειών, που συζητήθηκε ένα περιβαλλοντικό, επίσης, θέµα για την αέρια ρύπανση στην Μαγνησία και στο Βόλο.
Στον Όλυµπο και το Λιτόχωρο, τα οποία επισκεφθήκατε, σας
υποδέχτηκαν κοµµατικά στελέχη και φίλοι σας. Παρέλειψαν ίσως
να σας πουν ότι η θερµοκρασία έχει ανέβει περίπου ένα βαθµό
στις παρυφές του Ολύµπου.
Άρα θέλω να σας θυµίσω κάτι. Αυτή τη συµβουλή µού την έδωσε και ο πολιτικός ψυχοθεραπευτής µου, στον οποίον πήγα από
την αρχή της συζήτησης µέχρι τώρα. Συζητώντας µε τον πολιτικό
ψυχοθεραπευτή που µας συστήσατε να πάµε, αυτός µου είπε
κάτι πολύ απλό. Μου λέει: «Το κλίµα και το περιβάλλον δεν είναι
µόδα, είναι ανάγκη, ούτε είναι διέξοδος διαφυγής για πολιτικά
αδιέξοδα». Σε όλη σας την εισαγωγική οµιλία που παρακολούθησα, ασχοληθήκατε µε το τι γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
θεωρώντας ότι ακόµα και πιθανή µετατόπιση είναι έγκληµα καθοσιώσεως.
Θέλω να σας πω, όµως, κύριε Χατζηδάκη, ότι, πραγµατικά,
απέναντι στις νέες γενιές, απέναντι στον γιo µου, απέναντι στο
παιδί σας που είναι µικρότερης ηλικίας και έχει έλθει σ’ αυτόν
τον κόσµο, δεν θα απαντήσουµε στη βάση µετατόπισης ΣΥΡΙΖΑ
ή Νέας Δηµοκρατίας. Θα απαντήσουµε επί δεδοµένων που δηµιουργούνται για το µέλλον τους. Σ’ αυτό το µέλλον …
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Από τον Ιούλιο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τι εννοείτε από τον Ιούλιο;
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Τα δεδοµένα που προέκυψαν από
τον Ιούλιο µέχρι σήµερα, εννοώ.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τα δεδοµένα δεν αλλάζουν µόνο
µέσα στους µήνες, κύριε συνάδελφε. Είναι µια διαρκής αναξιοπιστία που διέπει το κόµµα σας. Δεν έχει σχέση µε αυτό και να
σας πω γιατί. Όσο και αν γελάτε, θα σας θυµίσω ότι πρέπει να
εµπιστευθούµε µια Κυβέρνηση που θα κυρώσει αυτές τις συµβάσεις, για να αφήσω τα πρόσφατα.
Σήµερα είδα κάποια στιγµή, κύριε Χατζηδάκη, τον Υπουργό
Υγείας να κάθεται δίπλα σας για λίγα λεπτά. Ξέρετε ότι είναι
ντροπιαστικό, είναι εγκληµατικό σήµερα αυτό που έκανε ο κ. Κικίλιας να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, σε µια άλλη
πληγή της ανθρωπότητας σχετική µε τα ναρκωτικά και την υγεία
των νέων ανθρώπων. Κλείνω, όµως, την παρένθεση.
Δεν έχει εµπιστοσύνη η Κυβέρνηση που κατάφερε στις 7 Ιουλίου να αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου, κύριε Χατζηδάκη, γιατί είναι η Κυβέρνηση που µίλησε για την καταστροφή
της ΔΕΗ και σας διέψευσαν στη συνέχεια οι λογιστές, είναι η Κυβέρνηση που δέχεται καθ’ υπόδειξη της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
τις ΚΥΑ που χρειάζονται για τη λειτουργία της, είναι η Κυβέρνηση
που προσέλαβε ως Υφυπουργό τον διευθύνοντα σύµβουλο της
«ΛΑΜΔΑ», είναι η Κυβέρνηση που δεν κάνει τίποτα για τις ανεµογεννήτριες που σπέρνονται σε όλη την Ελλάδα, είναι η Κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για τη δυσοσµία ή δεν σκέφτεται να
προτείνει κάτι για το κλίµα, το περιβάλλον, για τη δυσοσµία στον
Βόλο ή στον Εύοσµο της Θεσσαλονίκης. Θα µπορούσα να προσθέσω και άλλες αφορµές για το γεγονός ότι δεν µπορούµε να
έχουµε εµπιστοσύνη σε εσάς και την Κυβέρνησή σας για τα παιδιά µας.
Σε ό,τι αφορά τη µετατόπιση, στην πολιτική ξέρετε η µετατόπιση δεν είναι κατ’ ανάγκη κάτι κακό. Γίνεται προβληµατική όταν
γυρίζει τον κόσµο πίσω. Μια πολιτική µετατόπιση όπως περιγράφηκε και από άλλους συναδέλφους µου, όταν βοηθάει τον
κόσµο, όταν συµβάλλει στο µέλλον, είναι βήµα. Όταν όµως γυρίζετε πίσω, όπως εσείς µε συνέπεια κάνετε τους τελευταίους
µήνες, αυτά είναι βήµατα οπισθοδρόµησης.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα. Βλέπω ότι το παίρνετε πολύ
αστεία, κύριε συνάδελφε, το θέµα περιβάλλον. Φαντάζοµαι ότι
δεν το παίρνετε, δεν θέλετε να το πάρετε τόσο αστεία.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μη γίνεστε προσβλητικός τώρα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Έχετε θέµα µε τη µετατόπιση. Δεν
απευθυνόµουν σε εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Όχι, µε καµµία µετατόπιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Με τον ψυχοθεραπευτή πρέπει µάλλον να έχουµε πρόβληµα. Τουλάχιστον σεβαστείτε αυτόν που µιλάει. Γελάστε µόνος σας.
Αναφέρω ένα σηµερινό παράδειγµα, λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη,
αν θέλετε να µιλήσουµε για την αξιοπιστία πολιτικών δυνάµεων
που θα αναλάβουν και τον έλεγχο αυτών των συµβάσεων. Στη
λίµνη Κορώνεια στείλατε τον γενικό σας γραµµατέα να συµµετάσχει σε µια σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης, όπου για ένα νεκρό τοπίο πλέον αποφάσισαν να κάνουν µια
επιτροπή για µια λίµνη, η οποία χρειαζόταν µια µπουλντόζα από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να αποφράξει τις διόδους που υπήρχαν από δύο διπλανές λίµνες και την τροφοδοτούσαν µε νερό. Με αυτή την περιβαλλοντική πρακτική και αντίληψη των πραγµάτων θα ελέγχετε και τις υπό κύρωση συµβάσεις;
Θέλω να κλείσω λέγοντας -και να συνεισφέρω στον χρόνο των
υπόλοιπων οµιλητών- ότι τα ΕΛΠΕ, επειδή τυχαίνει η µονάδα της
Θεσσαλονίκης να είναι στον χώρο που κινούµαστε, ήταν ένα δηµόσιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχίζει και µπορεί να συνεχίσει- εάν δεν το καταντήσετε Ολυµπιακή- να προσφέρει στη
δηµόσια οικονοµία.
Για όλα αυτά, βέβαια, δεν χρειάζεται να ασκείτε µόνο αυτή τη
µονοδιάστατη αντιµετώπιση των προβληµάτων. Χρειάζεται να αντιληφθείτε ότι όλα αυτά που συζητά και η κοινωνία έξω, µικρές ή
µεγαλύτερες ηλικίες, για το µέλλον και τις ανησυχίες, για το
κλίµα, για το περιβάλλον, για τον πλανήτη, δεν είναι πράγµατα
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µε τα οποία µπορεί να παίζει κανείς ή να γελά αδιάφορα µέσα
σε ένα Κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Είναι πολύ σοβαρά και
δυστυχώς τρώτε µε µεθοδικότητα και επιµονή το καταπίστευµα
που σας έδωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεκαπέντε Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, κατέθεσαν αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά, βεβαίως, και τις τέσσερις κυρώσεις των συµβάσεων.
Η συζήτηση θα γίνει την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου, δηλαδή µεθαύριο και ώρα 10.30’, για να διευκολυνθεί και ο κύριος Υπουργός,
ο οποίος έχει ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το λέω αυτό, διότι δεν
ξέρουµε ακόµα αν θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστηµα ψηφοφορίας. Γίνεται προσπάθεια από τις υπηρεσίες της Βουλής να
λειτουργήσει, µήπως την Πέµπτη είµαστε έτοιµοι.
Επίσης, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας κατέθεσε τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτών. Η συζήτηση στην Ολοµέλεια για την άρση ή µη της
βουλευτικής ασυλίας θα γίνει την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου αµέσως
µετά την ονοµαστική ψηφοφορία. Θα υπολογίσετε περίπου στις
11.30’. Αν γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα τελειώσουµε και πολύ πιο γρήγορα.
Συνεπώς επαναλαµβάνω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει
την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου στις 10.30’ και αµέσως µετά, στις
11.30’, οι αιτήσεις για την άρση ασυλίας των συναδέλφων.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας οικοδοµεί πάνω στα θεµέλια που έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρώντας µε ταχύτατους ρυθµούς στην κύρωση των τεσσάρων συµβάσεων παραχώρησης για έρευνα, εξόρυξη και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης σε µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίµασε το έδαφος, σήµερα κάνει πως
δεν ξέρει για τον «φόνο» απολύτως τίποτα. Εµφανίζεται υπερασπιστής του δηµοσίου συµφέροντος, περιορίζοντας υποκριτικά
την αντιπαράθεσή του στο ποσοστό ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ,
όταν ο ίδιος την είχε δροµολογήσει σε συνεννόηση µε το ΤΑΙΠΕΔ
και τον όµιλο Λάτση, έτσι ώστε να πουληθεί το 50% συν ένα των
µετοχών.
Να θυµίσω επιπλέον ότι η βασική επιχειρηµατολογία επί ΣΥΡΙΖΑ, που αναπτύχθηκε από κοινού µε τους εκπροσώπους των
κοινοπραξιών για την αναγκαιότητα έρευνας και εκµετάλλευσης
των υδρογονανθράκων, µιλούσε για ψήφο εµπιστοσύνης στην
ελληνική οικονοµία ως βήµα για την ανάπτυξη, τη γεωστρατηγική
αναβάθµιση, σταθερότητα στην περιοχή, για προστασία –δήθεντου περιβάλλοντος, µιλούσε περί Ταµείου Γενεών, σε µια προσπάθεια να καλλιεργήσει κλίµα ψεύτικων προσδοκιών, για να
εξασφαλίσει τη συναίνεση του λαού στα σχέδια καταλήστευσης
του ενεργειακού πλούτου της χώρας και την απρόσκοπτη κερδοφορία των ενεργειακών µονοπωλιακών οµίλων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µας.
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλα τα αστικά κόµµατα µέσω
της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων -και όχι µόνο- σηµαίνει για τον
λαό µεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, σάρωµα εργασιακών δικαιωµάτων και υπονόµευση των ενεργειακών και άλλων δυνατοτήτων της χώρας, ενώ εκείνος που θα κληθεί να χρυσοπληρώσει
τη χρήση όποιων άλλων υποδοµών φτιαχτούν και τις ανάγκες της
εξόρυξης, θα είναι και πάλι ο λαός.
Όσο για τις νέες θέσεις εργασίας που προβάλλουν ως το τυράκι στη φάκα, αυτές θα είναι κυρίως περιορισµένου χρονικού
διαστήµατος, όσο διαρκούν τα έργα και κατά βάση κακοπληρωµένες. Άλλωστε είναι απτό το παράδειγµα της κατασκευής του
ΤΑΠ στη Μακεδονία και την Θράκη.
Κατά τη γνώµη µας δεν πρέπει να υπάρξει και κανένας εφησυχασµός από τις εξαγγελίες για τα δήθεν µέτρα προστασίας
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του περιβάλλοντος. Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει σε αυτές τις
επενδύσεις, οι οποίες γίνονται µε fast track διαδικασίες και όλα
θυσιάζονται στο βωµό του κέρδους.
Ακόµα και η στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της εταιρείας που αναλαµβάνει τις εξορύξεις στην Κρήτη, όταν
αυτή συζητήθηκε στο περιφερειακό συµβούλιο πριν ένα χρόνο
και την ενέκρινε η πλειοψηφία, επισήµανε τους κινδύνους και τις
αρνητικές συνέπειες που θα έχουν στο περιβάλλον, όπως ο υποθαλάσσιος θόρυβος, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει κυρίως
τα κητώδη είδη, τα µεγάλα θαλάσσια βάθη που κάνουν επισφαλή
τη µεταφορά, αποθήκευση και διάθεση ουσιών που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράµµατος, τα µεγάλα παραγόµενα υγρά και στερεά απόβλητα, οι εκποµπές αερίων ρύπων και ο κίνδυνος ατυχήµατος και ρύπανσης, διαρροής και πετρελαιοκηλίδας, όπως συνέβη -λέω εγώ- στον Κόλπο του Μεξικού το 2010.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ τότε έπαιζαν ένα κρυφτούλι, για
να κρύψουν τις πραγµατικές τους προθέσεις. Εντελώς υποκριτικά είπαν όχι στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς
να µπαίνουν στην ουσία, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνησή τους, του
ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε προχωρούσε ακάθεκτη στις συµφωνίες µε
τους µονοπωλιακούς κολοσσούς, σπέρνοντας ανέξοδες υποσχέσεις.
Μόνο το ΚΚΕ, εδώ στη Βουλή τότε, σήµερα, όπως και η Λαϊκή
Συσπείρωση, στα περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια αποκάλυψαν και αποκαλύπτουν αυτές τις ληστρικές συµφωνίες για την
παράδοση του ενεργειακού πλούτου της χώρας στις πολυεθνικές, τονίζοντας πως ενεργειακή πολιτική προς όφελος του λαού
και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος, µόνο σε µία
λαϊκή εξουσία µπορούν να εξασφαλιστούν.
Ως γνωστόν ο έλεγχος των πηγών ενέργειας και των δρόµων
µεταφοράς τους αποτελεί πεδίο οξύτατων συγκρούσεων στην
περιοχή µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, καθώς επίσης και µεταξύ περιφερειακών ιµπεριαλιστικών
δυνάµεων όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
Χθες ο Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών µιλώντας στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηµατιών, χαρακτήρισε τη χώρα µας «στρατηγική επένδυση και πηγή λύσεων, όπου η ανάπτυξη και οι
επενδύσεις είναι πολύ σηµαντικές προφανώς για την Ελλάδα…
», το προφανώς το λέει αυτός, «…αλλά και για την Ευρώπη, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και µέσω του ΝΑΤΟ για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής». Δηλαδή γεωστρατηγικός µεντεσές µε µεγαλύτερη εµπλοκή στους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς ως σηµαιοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή και µετατροπή
της σε ενεργειακό κόµβο για λογαριασµό και του ξένου και του
ντόπιου κεφαλαίου.
Αυτή είναι η ψήφος εµπιστοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών
στην Ελλάδα, για την οποία χειροκροτούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόµµατά σας, τα
αστικά κόµµατα. Για τη χώρα, όµως, και τον λαό αυτό σηµαίνει
µετατροπή της µισής και πλέον χώρας σε δολοφονική βάση
εφόρµησης, µε την κατάπτυστη συµφωνία για την ανανέωση της
συµφωνίας για τις βάσεις που συζητιέται σε λίγες µέρες στο
πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, παρουσία και του Αµερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στη χώρα.
Για την Κρήτη, ειδικά, µία τέτοια εµπλοκή της χώρας σηµαίνει
περαιτέρω αναβάθµιση της βάσης της Σούδας, γεγονός που την
καθιστά νούµερο ένα στόχο στο πλαίσιο των αντιθέσεων στην
περιοχή, µε ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τον λαό της.
Δυστυχώς ακόµα και για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνηµα
Αλλαγής, καταψήφισε το ψήφισµα της Λαϊκής Συσπείρωσης
ενάντια στην κατάπτυστη συµφωνία Ελλάδας - Ηνωµένων Πολιτειών για την επέκταση των βάσεων και ειδικά της Σούδας, ενώ
βέβαια η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας ζήτησε την αναβολή
της συζήτησης, επειδή το θέµα –λέει- είναι σοβαρό.
Άξιος ο µισθός όλων! Αποδείχθηκαν, όπως και τα κόµµατά
τους, νατοϊκότεροι των νατοϊκών. Οι προκλητικές τοποθετήσεις
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των
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άλλων κοµµάτων του κεφαλαίου πως η εµπλοκή της χώρας µας
στους επικίνδυνους σχεδιασµούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυώνται την ασφάλεια και την ειρήνη,
είναι παραµύθια της Χαλιµάς, προσβάλλουν και υποτιµούν τον
λαό µας.
Το ΚΚΕ όχι µόνο καταψηφίζει αυτές τις ληστρικές συµβάσεις
-τα είπε άλλωστε ο εισηγητής µας, ο Νίκος Καραθανασόπουλοςαλλά καλούµε τον λαό, τη νεολαία, όλους τους εργαζόµενους να
κλιµακώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ανταγωνισµούς στην περιοχή, την παρουσία του NATO και τη βάση της Σούδας, απαιτώντας την
αποδέσµευση της χώρας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώνοντας την κοινή δράση µε τους λαούς της περιοχής ενάντια στις κυβερνήσεις και στις αστικές τάξεις των χωρών
τους.
Για το ΚΚΕ η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της
χώρας µπορεί να γίνει προς όφελος του λαού, µόνο όταν τα µέσα
παραγωγής, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι εγχώριες πηγές
ενέργειας, τα µέσα παραγωγής και διανοµής της ενέργειας θα
είναι κοινωνική ιδιοκτησία ως προϋπόθεση για τη µείωση της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, για τη συνδυασµένη και
ισόρροπη αξιοποίηση όλων των µορφών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, των οικιστικών
ζωνών και γενικότερα την ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου
στο περιβάλλον, την εξοικονόµηση ενέργειας, την εξασφάλιση
επαρκούς και φθηνής λαϊκής κατανάλωσης, την ασφάλεια των
εργαζοµένων στον κλάδο, την εξασφάλιση σταθερής εργασίας,
την αµοιβαία επωφελή διακρατική συνεργασία για έρευνα και
αξιοποίηση των πηγών, την αξιοποίηση του εγχώριου επιστηµονικού δυναµικού και τη θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ για την ανοχή.
Βέβαια ένας τέτοιος δρόµος ανάπτυξης προϋποθέτει πριν από
όλα και πάνω από όλα, η εργατική τάξη, ο λαός να πάρει στα
χέρια του το τιµόνι της εξουσίας και τα κλειδιά φυσικά της οικονοµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Θεόδωρος
Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε πριν µπω στο κυρίως ζήτηµα, να κάνω δύο
επισηµάνσεις σε δύο θέµατα που έχουν συνάφεια, αν και δεν
ταυτίζονται µε το θέµα καθαυτό που συζητάµε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτηµα: Πρόσφατα δροµολογήσατε τις αυξήσεις στις τιµές του ρεύµατος της
ΔΕΗ. Ήδη παρατηρείται ένα φαινόµενο. Ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύµατος διαβλέποντας προφανώς δυνατότητες υψηλότερης κερδοφορίας, ανταγωνίζονται µε διαφηµιστική καµπάνια
προσέλκυσης νέων πελατών προσφέροντας εκπτωτικά πακέτα.
Λέγεται -και εδώ θέλω την απάντησή σας- ότι τις τελευταίες µέρες παρατηρείται το φαινόµενο, η ΔΕΗ να χάνει κάθε µέρα περίπου τρεις χιλιάδες πελάτες σε αυτή τη διαδικασία. Αν ισχύει
αυτό, τι είδους εξυγίανση των οικονοµικών της ΔΕΗ και ανάπτυξη
σε νέα βάση µπορείτε να πετύχετε, πέρα από τα άλλα ζητήµατα
που προκύπτουν από την αύξηση της τιµής του ρεύµατος για
τους καταναλωτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο είναι ένα ζήτηµα
που εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στη Δραπετσώνα, εδώ και καιρό. Οι κάτοικοι της Δραπετσώνας και του
Κερατσινίου αλλά συχνά και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά µέχρι και τη Σαλαµίνα και την πόλη του Πειραιά και άλλες
γειτονιές που γειτνιάζουν, υποφέρουν από οσµές που είναι πολύ
δυσάρεστες και πολύ ενοχλητικές και µε διάφορες καιρικές συνθήκες και χειµώνα και καλοκαίρι.
Διεξάγεται έρευνα, µε πρωτοβουλία και του Δήµου Δραπετσώνας - Κερατσινίου και της περιφέρειας, µέχρι πρότινος, του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Γαβρίλη, µε θεσµικό και συστηµατικό
τρόπο. Έχουν συµβληθεί µε το πανεπιστήµιο, µε το Πολυτεχνείο,
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µε τον «Δηµόκριτο», µε οργανισµούς. Έχουν φανεί ήδη κάποια
δείγµατα και είναι µπροστά η ολοκλήρωση της έρευνας.
Μία από τις πιθανότατες αιτίες της ρύπανσης αυτής και των
οσµών είναι η εταιρεία «OIL ONE», που έχει εγκαταστάσεις εκεί,
σε γειτνιάζοντα χώρο των πρώην λιµενοβιοµηχανικών εγκαταστάσεων των λιπασµάτων, που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται λιµενικά ναυτιλιακά λύµατα, απόβλητα.
Ενώ δικαίως ο αιρετός άρχων, ο Χρήστος Βρεττάκος, ο µέχρι
πρότινος και επανεκλεγείς Δήµαρχος µε µεγάλη πλειοψηφία,
διαµαρτύρεται, καταγγέλλει, ανησυχεί, εκπροσωπώντας τους δηµότες του, δέχεται µία αγωγή από τον επιχειρηµατία που του ζητάει ένα υπέρογκο ποσό, τον απειλεί µε φυλάκιση κ.λπ., επικαλούµενος ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές µελέτες.
Αυτή είναι και η συνάφεια, πέρα από την αναγκαιότητα και
ενώπιον του Κοινοβουλίου να αναδείξω αυτό το ζήτηµα, ότι δεν
µπορεί να είναι πανάκεια και να τελειώνουµε κάθε ιστορία που
έχει να κάνει µε την αρµονική συνύπαρξη της παραγωγικής βάσης, µε την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών, µε
την επίκληση ότι υπάρχει µία περιβαλλοντική µελέτη. Κι αυτό δεν
µπορεί να καλύψει πραγµατικές ανάγκες.
Μπαίνω, λοιπόν, τώρα στο θέµα. Κάνω κι εδώ δύο προσηµειώσεις. Είναι πάνω από δέκα χρόνια και περισσότερο που αρχικά
σε λαθρόβια έντυπα ή σε ανάλογης ποιότητας τηλεοπτικούς
σταθµούς κ.λπ. είχε ξεσπάσει -θα το θυµάστε όλοι σας- µία συνεχώς εντεινόµενη φιλολογία, στην οποία συµµετείχαν περισπούδαστοι επιστήµονες δήθεν, µε µία περίεργη επιστηµοσύνη, οι
οποίοι κατήγγελλαν και επιχειρηµατολογούσαν ότι υπάρχει µία
συνωµοσία διεθνής εναντίον της Ελλάδας, για να µην εντοπιστούν και να µην ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας και εξόρυξης
των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια,
στο Ιόνιο, στην Κρήτη και αλλού.
Αυτό πήρε διαστάσεις παράλογες. Ακούστηκαν τερατολογίες
κάθε είδους -τις ακούσαµε και σήµερα, γιατί υπάρχει και συνέχεια- ότι ο Δηµήτρης Μπάτσης εκτελέστηκε γι’ αυτόν τον λόγο.
Δεν εκτελέστηκε γιατί ήταν κοµµουνιστής που αγωνιζόταν για τη
χειραφέτηση του ελληνικού λαού, αλλά εκτελέστηκε γιατί είχε
αναδείξει το ζήτηµα των υδρογονανθράκων και της βιοµηχανικής
παραγωγής στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία έχει πολλές πλευρές, γιατί έχει και πάρα πολλές παραµέτρους αυτή η
επιχειρηµατολογία και συνεχίζεται να έχει και παίζονται πάρα
πολλά παιχνίδια.
Ένα άλλο που θέλω, επίσης, να θέσω είναι ότι όταν πήγαµε το
2013 - 2014 ως αξιωµατική αντιπολίτευση µε τον Πρόεδρο Αλέξη
Τσίπρα στην Κύπρο ως αντιπροσωπεία, τότε που ήταν σε εξέλιξη
η συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες όλες οι πολιτικές δυνάµεις, ο µακαρίτης Πρόεδρος Χριστόφιας, ο Αναστασιάδης ως
Αρχηγός της αντιπολίτευσης, µας έλεγαν πολλά και διάφορα,
άλλα σε ένα πράγµα συµφωνούσαν απολύτως: Στο ότι η διαχείριση των υδρογονανθράκων που ήταν πια δροµολογηµένη διαδικασία, θα γινόταν από απολύτως κρατική εταιρεία. Όχι µόνο ο
Χριστόφιας. Και ο Αναστασιάδης το έλεγε. Θα έλεγα πιο πολύ ο
Αναστασιάδης το έλεγε αυτό και το τόνιζε σε αυτή τη διαδικασία.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να
προσχωρήσουµε σε µία ψήφο «ΠΑΡΩΝ», λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις διαφοροποιήσεις που συντελούνται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΕΛΠΕ, που δεν έχει να κάνει µε το δηµόσιο συµφέρον
µόνο από οικονοµική βάση, αλλά και από περιβαλλοντική, είναι
κατ’ αρχάς βάσιµη.
Για εµένα, όµως, -και αυτό θέλω να το θέσω ενώπιον όλων των
πτερύγων του Κοινοβουλίου- είναι κι ένα κίνητρο και µία ευκαιρία
επαναστοχασµού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι αντινοµίες είναι πολλές. Πραγµατικά όπως δεν µπορεί να στεριώσει ο σοσιαλισµός σε µία µόνο
χώρα, έτσι δεν µπορεί µία µικρή χώρα, να πάψει να ενδιαφέρεται
για το πώς µπορεί να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές της
πηγές, να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισµό, να σταθεί στα πόδια
της, να ικανοποιήσει πρόσκαιρες ανάγκες και µεταβατικά στάδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι όταν φτάσαµε πια στο σηµείο όπου το «Σώστε τον πλανήτη» δεν είναι ένα σύνθηµα αλλά µία
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ανάγκη και µία πραγµατικότητα, µπορούµε να αγνοούµε το συνολικό πλαίσιο που διαµορφώνεται και επικαιροποιείται. Και απ’
αυτή την άποψη σήµερα εγώ θα έλεγα προς όλες τις πτέρυγες
της Βουλής ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ψήφο «ΠΑΡΩΝ», πρέπει να γίνει µία ευκαιρία να την αποδεχθούν όλοι. Η Κυβέρνηση
να αποσύρει την πρότασή της, η Βουλή να σταµατήσει εδώ τη
συζήτηση για την έγκριση ή όχι αυτών των συµβάσεων και να
αναλάβει και η Βουλή και οι πολιτικές δυνάµεις και η κοινωνία
έναν διάλογο επανακαθορισµού όλων αυτών των δεδοµένων.
Γιατί η υπερθέρµανση του πλανήτη είναι πραγµατική και άµεση απειλή. Προφανώς οι µεγάλες χώρες έχουν την κύρια ευθύνη.
Προφανώς πρέπει να διαµορφώσουµε όρους και συνθήκες ελέγχου αυτού του άκρατου ανταγωνισµού, ο οποίος βλάπτει συνολικά τον πλανήτη αλλά κυρίως τις µικρότερες χώρες. Προφανώς
όλα αυτά δεν µπορεί να είναι απλώς οράµατα. Πρέπει να γίνουν
υλοποιήσιµες παρεµβάσεις. Και ο καθένας στο κοµµάτι που του
αντιστοιχεί τουλάχιστον, αυτή τη µικρή συµβολή, πρέπει να µπορεί να την κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, όταν το θέµα είναι
µείζον. Δεν µπορούµε να λέµε πρώτα το ένα και θα δούµε µετά
για το άλλο. Όχι έχουν απόλυτη συνάφεια αυτά τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα
έλεγα ότι είναι ακριβώς η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ µία ευκαιρία και
ένα κίνητρο επαναστοχασµού. Και δεν χρειάζεται να βιαστούµε
να επικυρώσουµε αυτές τις συµβάσεις, που, πράγµατι, και η αλλαγή στα ΕΛΠΕ τις κάνει ακόµα δυσµενέστερες ως προς τη δυνατότητα ελέγχου της παραπέρα πορείας εφαρµογής τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να κάνουµε µία διευκρίνιση. Είπαµε ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει την Πέµπτη. Η συζήτηση, όµως, θα περαιωθεί σήµερα. Υπάρχουν ακόµα πέντε συνάδελφοι που θα
µιλήσουν. Μετά θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός. Και στη συνέχεια
µετά τον κύριο Υπουργό, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, όσοι εκ
των κυριών και κυρίων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και εισηγητών θα θέλουν να µιλήσουν µε τον χρόνο που προσδιορίζεται,
θα το κάνουν. Και θα κλείσει ο κύριος Υπουργός, εφόσον το επιθυµεί, τη σηµερινή συζήτηση ότε θα κηρυχθεί περαιωµένη.
Αυτό το λέω για να το ακούσουν όλοι. Είπαµε, βέβαια, ότι µόνο
η ονοµαστική ψηφοφορία θα γίνει την Πέµπτη. Μην έχουµε, όµως, την Πέµπτη προτάσεις για να µιλήσουν κάποιοι εκείνη την
ώρα. Θα περαιωθεί, λοιπόν, σήµερα η συζήτηση.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, µε την κ. Αυγερινοπούλου από τη Νέα
Δηµοκρατία και στη συνέχεια θα µιλήσει η κ. Ευαγγελία Λιακούλη
από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία Αυγερινοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα περί της κυρώσεως µε νόµο τεσσάρων συµβάσεων για την έρευνα και την
εξόρυξη υδρογονανθράκων, οι οποίες ήρθαν στη Βουλή εντός
µιας σύντοµης διαδικασίας και χωρίς να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές διαστάσεις αυτών των συµφωνιών πέρα από µία
σύντοµη ανάλυση των σχετικών άρθρων τους. Στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής θα ζητήσουµε από την Κυβέρνηση, να µας παρουσιάσει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις µόλις δοθεί η ευκαιρία και σύντοµα.
Θεωρώ πάντως ότι δεν υπάρχει τεχνολογία εξόρυξης υδρογονανθράκων στην θάλασσα µηδενικού περιβαλλοντικού ρίσκου και
γι’ αυτό οι συµβαλλόµενες εταιρείες θα πρέπει να έχουν αντικειµενική ευθύνη σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήµατος, ακόµα και σε περίπτωση σεισµού και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Δεν θα ήθελα να συζητήσω επί µηδενικής βάσεως, δηλαδή για
το εάν θα έπρεπε να προχωρήσουµε στη διερεύνηση ή στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, καθώς η εξόρυξη υδρογονανθράκων
φαίνεται να αποτελεί µία αδιάλειπτη επιλογή της χώρας µας κατά
τα τελευταία χρόνια.
Αντιθέτως θα ήθελα να προσεγγίσω το θέµα από µία διαφορε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

τική οπτική γωνία και να µιλήσω για το τι µπορούµε να κάνουµε
για να µειώσουµε τις επιπτώσεις από τη διερεύνηση, εξόρυξη και
χρήση υδρογονανθράκων στην κλιµατική αλλαγή. Υπάρχει τρόπος µε τον οποίο οι εξορύξεις να µπορούν να συνάδουν µε τη
µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλού άνθρακος και να µη διαταράξουν µακροπρόθεσµα τουλάχιστον το ίδιο το κλίµα. Πώς; Αν
βαδίσουν χέρι-χέρι µε την παράλληλη, εκτεταµένη και υποχρεωτική χρήση τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος καθώς επίσης και τεχνολογιών µετατροπής
του σε άλλα υλικά.
Η προσέγγισή µου ίσως ξενίζει, όµως η εκτεταµένη εφαρµογή
των τεχνολογιών δέσµευσης, αποθήκευσης και µετατροπής του
διοξειδίου του άνθρακος είναι ο καθοριστικός παράγων που διεθνώς θα φέρει την αλλαγή στους όρους της συµβολής της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην κλιµατική αλλαγή και εν γένει
στην αντιστροφή της έως τώρα βέβαιης πορείας µας προς την
αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη.
Και εξηγώ. Το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής δηµιουργείται λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσης πρωτίστως του διοξειδίου του άνθρακος και δευτερευόντως και άλλων αερίων του
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακος εκλύεται στην ατµόσφαιρα τόσο µε φυσικές διεργασίες όσο και µε
τεχνητές ανθρωπογενείς, κυρίως, µέσω των εξορύξεων, της καύσης πετρελαίου, της εξόρυξης και καύσης λιγνίτη, τις χερσαίες,
θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές αλλά και άλλες ενέργειες.
Όπως η φύση παράγει διοξείδιο του άνθρακος, έτσι και το
αφαιρεί από την ατµόσφαιρα µε τη µετατροπή του σε οξυγόνο,
κυρίως, µέσα από τα πράσινα µέρη των φυτών. Αντιστοίχως και
ο άνθρωπος όπως τεχνητά παράγει διοξείδιο του άνθρακος και
το εκλύει στην ατµόσφαιρα, έτσι αφ’ ενός µε την εκτεταµένη δενδροφύτευση, αποκαθιστώντας τα χαµένα δάση, και αφ’ ετέρου
µε τη χρήση νέων τεχνολογιών µπορεί και να το αφαιρέσει από
την ατµόσφαιρα και να επαναφέρει τη σωστή ισορροπία στην ποσότητα που συναντάται το διοξείδιο του άνθρακος στην ατµόσφαιρα, δηλαδή να αποκαταστήσει το επιθυµητό ισοζύγιο, το
οποίο δεν διαταράσσει πλέον το κλίµα και τις λοιπές φυσικές
διεργασίες.
Η ανάπτυξη τεχνικών για την αφαίρεση της εξέχουσας ποσότητας, δηλαδή της ποσότητας που βρίσκεται πάνω από τα φυσικά και απαραίτητα επίπεδα παρουσίας του διοξειδίου του
άνθρακος στην ατµόσφαιρα, για να διατηρηθεί η ζωή στη γη, θα
έλυνε κατά το µεγαλύτερο µέρος το πρόβληµα της κλιµατικής
αλλαγής. Σχετικές τεχνολογίες υπάρχουν και η υιοθέτησή τους
θα επιτρέψει στην Ελλάδα, να υποστηρίξει µε καινοτοµία και
υψηλή φιλοδοξία τη µετάβαση της οικονοµίας µας σε µία οικονοµία χαµηλού ή και ουδέτερου άνθρακος και παράλληλα, βέβαια, µε την κατάργηση των λιγνιτικών µονάδων οι οποίες θα
στερέψουν µία βασική πηγή έκλυσης του διοξειδίου του άνθρακος και αυτό θα γίνει έως το 2028 καθώς, βέβαια, και την αύξηση
της συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
Η δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακος από την ατµόσφαιρα
µπορεί να κινηθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή,
είτε προς την αποθήκευσή του είτε προς τη µετατροπή του σε
άλλα υλικά. Μάλιστα η δέσµευση και αποθήκευση του άνθρακος
συνδέεται ευθέως µε τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, καθώς
στην περίπτωση της γεωλογικής, όπως ονοµάζεται, αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος µία από τις κύριες επιλογές
που θεωρείται κατάλληλη για την αποθήκευση, είναι η αποθήκευση στα εξαντληµένα πεδία φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Η διοχέτευση του διοξειδίου του άνθρακος στο υπέδαφος βοηθάει και τις ίδιες τις εταιρείες εξόρυξης για την ανάκτηση του
πετρελαίου. Έτσι σε αυτή την περίπτωση οι εταιρείες εξόρυξης
θα έπρεπε να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση δέσµευσης και
αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος και αυτή την υποχρέωση θα πρέπει και εµείς να τη νοµοθετήσουµε.
Υπάρχουν ήδη εφαρµοσµένα σχετικά παραδείγµατα, αλλά και
τα δικά µας πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα ως κέντρα
αριστείας και οι δικές µας επιχειρήσεις θα έπρεπε να αναλάβουν
αυτόν τον ρόλο.
Υπάρχει µάλιστα και µία σχετική νοµοθεσία, αλλά ελλιπής, η
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υπ’ αριθµόν 48416/2037/2011 κοινή υπουργική απόφαση µε την
οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία
2009/31 και στην οποία καθορίζονται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δίκαιο οι προϋποθέσεις τόσο ως προς τις άδειες εξερεύνησης µε σκοπό την επιλογή τόπων αποθήκευσης όσο και ως προς
τις άδειες αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακος.
Τώρα θα πρέπει µε νέα νοµοθεσία να προσθέσουµε και την
υποχρεωτικότητα της ανάπτυξης ανάλογων τεχνολογιών και
εφαρµογών δέσµευσης και αποθήκευσης ποσοτήτων διοξειδίου
του άνθρακος, που θα υπολογίζεται µε ειδική µαθηµατική φόρµουλα που ο νοµοθέτης και η επιστήµη θα καθορίσει.
Επιπροσθέτως µπορούµε να εισηγηθούµε την επιβολή υποχρέωσης επένδυσης για την ανάπτυξη τεχνολογιών µετατροπής
του διοξειδίου του άνθρακος σε άλλα υλικά, όπως για παράδειγµα µε τις κατάλληλες τεχνολογίες το διοξείδιο του άνθρακος
µπορεί να δεσµευτεί και να µετατραπεί σε εναλλακτικό καύσιµο,
σε µέταλλα ή άλλα χηµικά.
Ιδίως τα συνθετικά καύσιµα θα µπορούσαν να έχουν βιοµηχανικές εφαρµογές αλλά και χρήση ως καύσιµα οχηµάτων καύσιµα
δηλαδή κίνησης. Αυτά θα είναι πολύ σηµαντικά, διότι αν καταφέρουµε να κάνουµε αυτό το µεγάλο επίτευγµα, θα φέρουµε και
το οριστικό τέλος στην ανάγκη περαιτέρω εξορύξεων και στην
οικονοµία του πετρελαίου. Υπάρχουν σχετικά ερευνητικά προγράµµατα από πολλά κράτη, όπως στις Ηνωµένες Πολιτείες ή
Αυστραλία, αλλά επίσης και από πολυµερείς οργανισµούς, όπως
ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έτσι, λοιπόν, πολιτικά πρέπει να στηρίξουµε τις συγκεκριµένες προσπάθειες. Η εκτεταµένη χρήση αυτών των πρακτικών µπορεί να κάνει την οικονοµία µας κλιµατικά ουδέτερη, αλλά
και να προσφέρει και αρνητικό πρόσηµο στον άνθρακα, αν απορροφάται από την ατµόσφαιρα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος απ’ αυτό που θα παράγεται.
Κλείνοντας, αυτή η µετάβαση στη µετα-οικονοµία του αρνητικού άνθρακος, θα πρέπει να είναι µια πολιτική υποχρέωση δική
µας. Γι’ αυτόν τον λόγο και ζητώ σήµερα, µε αφορµή αυτή τη
συζήτηση, να ζητήσουµε από µια Κυβέρνηση που κάθε µέρα
αποδεικνύει ότι ακούει τις περιβαλλοντικές και κλιµατικές ανησυχίες και έχει παρουσιάσει ήδη ένα ηγετικό και φιλόδοξο πρόγραµµα για την επίτευξη της αναχαίτισης της κλιµατικής αλλαγής, να νοµοθετήσουµε σε άµεσο χρονικό διάστηµα την υποχρεωτικότητα των επενδύσεων σε τεχνολογίες δέσµευσης, αποθήκευσης και µετατροπής του διοξειδίου του άνθρακος και κάθε
σχετική σύµβαση, όπως η σηµερινή, εξόρυξης υδρογονανθράκων να συνοδεύεται από αντίστοιχα έργα µείωσης του άνθρακος
από την ατµόσφαιρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δυο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αταλάντης Φθιώτιδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στη συνέχεια έχει τον λόγο η κ. Ευαγγελία Λιακούλη και αµέσως µετά ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούστηκαν πολλά µέχρι τώρα σε πολύ σοβαρές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις συναδέλφων, θεωρώ ότι
πρέπει να ξεκινήσουµε τις σκέψεις µας µε κάποιες αδιαπραγµάτευτες αρχές όπως, για παράδειγµα, ότι η ενεργειακή εξάρτηση
µιας χώρας από το εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση είτε αυτό αρέσει είτε όχι, αποτελεί τροχοπέδη για την ίδια της την ανάπτυξη.
Στην περίπτωσή µας, µάλιστα, µια τέτοια εξάρτηση επιβαρύνει
ακόµη περισσότερο µια οικονοµία, που σχεδόν µια δεκαετία
τώρα παραπαίει λόγω της πρωτοφανούς κρίσης.
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι και δεν τους λέµε εµείς. Σε µια πολύ
ενδιαφέρουσα ηµερίδα που διοργανώθηκε στην Κρήτη, αναφέρ-
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θηκε πως µια µονάδα υδρογονανθράκων που, πραγµατικά, κοστίζει 3 ευρώ, στην Ελλάδα εισάγεται έναντι 11 ευρώ και ακολούθως πωλείται στον καταναλωτή για 17 ευρώ.
Μετά, λοιπόν, από µια καθυστέρηση τεσσάρων και δυόµισι
ετών αντίστοιχα από την υποβολή των σχετικών φακέλων, κατατέθηκαν για κύρωση στη Βουλή τέσσερις συµβάσεις που συζητάµε σήµερα. Ήδη κάτι αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Αχνοφαίνεται πως η πολιτεία, έστω και καθυστερηµένα, αρχίζει να προσαρµόζεται στις ανάγκες ενός τοµέα σηµαντικής έντασης κεφαλαίων, όπως ο τοµέας της ενέργειας, ενός τοµέα εξαιρετικά
ευαίσθητου στις διακυµάνσεις διάθεσης από την πλευρά των
εκάστοτε κυβερνήσεων στα γραφειοκρατικά αδιέξοδα και γενικότερα σε οτιδήποτε δηµιουργεί επενδυτική ανασφάλεια.
Είναι αλήθεια ότι µε τη θεσµοθέτηση των συµβάσεων, ακόµη
κι αν υπάρχει αµφισβήτηση σ’ αυτό, εκπέµπει η χώρα ένα ισχυρό
µήνυµα και θα πρέπει να το παραδεχθούµε όλοι, χωρίς να κάνουµε στείρα αντιπολίτευση. Η χώρα εντάσσεται µε έναν ιδιαίτερα ενισχυµένο ρόλο στον νέο ενεργειακό χάρτη. Σ’ αυτό το
πλαίσιο δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε τη στρατηγική υπεραξία της συµµετοχής των πετρελαϊκών κολοσσών κι άλλων ισχυρών χωρών γύρω απ’ αυτό. Δεν πρέπει να παραβλέψουµε, επίσης, τις τριµερείς συνεργασίες, µεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, Ελλάδας – Κύπρου - Αιγύπτου, που έχουν ήδη προηγηθεί.
Όλα αυτά µοιάζουν να σηµατοδοτούν τη γεωπολιτική αναβάθµιση της χώρας ως ενός σηµαντικού παράγοντα στο αναδυόµενο
ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου.
Θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς µε τους εαυτούς µας. Όλα
αυτά συνιστούν µια καλή αρχή, κύριε Υπουργέ, αλλά όχι το τέλος
µιας διαδικασίας ενεργειακής και γεωπολιτικής αναβάθµισης,
όπως πολλοί επιχείρησαν από την Κυβέρνηση να το παρουσιάσουν. Γιατί εάν στις γεωτρήσεις που θα διενεργηθούν ανευρεθεί
αξιοποιήσιµος, πράγµατι, όγκος ενεργειακών πόρων, προκύπτει
σειρά άλλων µειζόνων ζητηµάτων που θα πρέπει να ρυθµιστούν
έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τα δίκτυα µεταφοράς, διανοµής των πόρων, η προετοιµασία σε ρυθµιστικό και τεχνικό επίπεδο για τις αγορές της Ελλάδας και της
Ευρώπης και, προφανώς, πολυµερείς συγκεκριµένες γεωπολιτικές συµφωνίες που θα διαφυλάσσουν αυτές τις πολύ σηµαντικές
επενδύσεις.
Ιδίως για την περίπτωση των δύο οικοπέδων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, δεδοµένης και της θέσης στις συγκεκριµένες
περιοχές, στις παρυφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας, αντιλαµβανόµαστε όλοι την ιδιαιτερότητα που αποκτά
αυτό σε σχέση και µε τη γειτονική χώρα, την Τουρκία, αλλά και
σε διπλωµατικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε,
πως στον τοµέα της ενέργειας συναντιούνται πολλοί επιµέρους
κλάδοι και πως όλοι αυτοί θα πρέπει να εντάσσονται σ’ έναν γενικότερο µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό.
Αυτόν, βέβαια, τον στρατηγικό σχεδιασµό, κύριε Υπουργέ, δεν
τον ακούσαµε ούτε τον είδαµε. Δεν ακούσαµε αυτή η πρωτοβουλία πού ακριβώς εντάσσεται και αν αυτός ο σχεδιασµός έχει έναν
απώτερο στόχο, που είναι η πολυπόθητη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της σταδιακής αποδέσµευσης
από τον λιγνίτη, που πλέον περισσότερο υπονοµεύει το εγχώριο
ενεργειακό σύστηµα και ό,τι ήταν να προσφέρει το έχει προσφέρει.
Δεν ακούσαµε, επίσης, το σκληρό πλαίσιο το πλαίσιο της σκληρής και απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος, µε το οποίο
θα έπρεπε να θωρακίσετε όλες αυτές τις ενέργειες.
Πριν πω δυο κουβέντες γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω ιστορικά να θυµίσω ότι στην ενεργειακή αναβάθµιση αυτής
της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, δεν θα ήταν τίποτα απ’ όλα
αυτά εφικτό, κύριε Υπουργέ, εάν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν
είχαν οραµατιστεί και δεν είχαν βάλει τα θεµέλια της τόσο σηµαντικής προσπάθειας. Θυµίζω το κοµβικό πρόσωπο, που ήταν
ο τότε Υπουργός ο Γιάννης Μανιάτης. Σήµερα διαγκωνίζονται
πάρα πολλοί γύρω από την πρωτοπορία και το ποιος θα πάρει
τα εύσηµα. Ας είναι. Το ΠΑΣΟΚ είχε πρωτοπορήσει και τότε.
Θα υπενθυµίσω ότι το Κίνηµά µας είχε φτιάξει τον οδικό χάρτη
και το νοµοθετικό πλαίσιο, όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να
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εφεύρουν δικαιολογίες, για να µην ψηφίσουν τις αρχικές διατάξεις του ν.4001/2011 για την έρευνα και την αξιοποίηση, που
έστρωναν τον δρόµο σ’ αυτή τη σηµερινή πορεία. Όταν άλλοι,
λοιπόν, φορούσαν την κοµµατική φανέλα, εµείς για άλλη µια
φορά φορούσαµε τη φανέλα της εθνικής.
Εδώ, λοιπόν, είναι η ώρα να υπενθυµίσω και τον ν.4162/2013,
µια από τις λίγες προτάσεις νόµου µη κυβερνητικού κόµµατος
που τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή για το Ταµείο Αλληλεγγύης
Γενεών και την απόδοση εσόδων του δηµοσίου από τις εξορύξεις
κατά 75% στα ασφαλιστικά ταµεία και κατά 25% σε περιβαλλοντικές δράσεις και ανταποδοτικά έργα στις περιφέρειες. Την παρακαταθήκη, λοιπόν, του Κινήµατός µας σ’ αυτή την ιστορία των
συµβάσεων για τους υδρογονάνθρακες θα ήταν κάτι ευχάριστο
να το ακούσω από τα χείλη σας, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες σκέψεις, κανείς δεν αµφιβάλλει
και δεν αµφισβητεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στα
πολλά που ακούστηκαν σήµερα ότι βρισκόµαστε σε µια περίοδο
ενεργειακής µετάβασης και είναι χρέος µας να πάµε σε άλλες
ηπιότερες µορφές ενέργειας. Είµαστε στην εποχή όχι της κλιµατικής αλλαγής αλλά στην εποχή της κλιµατικής κρίσης. Οι εξορύξεις ορυκτών καυσίµων, λοιπόν, δεν πρέπει να αποτελέσουν
ενεργειακό µονόδροµο για εµάς αλλά µόνο την ενεργειακή ασφαλιστική δικλίδα. Δεν πρέπει να έχουµε σαν στόχο να βασίσουµε την οικονοµία στις εξορύξεις, ούτε το αναπτυξιακό µοντέλο της Ελλάδας να δεσµευτεί στα ορυκτά καύσιµα. Πυξίδα µας
πρέπει να είναι η βιώσιµη ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ορυκτών µας πόρων, που πρέπει να γίνει µέσα σε αυστηρά πλαίσια
περιβαλλοντικής προστασίας.
Πάνω απ’ όλα στα θέµατα του περιβάλλοντος εκπτώσεις δεν
χωρούν αλλά ούτε και κροκοδείλια δάκρυα ούτε αµφιθυµίες ούτε
παλινωδίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν έχουµε κοντή
µνήµη. Θυµόµαστε και ο καθένας τι έχει πει και ο καθένας τι έχει
κάνει. Για εµάς, λοιπόν, όταν µιλάµε για εκπτώσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, µιλάµε για εκπτώσεις σε ζητήµατα αδιαπραγµάτευτων αρχών και υπέρτατων αξιών.
Αυτό θα πρέπει να το έχει καλά υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση,
γιατί θα είµαστε εκεί να παρακολουθούµε τα πάντα και πολύ
στενά.
Δεν ξεχνάµε ποτέ πως ανάπτυξη που δεν είναι βιώσιµη, ανάπτυξη που δεν συνεισφέρει πολλαπλά στις τοπικές κοινωνίες, δεν
συνιστά ανάπτυξη αλλά βραδυφλεγή βόµβα.
Σε καµµία περίπτωση, λοιπόν, εµείς δεν συµβιβαζόµαστε µε τίποτα λιγότερο παρά µε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό, µε
µέτρα πολιτικά, µε καµπάνιες ευαισθητοποίησης και όχι µε αφορισµούς. Εµείς, λοιπόν, αυτό που λέµε είναι. Φέρτε τώρα τον
στρατηγικό σχεδιασµό, αυτόν που θα είναι το πλέγµα της σκληρής προστασίας για το περιβάλλον και, βεβαίως, ναι στο θετικό
πρόσηµο της ανάπτυξης της χώρας που θα τη βγάλει στον ορίζοντα µε πολύ µεγάλες αξιώσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο κ. Παύλος Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είχα σκοπό να µιλήσω από την αρχή, αλλά άκουσα τον
Υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη, και τις ειρωνικές του αναφορές και
ξέρετε, επειδή εγώ δεν σηκώνω και πολλές µύγες στο σπαθί µας,
αποφάσισα να µιλήσω.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε αυτό, γιατί ο καθένας µας δεν
έχει πέσει από τον ουρανό, έχει µια διαδροµή: Αλήθεια, δέκα-δώδεκα χρόνια µετά νιώθετε περήφανος, όταν πουλήσατε την
Ολυµπιακή στη MIG του µακαρίτη του Βγενόπουλου, για να σπάσετε το κρατικό µονοπώλιο, και τελικά σήµερα, δέκα χρόνια µετά
έχει δηµιουργηθεί το µονοπώλιο της «AEGEAN», το οποίο µας
έχει οδηγήσει να πληρώνουµε 150 και 180 ευρώ το εισιτήριο
Αθήνα - Κρήτη ή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και το τελευταίο διάστηµα
πάνε να βγάλουν από τη µύγα ξίγκι και χρεώνουν 5 και 8 ευρώ
την αναβάθµιση της θέσης, αν έχεις πιο µεγάλο χώρο στα πόδια
σου µέσα στα αεροπλάνα; Νιώθετε περήφανος δέκα χρόνια
µετά;
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Νιώθετε περήφανος, όταν για έναν ολόκληρο χρόνο λέγατε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την επένδυση στο Ελληνικό; Τώρα -νοµίζω
νότια προάστια, µένετε, έτσι δεν είναι;- όπως έρχεστε στη Βουλή,
σας ενοχλεί ο θόρυβος από τις µπουλντόζες που έχουν µπει στο
Ελληνικό τρεις µήνες µετά που αναλάβατε Κυβέρνηση; Είδατε
πώς είναι άλλο να τα λες από τη µια µπάντα και άλλο να τα κάνεις
πράξη και ότι δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είχε λεφτά ο Λάτσης
να βάλει; Τώρα που φεύγουν οι επενδυτές, οι Κουβετιανοί και οι
Άραβες κ.λπ., τι λέτε γι’ αυτό σήµερα; Εσείς θα βγαίνατε στην
Κυβέρνηση και θα πλάκωνε ο ουρανός από τους επενδυτές, ενώ
έφυγαν και αυτοί που είχαµε φέρει για το Ελληνικό, γιατί τους
έλεγε ο Λάτσης «εγώ την άδεια, εσείς τα λεφτά, τα κέρδη µισάµισά». Τώρα τι γίνεται; Τώρα θα φάµε το µαξιλάρι.
Ο κ. Παπαδηµητρίου ως προάγγελος κακών είχε πει ότι ναι,
πρέπει να µεταφερθεί στις τράπεζες, να γλυτώσει και τα κόκκινα
δάνεια και να δανειοδοτήσουµε µερικούς. Έτσι θα γίνει η επένδυση; Έτσι γίνοµαι και εγώ καπιταλιστής σαν τον Γκέιτς µε
τσάµπα κρατικό χρήµα. Αυτή την ανάπτυξη ευαγγελίζεστε; Ξέρετε, δεν είναι καµµία αυτενέργεια και καινοτοµία κάποιου επενδυτή. Τσάµπα χρήµα παίρνει για να επενδύσει, να φτιάξει το
καζίνο και κάνα δυο ουρανοξύστες και τελειώσαµε.
Πάµε στο προκείµενο επί της ουσίας. Απλά πρέπει να γίνονται
και κάποιες αναφορές, γιατί τελικά το έχει η µοίρα σας, µάλλον,
να πουλάτε από τη θέση του Υπουργού, µια που έχετε πει και για
τη ΔΕΗ -θα πω πιο µετά γι’ αυτό.
Πρέπει να εξορυχθεί το αέριο νοτίως της Κρήτης; Κατά τη
γνώµη µου και κάθετα, αναµφισβήτητα ναι, για πολλούς λόγους.
Πρώτον, γιατί εξασφαλίζει την ενεργειακή της χώρας µας. Δεύτερον, γιατί µας θωρακίζει γεωστρατηγικά. Είπαν διάφοροι συνάδελφοι, θα απαντάω συγκεκριµένα. Τρίτον, γιατί το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της εκµετάλλευσης του αερίου είναι πολύ µικρότερο από των υγρών υδρογονανθράκων και για αυτό βάλαµε
και αυτές τις πρόνοιες που είχαµε βάλει σε όλον τον στρατηγικό
σχεδιασµό για τη µη εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων -αλλιώς εξορύσσεται αυτό και αλλιώς το αέριο- γι’ αυτό βάλαµε την
προφύλαξη των περιοχών «ΝATURA», γι’ αυτό είπαµε όχι στις
χερσαίες γεωτρήσεις.
Κάναµε µια σειρά από διαδικασίες εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Ένας διαγωνισµός δεν ευοδώθηκε όχι µε δική µας ευθύνη. Υπογράψαµε
τις κυρώσεις. Δεν αλλάξαµε θέση, κύριε Χατζηδάκη. Εσείς αποφασίσατε να πουλήσετε τα ΕΛΠΕ. Γι’ αυτό ψηφίζουµε «παρών».
Και ξεκαθαρίζουµε: Η συµµετοχή των ΕΛΠΕ στην εταιρεία
holding κατά 51% που θα έχει τα δικαιώµατα των εξορύξεων,
είναι ο εγγυητής του ότι ο πλούτος που θα παραχθεί θα διαχυθεί,
όχι µόνο στις µεγάλες πολυεθνικές ή σε κάποιους µεγαλοσχήµονες ντόπιους αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Είναι εγγυητής
στο ότι θα πάει το 5% στις περιφέρειες, ότι θα ενισχυθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία κ.λπ.. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος
να πουλήσετε τα ΕΛΠΕ.
Και ήθελα να ξέρω τώρα, εσείς οι νεοφιλελεύθεροι -που τέλος
πάντων στα γερά κλαδιά πρέπει να δίνουµε αέρα να περπατάνε,
όπως λέει η ιδεολογία σας- πώς ξαναγυρνάτε στη διοίκηση των
ΕΛΠΕ, αυτούς που µας την παρέδωσαν µε τριακόσια εβδοµήντα
εκατοµµύρια ζηµιά το 2015; Γιατί ξαναγυρνάτε στους ίδιους;
Επειδή είχαν πολλή επιτυχία τότε; Τώρα έχει τριακόσια εκατοµµύρια καθαρά και επτακόσια πενήντα εκατοµµύρια µε τον δείκτη
EBITDA, που το κάναµε γιατί ασκήσαµε τα δικαιώµατα του δηµοσίου και ορίσαµε µια διοίκηση που είχε την πλειοψηφία το δηµόσιο. Γι’ αυτό ψηφίζουµε «παρών». Διότι δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη ότι µε την πολιτική της νεοφιλελεύθερης ιδεολογικής
εµµονής, που ό,τι κερδίζει πωλείται, θα εξασφαλίσετε τα συµφέροντα της χώρας σε βάθος χρόνου, σε σχέση µε τον στρατηγικό
σχεδιασµό. Να τελειώνουµε µε αυτό το πράγµα.
Ο δεύτερος λόγος που ήθελα να µιλήσω, ήταν η τοποθέτηση
του Θανάση Παφίλη και του Γιάνη Βαρουφάκη από το ΜέΡΑ25.
Ακούστε, αυτή τη στιγµή στη χώρα παράγεται το 20% από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Έχουµε πολύ λίγες από τη ΔΕΗ και
αρκετά από ιδιώτες. Αυτές τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας τις
ακριβοπληρώνουµε, µε κάποιες συµφωνίες που έρχονται από
παλιά.
Ανακοινώσατε ότι θα καταργήσετε τους λιγνίτες σε δυο χρό-
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νια. Πώς θα γίνει αυτό; Στην κεντρική Μακεδονία τι θα γίνει; Το
µισό ΑΕΠ της δυτικής Μακεδονίας οφείλεται στους µισθούς της
ΔΕΗ και σε όλη την παραγωγική δραστηριότητα που κάνει ο λιγνίτης. Δεν το κάνουµε έτσι. Τι θα κάνετε; Όλα τα ενεργειακά
πεδία θα γίνουν γεωθερµικά; Πώς θα γίνει αυτό;
Να πούµε και µερικές κουβέντες πιο γενικές. Δεν υπάρχει
100% ΑΠΕ. Λείπει ο συνάδελφος από το ΜέΡΑ25. Δεν υπάρχει
αυτό. Αυτή τη στιγµή, για παράδειγµα, στην Κρήτη παράγεται
παραπάνω από το 20% µε ΑΠΕ. Έχουµε τους σταθµούς όµως.
Διότι όταν φυσάει λίγο ή όταν φυσάει πολύ, δεν παράγουν οι ανεµογεννήτριες. Άρα δεν είχε ευστάθεια το σύστηµα. Δεν υπάρχει
ακόµα η τεχνολογική πρόοδος, η οποία να σου επιτρέπει να έχεις
100% κάλυψη από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες.
Δεύτερον, εδώ χρειαζόµαστε 21 GW ως χώρα. Για να βγάλουµε 21 GW από τα φωτοβολταϊκά, µάλλον πρέπει να καλύψουµε όλον τον κάµπο της Θεσσαλίας µε φωτοβολταϊκά. Και τι
θα τρώµε; Χρειάζονται προσοχή κάποια πράγµατα και να µην τα
πετάµε έτσι.
Ακούστε, κι εµείς ξέρουµε πολύ καλά. Και το λέω και για το
ΚΚΕ, το οποίο έχει µια γραµµή ανάλυσης, η οποία δεν απαντά
στη σηµερινή πραγµατικότητα. Όλα θα λυθούν, όταν θα κάνουµε
τη µεγάλη κοινωνική αλλαγή και την επανάσταση. Σήµερα, όµως,
υπάρχει µία πραγµατικότητα, ένας κόσµος που πρέπει να ζήσει.
Θέλουµε γραµµή για το σήµερα και όχι «όλα θα λυθούν, όταν θα
έρθει η µέλλουσα ζωή του προχωρηµένου παλλαϊκού κράτους
σοσιαλισµού και κοµµουνισµού».
Αυτή τη στιγµή πρέπει να επιλέξουµε πώς θα θωρακίσουµε τη
χώρα µας, πώς θα έχουµε έσοδα ως χώρα, πώς θα µπορέσουµε
αυτά τα έσοδα να διαχυθούν στην πλειοψηφία της κοινωνίας, και
όχι σε δέκα λαµόγια τα οποία θα πάρουν δηµόσιες επιχειρήσεις
για να ιδιοποιηθούν τα κέρδη τους.
Ξέρουµε πολύ καλά, συνάδελφοί του ΜέΡΑ25, ότι ο επόµενος
γύρος ριζοσπαστικοποίησης της νέας γενιάς και ο επόµενος
γύρος ενστερνισµού από µεριά της των απελευθερωτικών προταγµάτων για µία άλλη κοινωνία, ναι είναι η κλιµατική αλλαγή.
Μόνο που χρειαζόµαστε µία πολύ συγκεκριµένη γραµµή σε
σχέση µε αυτό το πράγµα. Η νεολαία είναι πολύ ελπιδοφόρο
πράγµα. Θα αµφισβητηθεί επί της ουσίας ο καπιταλισµός, ότι ο
τρόπος µε τον οποίον δοµεί την παραγωγική δραστηριότητα,
πριονίζει το κλαδί του πλανήτη που καθόµαστε όλοι. Αυτό είναι
ένα κύµα. Είµαστε στο ιστορικό γύρισµα αυτά τα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αυτή θα είναι η επόµενη απόπειρα της
ανθρωπότητας µέσω της νέας γενιάς, να ξαναφέρει στο προσκήνιο τα απελευθερωτικά προτάγµατα.
Εµείς µε αυτή τη µεριά του ποταµού θα είµαστε, παίρνοντας,
όµως, πάντα υπ’ όψιν µας τι ζούµε σήµερα, ποια είναι τα κοινωνικά συµφέροντα των πλειοψηφιών και µε ποιο στρατηγικό σχέδιο θα προχωρήσουµε στη µετάβαση σε πιο φιλικές ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
Μπορεί ο Λένιν το 1917 να είπε ότι: «Σοσιαλισµός είναι σοβιέτ
συν εξηλεκτρισµός της χώρας», αλλά σήµερα δεν µπορούµε να
πούµε το ίδιο ότι είναι εργατικά συµβούλια και ΑΠΕ. Μην τρελαίνονται ορισµένοι. Δεν έχουµε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ για την ανοχή. Άλλωστε δεν είµαστε και πολλοί οµιλητές σήµερα.
Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, δεν έχετε σχέδιο. Εσείς αυτό που κάνετε και το κάνετε συνειδητά, είναι ότι αυτή τη στιγµή έχετε δει
τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ που µαζέψαµε εµείς µε τον κόπο και
το υστέρηµα του ελληνικού λαού και θέλετε να τα χαρίσετε, τα
9, τα 10, τα 12 εκατοµµύρια-δεν ξέρω πού θα σταµατήσει η µπίλια- σε πέντε, δέκα χιλιάδες επιχειρηµατίες, οι οποίοι θα φέρουν
την ανάπτυξη.
Αυτό εµείς θα προσπαθήσουµε και θα παλέψουµε και µέσα και
έξω από τη Βουλή να µην το κάνετε. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη.
Αυτό είναι αυτούς που µας χρεοκόπησαν, τους ξαναταΐζω για να
µας ξαναχρεοκοπήσουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Αντώνης Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση και
στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση, για την κύρωση των τεσσάρων συµβάσεων οι οποίες υπογράφηκαν από την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαίως, κυρώνονται από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας.
Σήµερα κανονικά -και καλό µήνα- θα έπρεπε να είναι µια ιστορική µέρα, διότι µετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης, κύριε
Υπουργέ, επιτέλους φτάνουµε στο δεύτερο στάδιο της έγκρισης
τεσσάρων συµφωνιών και ξεκινάει η πατρίδα µας την επόµενη
µέρα να µπει στους υδρογονάνθρακες, να µπει στην εξόρυξη των
υδρογονανθράκων.
Εγώ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το καταλάβαινα και δεν το καταλαβαίνω, από τη στιγµή που εσείς υπογράψατε αυτές τις συµβάσεις, µε ορισµένα προβλήµατα τα οποία µπορούµε να τα
συζητήσουµε, για ποιον λόγο σήµερα αρνείστε την ίδια την υπογραφή σας.
Κύριε Υπουργέ, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα που θα µιλήσετε, να υποσχεθείτε στον ελληνικό λαό
ο οποίος παρακολουθεί ότι δεν θα κάνετε το µεγάλο έγκληµα,
να πουλήσετε το ποσοστό του δηµοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια. Νοµίζω ότι το οφείλετε στον ελληνικό λαό. Θα είναι ένα θανάσιµο έγκληµα, τη στιγµή που θα µπορέσει η πατρίδα µας να
πάρει περισσότερα χρήµατα από αυτή εδώ τη µεγάλη δουλειά,
βορειοδυτικά της πατρίδας µέχρι νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης.
Ξέρετε, σύµφωνα µε τον καθηγητή Φώσκολο, στην εξόρυξη
στο κοµµάτι νότια της Κρήτης, έχουµε πετρέλαιο της τάξης των
5,46 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Σηµαίνει ότι τα χρήµατα τα
οποία µπορεί να αποκοµίσει το ελληνικό δηµόσιο, είναι πάρα
πολλά.
Θα αναφέρω δυο-τρία πράγµατα τα οποία ξέραµε από παλιά.
Από το 1945 γνωρίζαµε ότι η πατρίδα µας έχει ορυκτό πλούτο
σε υδρογονάνθρακες πετρέλαιο και όχι µόνο. Σύµφωνα µε τη
Συνθήκη Κούπερ, την ανέφερε και ο κ. Μπούµπας προηγουµένως στην οµιλία του, η πατρίδα µας δεν µπορούσε -τα λέω για
να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός, γιατί πιθανόν να µην τα γνωρίζει όλα- δεν µπορούσε να βάλει χέρι σε αυτά τα πετρέλαια, να
τα εξορύξει, δηλαδή, πριν από το 2010. Από το 2010 και µετά,
λοιπόν, ξεκινήσαµε δειλά-δειλά και φτάσαµε σήµερα.
Από το 1993 όταν πρωτοδιάβασα ένα βιβλίο του Προέδρου
του κόµµατος Ελληνική Λύση, του Κυριάκου Βελόπουλου, και άρχισα και γινόµουν κοινωνός όλων αυτών των ευεργετηµάτων, τα
οποία θα µπορούσε να έχει γεωστρατηγικά η χώρα µας, κατάλαβα πώς φτάσαµε το 2011, και ο κ. Μανιάτης –µπράβο του!- ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια.
Άρα, λοιπόν, έχουµε ανθρώπους, οι οποίοι πάλεψαν πολύ για
αυτές εδώ τις συµβάσεις, µε έναν από αυτούς τους ανθρώπους
–και είµαι περήφανος που είµαι στο κόµµα της Ελληνικής Λύσηςτον Πρόεδρο του κόµµατός µας, τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Φτάσαµε, λοιπόν, σήµερα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ: Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, ανώνυµη εταιρεία, είναι
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου; Και γιατί
δεν είναι δηµοσίου δικαίου; Πιστεύω ότι δεν είναι. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται.
Έχουµε ορισµένα πράγµατα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουµε. Δεν ξεκαθαρίζουν και οι τέσσερις συµβάσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συγγνώµη που
διακόπτω, οι ανώνυµες εταιρείες εκ του νόµου είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν εµπορία κατά κανόνα.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθµιση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Γιατί δεν είναι δηµοσίου δικαίου;
Ακόµα και η Αµερική, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέσατε το
θέµα και το ξέρετε πολύ καλά, τα πετρέλαιά της τα εκµεταλλεύεται µέσω µιας εταιρείας δηµοσίου δικαίου. Αυτό ρώτησα, τίποτα
άλλο και µπορεί ο κύριος Υπουργός να µας απαντήσει.
Δεν ξεκαθαρίζουµε, κύριε Υπουργέ, τι ποσοστό συνολικού κέρ-
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δους θα έχει η χώρα µας από αυτά εδώ, από την εξόρυξη.
Δεν ξεκαθαρίζουµε εάν εµείς µπορούµε να έχουµε το δικαίωµα
να βάλουµε δικό µας εµπειρογνώµονα-πραγµατογνώµονα. Λέµε
ότι για να ξεκινήσει το ποσοστό και µετά να παίρνει η πατρίδα
µας χρήµατα -τα λέω απλά, έτσι για να τα καταλάβει ο κόσµοςπρέπει να βγάζουµε δυόµισι χιλιάδες βαρέλια και πάνω. Ποιος
µας λέει ότι αν δεν έχουµε δικό µας πραγµατογνώµονα-εµπειρογνώµονα, θα βγάζουµε δύο χιλιάδες τετρακόσια, δύο χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα και δεν θα φτάνουν ποτέ πάνω από αυτά τα
οποία πρέπει να φτάσουν ή παίρνουν πραγµατικά, για να µπορέσουµε να πάρουµε τα χρήµατα; Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
Δεν έχει προβλεφθεί το αξίωµα της πρώτης εγκατάστασης.
Ποιο είναι το αξίωµα της πρώτης εγκατάστασης; Ότι κάνουµε
εξόρυξη σε ένα σηµείο ή µία σεισµογραφική µελέτη και ξαφνικά
το πετρέλαιο από αυτή την περιοχή που το έχει µία εταιρεία αρχίζει και ρέει προς άλλη περιοχή µέσω του πορώδους υπεδάφους. Αυτό το αποκαλούµε και ως «COCA COLA φαινόµενο»
-πρέπει να το έχετε ακούσει- καθώς η οξείδωση και του κοιτάσµατος µε θαλάσσιο οξυγόνο προκαλεί αυτή την πίεση που θυµίζει το άνοιγµα ενός κουνηµένου κουτιού «COCA COLA». Το είχε
πει και ο κ. Βιλιάρδος στην επιτροπή αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω τώρα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε τι γίνεται µε τις Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες νότια της Κρήτης και στην περιοχή
του Καστελόριζου. Είναι µια ευκαιρία µετά την τριµερή. Το είπαν,
άλλωστε και οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου ότι πρέπει να οριοθετηθεί η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
η οποία να περιέχει το Καστελόριζο. Το κοίτασµα εκεί, το οποίο
θα συνορεύει και µε το κοίτασµα ΑΦΡΟΔΙΤΗ της Κυπριακής Δηµοκρατίας και µε το ΛΕΒΙΑΘΑΝ του Ισραήλ, είναι ένα πολύ µεγάλο κοίτασµα.
Επίσης, πρέπει να δείτε τι γίνεται µε τη Λιβύη. Αυτή τη στιγµή
η κυβέρνηση της Λιβύης πρόσκειται φιλικά στον Ερντογάν. Έχει
αρχίσει και προβληµατίζει το θέµα ότι µιλάει για µία Αποκλειστική
Οικονοµική Ζώνη της Λιβύης, η οποία εκτείνεται µέχρι την Κρήτη.
Πρέπει να το δείτε αυτό και να µιλήσετε µε τον Στρατηγό Χάφταρ. Νοµίζω ότι αυτά είναι πολύ σηµαντικά πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω και σας ευχαριστώ.
Εµείς είµαστε από την αρχή υπέρ αυτών των συµβάσεων µε
ορισµένες επιφυλάξεις που σας είπα, όπως ότι δεν συµφωνούµε
µε την πώληση των ΕΛΠΕ, του δικαιώµατος του 31% του δηµοσίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελείωσε ο κατάλογος των οµιλητών.
Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα κάνω µερικές παρατηρήσεις σε σχέση µε τα σχόλια των συναδέλφων σε αυτή την επτάωρη µέχρι τώρα συζήτηση.
Θα ξεκινήσω από τις εξορύξεις. Tέθηκε το θέµα –έχω την εντύπωση από τον κ. Βελόπουλο- αν υπάρχουν όροι για την εθνική
ασφάλεια, ποιος µπορεί να επενδύει, ποιος µπορεί να υποκαθιστά αυτόν που επενδύει κ.λπ.. Αυτά δεν τα ρύθµισα εγώ, δεν τα
ρύθµισε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτά έχουν ρυθµιστεί από τον ν.2289/1995. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ξεκαθαρίζονται όλα αυτά τα πράγµατα και προσδιορίζεται ότι το
Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να παρεµβαίνει όποτε νοµίζει για
λόγους εθνικής ασφάλειας. Άρα ας µην δηµιουργούµε ψευδείς
εντυπώσεις στον κόσµο. Αυτό είναι κρυστάλλινο και γι’ αυτόν τον
λόγο προφανώς δεν έχει αλλάξει από καµία ελληνική κυβέρνηση
από το 1995 και µετά.
Δεύτερον, όσον αφορά τα σεισµικά, να πω κατ’ αρχάς ότι δεν
είµαι σεισµολόγος ούτε σκοπεύω να γίνω. Οι ειδικοί όµως του
Υπουργείου και οι επιστήµονες µε τους οποίους διαχρονικά το
Υπουργείο έρχεται σε επαφή µάς λένε ότι δεν επηρεάζεται η σει-
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σµική δραστηριότητα, είναι κατηγορηµατικοί ως προς αυτό και
εποµένως αυτό οφείλω να παρουσιάσω. Άλλωστε, αυτό πάλι
είναι διαχρονική τοποθέτηση όλων των κυβερνήσεων οι οποίες
έχουν κατά καιρούς προβεί σε συµβάσεις παραχώρησης σε σχέση µε τους υδρογονάνθρακες.
Τρίτον, Νορβηγία. Έχει απασχολήσει το µοντέλο της Νορβηγίας; Ναι, έχει απασχολήσει, αλλά και πάλι όχι εµένα. Εγώ είµαι
Υπουργός δυόµισι µήνες. Έχει απασχολήσει τους προκατόχους
µου και έχει δηλωθεί εδώ στη Βουλή, όταν ήρθαν και οι σχετικές
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ότι κινούµαστε σε µεγάλο βαθµό µε
βάση το πνεύµα που έχει κινηθεί η Νορβηγία, στο µέτρο του δυνατού και ανάλογα µε τις οικονοµικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Η Νορβηγία είναι σε µια άλλη φάση εξορύξεων. Δεν ξεκινά, όπως η Ελλάδα, που επιχειρεί ουσιαστικά να
ξεκινήσει τώρα. Εποµένως, τα µεγέθη δεν είναι και για οικονοµικούς λόγους συγκρίσιµα.
Τέταρτον, τα έσοδα. Ποια είναι τα έσοδα; Τα έσοδα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι περίπου για το ελληνικό δηµόσιο το
35% αυτού που κερδίζουν οι επενδυτές και το 70% των εσόδων
πηγαίνει στον εθνικό λογαριασµό για την κοινωνική αλληλεγγύη
των γενεών. Όλα αυτά σηµειώνω ακόµη µια φορά ότι δεν τα έχω
θεσπίσει εγώ, δεν τα είχε θεσπίσει η Νέα Δηµοκρατία. Εµείς βλέπουµε µια κατάσταση. Έχουµε τοποθετηθεί κατά καιρούς µε ένα
πνεύµα συνέπειας, πιστεύω, και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση για τα συγκεκριµένα θέµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε,
µε αυτό το πνεύµα συνέπειας, ερχόµαστε και κυρώνουµε σήµερα
µια σύµβαση η οποία υπεγράφη πανηγυρικά από τον προκάτοχό
µου Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Σταθάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, ο οποίος έλαβε τον λόγο και είπε αυτά τα
οποία σηµείωσα το πρωί, τα ανέφερα λέξη προς λέξη.
Τέλος, διακρατική συνεργασία. Υπάρχει διακρατική συνεργασία; Σε συνεχή βάση. Εγώ ο ίδιος έχω επισκεφθεί το Κάιρο τις
πρώτες µέρες µετά την ορκωµοσία µου στο ευρωπαϊκό forum για
το φυσικό αέριο. Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε µαζί µε τον Πρωθυπουργό την Κύπρο για να συζητήσουµε τέτοιου είδους θέµατα. Στις 7 Αυγούστου εδώ στην Αθήνα είχαµε τη συνάντηση
Ελλάδα - Ισραήλ - Κύπρος, µε την παρουσία και των Ηνωµένων
Πολιτειών. Στις 7 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται εκ
νέου το Κάιρο για την τριµερή Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος. Εποµένως είµαστε σε συνεχή συνεργασία και χαίροµαι που υπάρχει
ένα εθνικό consensus, µια εθνική συναίνεση ως προς τη συνεργασία µε αυτές τις χώρες για θέµατα ενεργειακά. Ελπίζω η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ να µην το τινάξει στον αέρα. Ποτέ δεν
ξέρεις τι µπορεί να συµβεί.
Έρχοµαι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Σχέδιο της Κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση. Κυρίες και κύριοι, έχω µπερδευτεί
λίγο µε τις τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φάνηκε να θέλουν µια πολύ γρήγορη πορεία απολιγνιτοποίησης,
άλλοι θέλουν να πάνε µε το φρένο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά
είναι δικά σας θέµατα και θα τα συζητήσετε στις εσωτερικές σας
διαδικασίες. Συµβαίνουν αυτά µε τις αντιπολιτεύσεις.
Εκείνο το οποίο σίγουρα είναι σχέδιο της Κυβέρνησης είναι
αυτό το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι
δικό µας σχέδιο είναι να πάµε σε απολιγνιτοποίηση µέχρι το
2028. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα συνδυαστεί µε το
εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα.
Προφανώς, θα λάβουµε υπ’ όψιν την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας -δεν µπορούµε να κάνουµε και διαφορετικά- τις εξελίξεις
σε σχέση µε την αποθήκευση ενέργειας, γιατί πριν από δέκα χρόνια αυτό ήταν όνειρο απατηλό σε σχέση µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, ενώ τώρα πια δεν είναι. Εποµένως, καθώς ο κόσµος εξελίσσεται, θέλουµε να το παρακολουθούµε.
Το σχέδιό µας-γιατί και γι’ αυτό υπήρξαν αναφορές- για την
ενέργεια και το κλίµα, το οποίο θα υποβληθεί τον Δεκέµβριο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχει πάρει σάρκα και οστά µέχρι τα
τέλη Νοεµβρίου. Εποµένως, θα συνιστούσα στους συναδέλφους
της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι κάπως εγκρατείς σε αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Διότι µπορούν να περιµένουν τη δηµοσίευση του σχεδίου και να κάνουν τα σχόλιά
τους.
Ένα πράγµα µπορώ να σας πω, δεδοµένου ότι µιλήσατε κατ’
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επανάληψη για το περιβάλλον, ότι το δικό µας εθνικό σχέδιο για
την ενέργεια και το κλίµα θα είναι πιο φιλόδοξο περιβαλλοντικά
απ’ ό,τι ήταν το δικό σας. Και εδώ είµαστε να κάνουµε τις σχετικές συγκρίσεις. Επαναλαµβάνω ότι το 2030 ο στόχος µας είναι η
χώρα να καλύπτει κατά 35% τις ανάγκες της συνολικά από τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Και δεν αντέχω στον πειρασµό να µην αναφέρω ότι κουνάτε
το δάχτυλο σε µια Κυβέρνηση δυόµισι µηνών για το περιβάλλον,
για την Κορώνεια ας πούµε, όταν έχουµε πάει αυτούς τους δυόµιση µήνες κι εγώ και ο γενικός γραµµατέας και µαζί και χωριστά,
όταν είστε η Κυβέρνηση που χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τη µεγάλη οικολογική και ανθρωπιστική καταστροφή στο Μάτι, όταν
είστε η Κυβέρνηση που χειρίστηκε µε τον τρόπο που χειρίστηκε
και το ναυάγιο του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ» στον Σαρωνικό, για να αναφερθώ µόνο σε αυτά τα δύο περιστατικά. Στη θέση σας θα ήµουν
πιο εγκρατής, αλλά ο καθένας τοποθετείται για τον εαυτό του
και οι πολίτες κρίνουν.
Κι έρχοµαι και στο περιβόητο ζήτηµα των ΕΛΠΕ. Όλα ήταν µια
χαρά στα ΕΛΠΕ. Αναγνωρίζω ότι τα ΕΛΠΕ είχαν κερδοφορία, βεβαίως συνδεόµενη µε τον κύκλο του πετρελαίου, µε τις εξελίξεις
στο πετρέλαιο διεθνώς. Το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται µε την
αγορά των πετρελαιοειδών. Αλλά εγώ θέλω να µπω λίγο στη λογική τη δική σας.
Αφού ήταν τέλεια τα πάντα στα Ελληνικά Πετρέλαια, γιατί αποφασίσατε πριν από δύο χρόνια, αν δεν απατώµαι, να αλλάξετε
τον κ. Στεργιούλη τον οποίο εσείς τοποθετήσατε και στη θέση
του, και να βάλετε ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύµβουλο τον
κ. Σιάµισιη, τον οποίο απλώς εµείς από αναπληρωτή διευθύνοντα
σύµβουλο τον κάναµε διευθύνοντα σύµβουλο. Καλό είναι γενικώς, επειδή γνωριζόµαστε σε αυτό τον τόπο, να είστε κάπως πιο
προσεκτικοί στις τοποθετήσεις αυτές.
Μας ρωτήσατε, επίσης -και µάλιστα µετ’ επιτάσεως και κατ’
επανάληψη- «γιατί πουλάτε τα ΕΛΠΕ, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας». Μα, να ρωτάτε τους εαυτούς σας, κυρίες και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγατε να πουλήσετε εσείς και γιατί µέχρι τον Ιούνιο -το κατέθεσα στα Πρακτικά- είχατε συµφωνήσει µε τους πιστωτές, µε τους δανειστές, να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ.
Λοιπόν, σε λάθος διεύθυνση κάνετε τις ερωτήσεις. Να κοιταχτείτε στον πολιτικό σας «καθρέπτη» και να ρωτήσετε τους εαυτούς σας γιατί επιµείνατε σε αυτή τη γραµµή µέχρι και έναν µήνα
πριν από τις εκλογές. Γι’ αυτό. Ακολουθούµε τη δική σας πολιτική.
Μας ρωτάτε, επίσης, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εξετάζουµε όλες τις εκδοχές για την πρόσθετη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
Μα, γιατί αυτό συµφωνήσατε εσείς τον Ιούνιο του 2019, εσείς
µετά την αποτυχία της προηγούµενης προσπάθειας ιδιωτικοποίησης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσείς τι λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Αποτυπώνεται στην τρίτη έκθεση εν πάση περιπτώσει της µεταµνηµονιακής εποπτείας -την κατέθεσα στα Πρακτικά- όπου το λέτε εσείς. Ο κ. Μητσοτάκης κατά λέξη αναφέρθηκε σε αυτό που εσείς έχετε συµφωνήσει και για το οποίο σήµερα µας επιτίθεστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Εσείς θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Καµµιά φορά διερωτώµαι: Από το πρωί όλα αυτά
που ζω τα ζω πραγµατικά ή τα ονειρεύοµαι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Εσείς θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Είναι συζήτηση αυτή κανονική στη Βουλή των
Ελλήνων µεταξύ ανθρώπων που σέβονται την υπογραφή τους
και τις δεσµεύσεις τους µέχρι πριν από µερικούς µήνες; Και
καλά, αλλάζετε θέση. Πείτε ότι αλλάζετε θέση. Δεν είναι ανάγκη
να επιτίθεστε σε εµένα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα
Δηµοκρατία για την αλλαγή θέσεων. Βρείτε τα µεταξύ σας, κάντε
µια θαρραλέα αυτοκριτική, πείτε εν πάση περιπτώσει «λάθος κάναµε σε σχέση µε τα ΕΛΠΕ ή σε σχέση δεν ξέρω µε τι». Πείτε το
στον κόσµο. Νοµίζω ότι θα το εκτιµήσει περισσότερο από το να
στρίβετε δι’ επιθέσεων προς τη Νέα Δηµοκρατία. Τι είναι αυτό;
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Πάντως, σοβαρό δεν είναι.
Επίσης, θέλω κάποιος από εσάς -σας το έθεσα και το πρωί- να
µου απαντήσει: Αφού θέλετε τα ΕΛΠΕ παντού και µάλιστα µε τη
µετοχική σύνθεση που έχουν σήµερα, 45% Paneuropean και 35%
δηµόσιο, αφού θέλετε τα ΕΛΠΕ παντού παρόντα, πανταχού παρόντα, γιατί στην Αιτωλοακαρνανία η δική σας κυβέρνηση έφερε
εδώ προς κύρωση σύµβαση µε «REPSOL» και «ENERGEAN», µια
ισπανική εταιρεία και µια ελληνική ιδιωτική εταιρεία 100%; Γιατί
εκεί δεν σας ενόχλησε και το φέρατε προς κύρωση; Γιατί; Αν θέλετε, σταµατώ να µου δώσετε µια εξήγηση ειδικά γι’ αυτό.
Κάτι παρόµοιο κάνετε και στα Γιάννενα, που είπα προηγουµένως να κάνω και µια τεχνική διόρθωση, ότι έχει φύγει τελείως η
«ENERGEAN», έχει περιορίσει τη συµµετοχή της, αλλά πάντως
φέρατε και εκεί τη διόρθωση, υπογράψατε την τροποποίηση της
σύµβασης και είναι πάλι «REPSOL» και «ENERGEAN».
Τι είναι αυτά, λοιπόν και γιατί τα κάνετε στους εαυτούς σας;
Τέλος πάντων, δικαίωµά σας.
Κλείνω µε δύο υστερόγραφα. Το ένα έχει να κάνει µε την
«Ολυµπιακή» πολύ σύντοµα και το άλλο, επίσης σύντοµα, µε τη
ΔΕΗ.
Ως προς την «Ολυµπιακή», αν δεν σας άρεσε η ρύθµιση που
εµείς κάναµε για την «Ολυµπιακή», ήσασταν τεσσεράµισι χρόνια
κυβέρνηση και µάλιστα έναν χρόνο µας είπατε ότι ήσασταν και
χωρίς µνηµόνιο. Θα µπορούσατε να φέρετε µια νέα «Ολυµπιακή». Αν κατηγορείτε εµάς, εµένα, κατηγορείτε τον εαυτό σας.
Εν πάση περιπτώσει, είµαι προσωπικά περήφανος γι’ αυτό το
οποίο έγινε σε σχέση µε την «Ολυµπιακή», διότι οι Έλληνες φορολογούµενοι πλήρωναν 400 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για
να καλύπτουν τις ζηµιές της «Ολυµπιακής» όλα τα τελευταία χρόνια, ενώ τώρα το ελληνικό δηµόσιο εισπράττει κάθε χρόνο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τον χώρο των αεροµεταφορών 250 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η αποτίµηση της παρέµβασης στην «Ολυµπιακή» και δεν αµφισβητείται, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όση µικροκοµµατική διάθεση και να δείχνετε.
Κλείνω µε τη ΔΕΗ. Είπατε ότι προφανώς από χόµπι εµείς το
καλοκαίρι ήρθαµε και πήραµε µέτρα για τη ΔΕΗ σε σχέση µε τα
τιµολόγια. Δεν είχαµε πώς να περάσουµε το καλοκαίρι µας και
στοχοποιήσαµε τη ΔΕΗ, δεν µας ένοιαζε η ΔΕΠΑ ή οποιαδήποτε
άλλη εταιρεία και ξαφνικά κάτι µας έπιασε µε τη ΔΕΗ και ήρθαµε
και αυξήσαµε αχρείαστα τα τιµολόγια.
Σας διαβάζω, λοιπόν, εδώ µια έκθεση που έγινε επί των ηµερών σας και θα την καταθέσω και στα Πρακτικά, για να δούµε
πόσο αχρείαστα ήταν όλα αυτά. Είναι η έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή τον περασµένο Απρίλιο, που είχε τοποθετηθεί από τη διοίκηση Παναγιωτάκη κατά τους νόµους και τις προβλέψεις της
κεφαλαιαγοράς.
Λέει, λοιπόν, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή τον περασµένο
Απρίλιο: «Με βάση τις εκτιµήσεις της διοίκησης -Παναγιωτάκη
δηλαδή- οι ανωτέρω συνθήκες, οι οποίες αναµένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόµενων δώδεκα µηνών µεµονωµένα, αλλά και στο σύνολό τους, µαζί µε άλλα θέµατα, όπως
αυτά περιγράφονται στη σηµείωση 3.1, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχοµένως θα εγείρει
σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρείας και
του οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.».
Η γνώµη µας δεν τροποποιείται σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Αυτή ήταν η κατάσταση και γι’ αυτόν τον λόγο πήραµε αυτά τα
έκτακτα µέτρα. Καταθέτω την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή στα
Πρακτικά της Βουλής και να µην νοµίζετε ότι είµαστε χοµπίστες
των µέτρων και των τιµολογίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φέρατε τη ΔΕΗ στο παραπέντε της χρεοκοπίας. Πήραµε αυτά
τα µέτρα του καλοκαιριού και γι’ αυτό βγήκε την περασµένη
εβδοµάδα η νέα έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που λέει ότι πλέον,
λόγω της λήψεως αυτών των δήθεν αχρείαστων µέτρων, η ΔΕΗ
πια πέρασε από αυτή τη δύσκολη φάση, από το φάσµα της χρεοκοπίας. Προφανώς δεν είναι σε παραδεισένιο τοπίο, αλλά δεν
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αντιµετωπίζει πλέον τα προβλήµατα που εσείς µας κληροδοτήσατε. Αυτά για να ξέρετε ακόµα µια φορά ότι στη ΔΕΗ δεν είστε
κατήγοροι, είστε κατηγορούµενοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όµως δεν είπατε τι έγινε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Έχω κι άλλη τοποθέτηση µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
θα απαντήσει η κ. Ξενογιαννακοπούλου εάν θέλει.
Εισερχόµεθα τώρα στον κύκλο των συζητήσεων των δευτερολογιών των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.
Θα δώσω τον λόγο πρώτα µε την ανοχή σας, κύριοι συνάδελφοι, στον κ. Καραθανασόπουλο, ο οποίος έχει ένα σοβαρό λόγο
και πρέπει να φύγει και στη συνέχεια θα µιλήσετε όλοι, δεν υπάρχει θέµα.
Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνοντας τέλος πάντων αυτή τη συζήτηση εκ µέρους
του ΚΚΕ σηµειώνουµε τα εξής:
Πρώτον, οι συµβάσεις αυτές είναι συµβάσεις παραχώρησης
ορυκτού πλούτου. Η παραχώρηση αυτή γίνεται για να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των πολυεθνικών, για το κέρδος τους και
όχι για να ικανοποιηθούν οι εγχώριες, αλλά και λαϊκές ανάγκες.
Έχουµε να κάνουµε µε σκανδαλώδεις και ληστρικές συµβάσεις,
οι οποίες είναι κοµµένες και ραµµένες στις ανάγκες και στα
µέτρα των πολυεθνικών. Η όποια κρατική παρέµβαση είναι απλά
και µόνο στο να διενεργεί διαγωνισµούς και να µοιράζει οικόπεδα. Καµµία άλλη παρέµβαση επί της ουσίας δεν υπάρχει κρατική, γιατί όλα είναι στην προαίρεση αυτών στους οποίους έχουν
παραχωρηθεί οι έρευνες και η εκµετάλλευση. Έτσι λοιπόν, τόσο
η έρευνα όσο και η εκµετάλλευση είναι στους ίδιους.
Δεύτερον, ο έλεγχος του κράτους, όσον αφορά τα αποτελέσµατα της έρευνας, είναι τυπικός, είναι µε βάση τα στοιχεία που
δίνουν οι ίδιες οι εταιρίες, όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν
αυτά και άρα καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι δεν µπορεί να έχει
γνώση ούτε να αποκτήσει τεχνογνωσία ο όποιος κρατικός µηχανισµός όσον αφορά την έρευνα και την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων.
Έτσι, λοιπόν, και η αξία και το τίµηµα είναι «άνθρακες ο θησαυρός», κύριε Υπουργέ, γιατί ακριβώς µιλάµε για παραχώρηση
κοιτασµάτων άγνωστης αξίας, δεν έχει κανείς αποτιµήσει την
αξία των κοιτασµάτων επιστηµονικά, εφόσον υπάρχουν αυτά,
ποια είναι, πρώτον.
Δεύτερον, θα αποδεχθείτε ό,τι στοιχεία σας εµφανίσουν για
την περιεκτικότητα ή µη και την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων.
Άρα δηλαδή, η όποια διάθεση είναι στην καλή τους πρόθεση,
στην καλή τους προαίρεση.
Το τρίτο στοιχείο το οποίο εκδηλώνει ότι είναι «άνθρακες ο θησαυρός» είναι ότι επί της ουσίας τι θα φορολογείτε; Τον όποιο
τζίρο έχουν από τη διάθεση µη επεξεργασµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά –το ξέρετε και εσείς καλά, το
ξέρουν και όλοι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- για τις τριγωνικές
συναλλαγές που γίνονται, για τις σχέσεις θυγατρικής-µητρικής
και τις υπόλοιπες θυγατρικές, άρα το κατά πόσο θα κρύβουν –
και µπορούν να κρύβουν- τα οικονοµικά τους στοιχεία.
Τέταρτο στοιχείο, έχουµε εκµετάλλευση. Η όποια εκµετάλλευση κοιτασµάτων θα είναι στη λογική της σπατάλης των υπαρκτών κοιτασµάτων γιατί θα προσπαθήσουν να πάρουν αυτό το
οποίο είναι το πιο κερδοφόρο κοµµάτι, άρα λοιπόν έχουµε σπατάλη πόρων.
Και βεβαίως το πέµπτον είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Γιατί ακριβώς στις όποιες µελέτες δεν υπάρχει το ζήτηµα της
διαρροής και πώς θα αντιµετωπίζονται τα τοξικά απόβλητα. Τι
θα γίνει σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης; Δεν έχουν
γίνει µικροζωνικές µελέτες για το πού θα εγκατασταθούν και εάν
µπορούν να εγκατασταθούν µε βάση τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασµό και ούτε βεβαίως η υπόθεση των βοµβών απεµπλουτισµένου ουρανίου έχει ληφθεί υπ’ όψιν, που είναι στο Ιόνιο.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι λοιπόν αποτελεί παραµύθι –κατά τη γνώµη µας- ότι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα µε αυτές τις συµβάσεις. Είναι σαν να λέµε ότι βάλαµε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα, γιατί εάν έτσι ήταν τα πράγµατα, τότε την Κύπρο που έχει
ανακηρύξει και ΑΟΖ θα έπρεπε να την είχαν προστατέψει οι Αµερικάνοι και οι Γάλλοι που έχουν και εκεί πλατφόρµες από τις
τουρκικές παραβιάσεις µε τα τουρκικά γεωτρύπανα και τις γεωτρήσεις που έκαναν οι Τούρκοι εκεί.
Αντίθετα, οι συµβάσεις αυτές θα µετατρέψουν τη χώρα µας
σε µαγνήτη συγκρούσεων µέσα στο πλαίσιο των σφοδρότατων
ανταγωνισµών που εξελίσσονται στο πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως αυτές οι συµβάσεις γίνονται σε συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιωτικοποιήσεων.
Ως κόµµα –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είµαστε υπέρ της
αξιοποίησης κάθε πηγής ενέργειας, γιατί ακριβώς δεν θέλουµε
να γίνουµε πολιτικοί πλασιέδες επιµέρους επιχειρηµατικών συµφερόντων, ποιοι είναι µε τις ΑΠΕ, ποιοι είναι µε τα ορυκτά καύσιµα και ποιοι µε τα υπόλοιπα, γιατί το ζήτηµα δεν είναι η πηγή
ως πηγή, αλλά είναι πώς την αξιοποιείς και για ποιον σκοπό την
αξιοποιείς.
Απ’ αυτήν την άποψη, σε συνθήκες καπιταλισµού ο µόνος λόγος που την αξιοποιούν είναι για λογαριασµό του κέρδους και
όχι για την προστασία του περιβάλλοντος και βλέπουµε πολύ
καλά τι έχει συµβεί µε τις ανεµογεννήτριες στους ορεινούς όγκους της χώρας µας, την καταστροφή του περιβάλλοντος που
υπάρχει εκεί, την αλλαγή του φυτικού και ζωικού βασιλείου στις
περιοχές που έχουν εγκατασταθεί οι ανεµογεννήτριες. Στο κάτωκάτω, το 90% των ανεµογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα
µας προέρχονται από τρεις πολυεθνικές που ουσιαστικά είναι και
οι τρεις γαλλικών και γερµανικών συµφερόντων.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής ιδιοκτησίας µπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο των ενεργειακών
πηγών της χώρας µας, και ορυκτών και ανανεώσιµων και µικρών
υδροηλεκτρικών, για τις οποίες δεν µιλάει κανένα άλλο κόµµα.
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει απεξάρτηση από εισαγόµενα
καύσιµα, ευστάθεια στο σύστηµα, επάρκεια για να υπάρχει
φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά και για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Απ’ αυτήν την άποψη η γραµµή τού σήµερα είναι η γραµµή της
σύγκρουσης. Απαντάµε και στον κ. Πολάκη που έθεσε το ερώτηµα αυτό. Είναι η γραµµή της σύγκρουσης και της ανατροπής
αυτού του συστήµατος και όχι του συµβιβασµού, όπως έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ, και στην ουσία της υπηρέτησης του συστήµατος και των
επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): O ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση κ. Βιλιάρδος έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, τόσο στην επιτροπή
όσο και σήµερα θέσαµε ορισµένες ερωτήσεις και δεν πήραµε κυριολεκτικά καµµία απάντηση.
Θα ξεκινήσω µόνο απ’ αυτό που είπατε σήµερα, το οποίο είναι
ακόµα µια ερώτηση για εµάς. Είπατε ότι τα έσοδα για το ελληνικό
δηµόσιο θα είναι 35%. Μέσα σ’ αυτό το 35% είναι και οι φόροι;
Δηλαδή έχετε υπολογίσει και τους φόρους µέσα στα έσοδα;
Μια άλλη ερώτησή µας ήταν γιατί περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στον υπολογισµό του συντελεστή r. M’ αυτόν
τον τρόπο εάν ο µισθωτής συνάψει υψηλά δάνεια, µπορεί να µειώσει την κερδοφορία του -το γνωρίζετε- οπότε τα έσοδα του δηµοσίου θα µειωθούν και αντίστοιχα θα µειωθούν και οι φόροι,
άρα αυτό θα έπρεπε να ελέγχεται.
Το επόµενο είναι πώς και από ποιον ελέγχονται τα έξοδα του
µισθωτή. Ούτε εδώ πήραµε κάποια απάντηση. Γνωρίζετε ότι τα
έξοδα αυτά µειώνουν την κερδοφορία και άρα τα έσοδα του δηµοσίου.
Μια επόµενη ερώτησή µας ήταν η εξής: O συντελεστής φόρου
είναι 20% για το κράτος και 5% για τις περιφέρειες. Εδώ ρωτήσαµε αν είναι δυνατό να µειωθεί κι άλλο ο συντελεστής, εάν µειωθεί η φορολογία γενικά για τις επιχειρήσεις στο µέλλον.
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Επίσης, είχαµε αναφερθεί στα παραρτήµατα ε’, στ’ και ζ’ όπου
υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλιστικές εταιρείες, για τραπεζικές
εγγυήσεις και για την υποστήριξη των θυγατρικών εκ µέρους των
µητρικών. Εν τούτοις, είπαµε ότι δεν ορίζονται ρητά τα συγκεκριµένα θέµατα. Έχουµε την άποψη, λοιπόν, ότι θα ήταν σωστό
να αναφέρονται όλες οι εγγυήτριες εταιρείες, προκειµένου να
διασφαλιστεί η σωστή εξέλιξη του έργου. Θα το κάνετε αυτό;
Είπαµε επίσης ότι στις συµβάσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα
ειδικό άρθρο σχετικά µε το ποια διεθνής σύµβαση θα καλύπτει
τους συµµισθωτές σε περίπτωση µόλυνσης του περιβάλλοντος.
Δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Είχαµε αναφέρει για το άρθρο 2 ότι υπάρχουν µε ακρίβεια τα
στάδια των ερευνών και οι παρατάσεις. Ωστόσο δεν αναφέρονται
πουθενά οι κυρώσεις, εάν οι συµµισθωτές καταστούν εκπρόθεσµοι, ενώ δεν είναι η σωστή λύση η έκπτωσή τους από τη θέση
τους. Απαιτούνται, λοιπόν, χρηµατικές κυρώσεις και πρόστιµα.
Θα τις προσθέσετε;
Τέλος, δεν θα ήθελα να συνεχίσω µε περισσότερες ερωτήσεις
που είχαµε κάνει και επίσης δεν πήραµε απάντηση. Θα αναφερθώ στη βασική µας αντίθεση, η οποία αφορά τις δύο συµβάσεις του Αιγαίου, δηλαδή στην Κρήτη. Είχαµε πει ότι συγκριτικά
µε τις υπόλοιπες συµβάσεις έχουν χαµηλότερες ελάχιστες δαπάνες, πολύ χαµηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Με βάση τις συµβάσεις στον Πατραϊκό είχαµε υπολογίσει ότι οι ελάχιστες δαπάνες θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δέκα φορές υψηλότερες.
Αντί 37,5 εκατοµµύρια ευρώ που είναι για κάθε σύµβαση, θα
έπρεπε να είναι τουλάχιστον 750 εκατοµµύρια ευρώ και για τις
δύο. Εδώ είχαµε την απορία γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και
αν θα τη διορθώσετε στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο
κ. Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω τη σηµασία της ενηµέρωσης της συζήτησης και της κύρωσης από τη
Βουλή των συµβάσεων αυτών, όπως καθιερώθηκε την περίοδο
2012-2014 µε πρωτοβουλία τότε του ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύεται για
άλλη µια φορά ότι είναι µια ευθύνη και αρµοδιότητα που πρέπει
να ασκείται από το Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας
των δηµοσίων συµβάσεων και µάλιστα για όλες τις περιπτώσεις
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Αυτή η σηµασία φάνηκε
και στη συζήτηση στην επιτροπή, όπως φάνηκε και η αναγκαιότητα της ακρόασης των φορέων που κακώς δεν έγινε, παρότι το
προτείναµε, γιατί τα θέµατα που προκύπτουν είναι πολλά. Υπάρχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπάρχουν οι τοπικές κοινωνίες, υπάρχουν φορείς που διατυπώνουν ερωτήµατα. Θα µπορούσαν να είχαν διατυπωθεί, να έχει γίνει συζήτηση, διάλογος
και να δοθούν απαντήσεις, διότι δεν πρέπει να δηµιουργούµε εντυπώσεις ότι αποφεύγουµε µια τέτοια διαδικασία. Μπορεί η Κυβέρνηση να είχε τους λόγους της και αρνήθηκε αυτή τη διαδικασία, δεν υπήρξε όµως και από την πλευρά της Αντιπολίτευσης
η ανάλογη υποστήριξη στην πρότασή µας.
Εµείς υποστηρίζουµε σταθερά ότι και αυτές οι συµβάσεις,
όπως και οι προηγούµενες, αποτελούν ένα ακόµα βήµα για την
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου προς όφελος και της κοινωνίας
και του δηµοσίου συµφέροντος και της οικονοµίας και του εθνικού συµφέροντος. Διαµορφώνουν µια νέα σηµαντικά αναβαθµισµένη γεωπολιτικά παρουσία της χώρας µας στο νέο ενεργειακό
τοπίο της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.
Αναδείχθηκε επίσης από τη συζήτηση και από τις αναφορές
του κυρίου Υπουργού η σπουδαιότητα του θεσµικού πλαισίου µε
τους νόµους του ΠΑΣΟΚ ή τους νόµους που θεσπίστηκαν µε τη
συµµετοχή του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2012-2014, µε βασικό τον
ν.2289/1995 και στη συνέχεια µε τον ν.4162/2013, µε τον οποίο
θεσπίστηκε το Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ασφαλιστικό σύστηµα και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήσαµε το παράλογο
της αυτοακύρωσης που είναι ένας επιεικής χαρακτηρισµός της
απόφασης της υπογραφής του ΣΥΡΙΖΑ δέκα µέρες πριν τις εκλο-
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γές, µε αίολα επιχειρήµατα και µε µια ανευθυνότητα απέναντι σε
ένα δικό τους έργο που συνιστά αποθέωση της υποκρισίας.
Κρύφτηκαν πίσω από µια υπόθεση που αφορά τα ΕΛΠΕ, για
τα οποία οι ίδιοι δεσµεύτηκαν για 500 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα
στο ΤΑΙΠΕΔ από την ιδιωτικοποίησή τους και όψιµα θυµήθηκαν
ότι αυτό το πράγµα δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελαν να το στηρίξουν. Αυτό, όµως, είναι ο ορισµός της υποκρισίας. Φυσικά για
τα ΕΛΠΕ θα πρέπει να διαφυλάξουµε τον ρόλο τους στην ενεργειακή πολιτική σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον.
Οριστικές απαντήσεις και ξεκάθαρες, κύριε Υπουργέ, δεν πήραµε, δεν ξεκαθαρίσατε το τοπίο. Περιµένουµε να δούµε από τις
εξελίξεις πού θα οδηγηθούν τα πράγµατα.
Κλείνοντας θέλω να πω δύο πράγµατα για το πολύ ευαίσθητο
ζήτηµα της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.
Κάναµε αναλυτικά προτάσεις, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, οι οποίες αφορούν και στη φάση των ερευνών, αφορούν
και στη φάση των εξορύξεων, αφορούν και τις προστατευόµενες
περιοχές, αφορούν στους όποιους κανονισµούς, αφορούν στις
θαλάσσιες περιοχές και δεν έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική
νοµοθεσία.
Η πρότασή µας είναι ότι θα πρέπει να προβλέπονται και να
υπάρχουν νοµοθετήσεις, που να καλύπτουν τυχόν παραλείψεις
και να επικαιροποιούν µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
αλλά και να ενσωµατώνουν νέα δεδοµένα, νέες προδιαγραφές
και νέους κανονισµούς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Ζαχαριάδης, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είµαστε και
πολλές ώρες εδώ.
Πραγµατικά µερικά πράγµατα µου κάνουν τροµερή εντύπωση.
Το 2009 χρεοκοπήσατε τη χώρα, είχατε προηγουµένως χρεοκοπήσει τις ΔΕΚΟ, µετά ήλθατε, τη βυθίσατε σε ύφεση και έρχεστε
και µας λέτε γιατί δεν φέραµε νέα «Ολυµπιακή». Από ένα σηµείο
και πέρα, έλεος! Μπορεί να είστε ευγενής άνθρωπος, ευπρεπής,
αλλά δεν µπορείτε να λέτε µέσα στο Κοινοβούλιο χοντράδες. Και
είναι χοντράδα αυτό, ιδίως όταν µιλάτε σε αυτή την παράταξη,
που εκείνα τα χρόνια που εσείς κάνετε σπατάλες στη χώρα,
έπαιρνε 4% και τα έθετε και τα υπογράµµιζε!
Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η ΔΕΗ. Η
αξιολόγηση στην οποία αναφέρεστε, αναφέρεται στο πρώτο εξάµηνο. Αν δεν κάνω λάθος, κερδίσατε τις εκλογές στις 7 Ιουλίου.
Έτσι δεν είναι; Εν πάση περιπτώσει, εµείς λέµε ότι είναι άχρηστες και αχρείαστες. Εσείς λέτε ότι είναι χρήσιµες και αναγκαίες.
Παραδέχεστε, κύριε Χατζηδάκη, σήµερα 1η Οκτώβρη ότι
έχουµε σηµαντικές αυξήσεις στο ρεύµα, που πλήττουν τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και τους φτωχούς και αδύναµους πολίτες ή επιµένετε στη γραµµή του καλοκαιριού, ότι δεν θα δει
κανείς τίποτα, πράγµα το οποίο πέρασε και σε πολλά τηλεοπτικά
δίκτυα;
Πάµε τώρα πάλι σε µια συζήτηση που την κάνουµε δέκα χρόνια, αλλά µπορεί να χρειαστεί να την κάνουµε κι άλλα δέκα χρόνια. Κύριε Υπουργέ, όταν έχουµε µνηµόνιο -τουλάχιστον για µας-,
υπάρχουν αναγκαστικές πολιτικές, τις οποίες δεν θέλαµε να κάνουµε, δεν πιστεύαµε ότι θέλουµε να τις κάνουµε, αλλά αναγκαστήκαµε να τις κάνουµε, διότι το µνηµόνιο ήταν ένα στραγγαλισµός για την κοινωνία, για την οικονοµία και τη δηµοκρατία.
Κύριε Χατζηδάκη, η παράταξή σας όσα έκανε την περίοδο
2012-2015 τα ήθελε; Σας άρεσαν; Δηλαδή, κόβατε τις συντάξεις
40% και σας άρεσε αυτό το πράγµα; Ήταν η επιθυµία σας; Συν
όλα τα υπόλοιπα, για να µην ξεχνιόµαστε. Εµείς λοιπόν, είχαµε
πει -και το λέµε και τώρα- ότι ποτέ δεν αποδεχτήκαµε την ιδεολογική και την πολιτική πατρότητα των προγραµµάτων. Απορώ γιατί είστε πολύ ευφυής- τι δεν καταλαβαίνετε!
Και επειδή γνωρίζετε τα πράγµατα σε µεγάλο βάθος, µου
κάνει εντύπωση πώς τα προσεγγίζετε. Πρόεδρος και Διευθύνων
στα ΕΛΠΕ, µετά την αποχώρηση του κ. Στεργιούλη ήταν ο κ. Τσοτσορός. Το θυµάστε, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Αναπληρωτής
Διευθύνων ήταν ο κ. Σιάµισιης. Ρωτάω τώρα: ένα σχήµα, το οποίο
είχε επιτυχηµένη διοίκηση στα ΕΛΠΕ και λόγω της συγκυρίας και
της µη συγκυρίας είχε αυτά τα αποτελέσµατα, εσείς γιατί το αλ-
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λάξατε; Γιατί βάλατε τον κ. Σιάµισιη µε τον κ. Παπαθανασίου; Δηλαδή, ένας πρώην αποτυχηµένος Υπουργός, που έγραφε σε
βρώµικη χαρτοπετσέτα τα µέτρα για τη διάσωση της Ελλάδας,
σύµφωνα µε ρεπορτάζ και ντοκιµαντέρ των επόµενων χρόνων,
ως αποτυχηµένος πολιτευτής ήρθε στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, στο
κοµµατικό δικό σας κράτος το 2019 και µας λέτε για τις δικές
µας ηµέρες και τη δική µας περίοδο;
Εφόσον, λοιπόν, τα ΕΛΠΕ είχαν κερδοφορία, εφόσον αυτό το
σήµα πήγαινε, µε µικρές αλλαγές µπορούσε να το συνεχίσετε.
Όχι! Θέλατε να βάλετε τους κοµµατικούς σας φίλους και τους
κοµµατικούς εκλεκτούς! Όχι τίποτα άλλο, αλλά µου είπατε ότι αν
και νέος άνθρωπος, κάνω παλαιοκοµµατικές προσεγγίσεις. Αυτά
που κάνετε είναι παλαιοκοµµατικά, κύριε Χατζηδάκη και όχι ο
τρόπος µε τον οποίον µιλάω εγώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή τώρα πια δεν είµαστε στο τέταρτο µνηµόνιο -ή εν πάση
περιπτώσει αν είµαστε στο τέταρτο µνηµόνιο, να το ακούσω από
έναν κορυφαίο Υπουργό, όπως εσείς, από τον Πρωθυπουργό,
από κάποιον- και επειδή η Κυβέρνηση παρέλαβε µία κερδοφόρα
εταιρεία, εµείς σας καλούµε να µην την πουλήσετε. Είναι τόσο
δύσκολο αυτό που σας λέµε; Είστε πραγµατικά πολύ ευφυείς άνθρωποι και λέτε από το πρωί ότι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε;
Εµείς κάναµε κάποιες συµβάσεις και κάποιες συµφωνίες, όπου
κεντρικό ρόλο έπαιζαν τα Ελληνικά Πετρέλαια κι εσείς αυτό τώρα
το θέτετε εν αµφιβόλω. Σας λέµε από το πρωί, πενήντα φορές
το όνοµα του επιχειρηµατία που συνδέεται και µε την επένδυση
στο Ελληνικό -εγώ τουλάχιστον το έχω πει δέκα φορές-, και
άκουσα και τις δυο δικές τοποθετήσεις σας και του εισηγητή σας
και φοβάστε να πείτε τη λέξη «Λάτσης».
Έχει, λοιπόν, σχέση η ιστορία στα ΕΛΠΕ, αυτό το πέπλο αδιαφάνειας, µε τη χρηµατοδότηση του έργου και την εκκίνηση της
επένδυσης στο Ελληνικό, όπως διαµορφώνεται µετά την αποχώρηση των ξένων επενδυτών, ναι ή όχι; Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Θέλετε να σας το κάνουµε και σε γραπτή ερώτηση, σε επίκαιρη
ερώτηση; Όπως θέλετε να σας το κάνουµε.
Με βάση αυτό λοιπόν και επειδή υπάρχει και το θέµα της κλιµατικής αλλαγής και φέρατε το σχέδιο και είστε ένας άνθρωπος
που είστε θετικός στον διάλογο µε τις απόψεις σας, µε τα επιχειρήµατά σας µακάρι το σχέδιο να είναι πιο προωθηµένο για τα
κλιµατικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Δεν χρειάζεται για όλα
τα ζητήµατα να τσακωνόµαστε.
Εµείς εδώ είµαστε να τα συζητήσουµε και τα γενικά και τα επιµέρους, αλλά σε αυτό το θέµα για λόγους απολύτως προφανείς
και απολύτως κατανοητούς τοποθετούµαστε στο «παρών».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά ήρθαµε
εδώ να επιχειρήσουµε να κάνουµε µία σοβαρή κουβέντα για τέσσερις σηµαντικές συµβάσεις, τις οποίες καλούµαστε να κυρώσουµε σήµερα.
Αντ’ αυτού είδαµε µία µάχη της Αριστεράς, είδαµε τον ΣΥΡΙΖΑ
να ψάχνει τον εαυτό του, είδαµε µία διαµάχη, µια φοβικότητα
µήπως και το ΜέΡΑ25 αρχίσει να του παίρνει την πελατεία και
έχουµε πάλι τα ίδια.
Θα είχε νόηµα να δευτερολογήσω και να ξαναφέρω επιχειρήµατα στο τραπέζι, αλλά εδώ βλέπετε ότι η λογική έχει χαθεί. Και
όπως είπε και ο Υπουργός αναρωτιόµαστε για αυτό που ζούµε
εδώ µέσα, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τους εαυτούς τους
και κάνουµε αυτή την κουβέντα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εµείς να απολογούµαστε για αυτά τα οποία οι ίδιοι υπέγραψαν κατηγορούµενοι από αυτούς που έχουν υπογράψει!
Δηλαδή, εδώ έχουµε τρελαθεί εντελώς, δεν το συζητάµε αυτό
που προσπαθούµε!
Οπότε θέλω να θέσω ξανά τα ερωτήµατα, αλλά αναρωτιέµαι:
έχει νόηµα; Δηλαδή, τώρα καταλάβατε την κλιµατική αλλαγή;
Από τον Ιούνιο που την υπογράφατε η κατάσταση έχει τόσο πολύ
επιδεινωθεί;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Τα ΕΛΠΕ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Μιλάτε για τα ΕΛΠΕ, µιλάτε και για
τον Λάτση. Ήρθε ο κ. Πολάκης και µίλησε για τον Λάτση, 49%
των ΕΛΠΕ δεν έχει ο Λάτσης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: 47%.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δηλαδή, ξεπουλούσατε τότε τα πετρέλαια στον Λάτση και εµείς ξεπουλάµε το Ελληνικό στον
Λάτση; Διαλέξτε πού ξεπουλάµε, τι κάνουµε για να καταλάβουµε
τι γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Παντού τα πάντα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Εφόσον εµείς θέλουµε να ξεπουλήσουµε στον κ. Λάτση, εσείς ξεπουλήσατε τα πετρέλαια στον κ.
Λάτση. Δηλαδή, δεν µπορεί να µην έχουµε µία λογική συνέπεια
αυτών που λέµε εδώ πέρα.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάτι να προσθέσω στον
διάλογο, καθότι δεν γίνεται διάλογος µε επιχειρήµατα. Εδώ είναι
η µάχη της επικοινωνίας να δει και τι θα κάνει η Αριστερά µε τον
εαυτό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχουµε από ό,τι
βλέπω δύο Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και µετά θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε τρία σηµεία. Το πρώτο αφορά τον κύριο Υπουργό και αφορά και την Κυβέρνηση. Βγήκε χθες το βράδυ µία
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, υπάρχουν και θέµατα της
ΔΕΗ µέσα. Και εδώ θέλω να εκφράσουµε µία πολύ µεγάλη απορία: Με ανοιχτή τη Βουλή, σε πλήρη λειτουργία, γιατί να βγει, κύριε Υπουργέ, µία Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; Έχει µέσα
ρυθµίσεις για την παράταση για τα τέλη τα δηµοτικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος εδώ και δύο εβδοµάδες το λέει αυτό, δεν µπορούσε
να φέρει µία τροπολογία; Έχει µία σειρά ζητήµατα, γιατί πρέπει
να βγει Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου; Υπάρχει το ΦΠΑ, το
καταλαβαίνω.
Όσον αφορά το «THOMAS COOK» και αυτό έχει µία εβδοµάδα
που έχει ανακοινωθεί. Υποτίθεται ότι µας µιλήσατε για το επιτελικό κράτος, για καλή νοµοθέτηση. Πολύ κακή αρχή κάνατε.
Και βέβαια να πω και κάτι άλλο. Έχει µέσα µία ολόκληρη ρύθµιση για το ΚΕΘΕΑ που µε κανέναν τρόπο δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι κάτι κατεπείγον. Έρχεστε στην ουσία και
κάνετε µία κρατικοποίηση. Εδώ κάνετε κρατικοποίηση, γιατί θέλετε προφανώς να ελέγξετε τη λειτουργία και τις πρωτοβουλίες
του ΚΕΘΕΑ, που τουλάχιστον αυτό θα µπορούσε να έκανε ένα
ξεχωριστό σχέδιο νόµου.
Πραγµατικά, θέλουµε να δηλώσουµε την πλήρη αντίθεσή µας
µε αυτήν τη διαδικασία και περιµένουµε και κάποιες εξηγήσεις.
Τώρα όσον αφορά τις τέσσερις συµβάσεις που συζητάµε σήµερα. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, στον αγαπητό συνάδελφο, ότι µάλλον δεν είναι πολύ
καλά ενηµερωµένος. Τον καλώ να διαβάσει λίγο την ιστορία των
ΕΛΠΕ, γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση το 2015, ήδη συµµετείχε ο κ. Λάτσης µέσα. Δεν ήταν κάτι που το επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δεν διαφωνώ. Είπα ότι όταν υπογράψατε ήταν 49%.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το αντίθετο µάλιστα.
Μέχρι τότε η διοίκηση καθοριζόταν από την πλευρά του ιδιώτη.
Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουµε διοίκηση καθαρά από το
δηµόσιο. Και µάλιστα, αναφέραµε προηγουµένως και τη ζηµία
που είχαν τα ΕΛΠΕ και την κερδοφορία που έχουν σήµερα.
Εµείς δεν υπεκφεύγουµε. Εµείς λέµε ότι τα ΕΛΠΕ είναι ο βασικός πυλώνας, πάνω στον οποίο οικοδοµήθηκαν αυτές οι συµβάσεις. Κι επειδή ο κ. Χατζηδάκης ακόµα δεν έχει πάρει σαφή
θέση, αυτή η Κυβέρνηση τι πιστεύει για τα ΕΛΠΕ; Μας λέει συνέχεια, σιβυλλικά, «θα δούµε», «θα κάνουµε».
Κύριε Χατζηδάκη, η έκθεση στην οποία αναφέρεστε τον Ιούνιο
του 2019 να σας πω ότι ήταν προγενέστερη της υπογραφής των
δύο συµβάσεων, η οποία έγινε όπως είπατε λίγες µέρες πριν τις
εκλογές, όπου εκεί υπήρχε η σαφής δέσµευση για την εταιρεία
holding µε 51% του ελληνικού δηµοσίου.
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Άρα, λοιπόν, αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι θεσµοί δεν
είχαν κανένα πρόβληµα, όπως λέτε. Ήταν µία παρατήρηση διαπραγµατεύσιµη αυτή και πολύ περισσότερο, όπως είπε ο εισηγητής µας, εκτός των µνηµονίων που είµαστε τώρα και δεν
υπάρχει τέτοιο ζήτηµα και τέτοιο πρόβληµα. Είναι δικό σας θέµα
να καθορίσετε τη στάση σας.
Εµείς θεωρούµε ότι δεν είναι ένα παρεµπίπτον θέµα ούτε µία
µικρή υποχρέωση όπως κάποιοι άλλοι, από άλλες πολιτικές δυνάµεις, εξέφρασαν στο Κοινοβούλιο. Για µας είναι κρίσιµο θέµα
κατοχύρωσης δηµοσίου συµφέροντος σε συµβάσεις οι οποίες
είναι κρίσιµες.
Κλείνοντας, όσον αφορά την έκθεση που αναφέρατε, κι εγώ
δεν θα κάνω δίκη προθέσεων, όπως είπε και ο Ζαχαριάδης. Να
τη δούµε την έκθεση που θα φέρετε, το σχέδιο για την ενέργεια
και για το κλίµα. Είπατε ότι θα τη φέρετε µέχρι το Δεκέµβρη. Εδώ
είµαστε να συµβάλλουµε.
Θα ήθελα, όµως, να ρωτήσω, κύριε Χατζηδάκη: Γιατί προτρέχει η Κυβέρνησή σας και φέρνει έναν αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος υπολείπεται από αυτές τις προθέσεις που εµείς, καλόπιστα, λέµε ότι εσείς υπηρετείτε, όπου πάει πίσω από δεσµεύσεις
από τη Συµφωνία των Παρισίων και σίγουρα είναι ένας κοινωνικός οδοστρωτήρας;
Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει µία ανακολουθία, όσον αφορά τις
προθέσεις της Κυβέρνησης και τη συνοχή της Κυβέρνησης και
την αξιοπιστία γι’ αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το λόγο έχει ο κ.
Μπουκώρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση
ότι το τελευταίο οκτάωρο ζούµε µία οξυµένη φάση πολιτικού διπολισµού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν µπορώ να εξηγήσω διαφορετικά τη
στάση που παρουσιάζει σήµερα το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ήρθαν εδώ να µας πουν, άσχετα µε το τι υπογράψανε εκείνοι, να το αναστείλουµε, να το ακυρώσουµε εµείς, εφόσον τώρα είµαστε εκτός µνηµονίων και υποτίθεται ότι µπορούµε
να ακυρώνουµε συµφωνίες, να διαγράφουµε υπογραφές και
ούτω καθεξής.
Θέλω να ρωτήσω τους παριστάµενους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ήταν πέρυσι 30 Αυγούστου 2018 που ο Πρωθυπουργός, εν χορδαίς και οργάνοις, ανακοίνωνε την έξοδο της χώρας
από τα µνηµόνια; Δεν είχαν, κατά συνέπεια, δέκα µήνες ολόκληρους στη διάθεσή τους να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους, να
ακυρώσουν τις συµφωνίες τους και πραγµατικά να ασκήσουν
εθνική πολιτική, όπως καµώνονται σήµερα ότι ασκούν; Είχαν όλο
το χρόνο! Αυτό που δεν έκαναν οι ίδιοι δέκα ολόκληρους µήνες,
ζητούν να το κάνει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία για δικά τους πεπραγµένα, για δικές τους συµφωνίες, για δικές τους υπογραφές!
Είναι αυτό υπεύθυνη πολιτική στάση;
Μας είπαν κάποιοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ: «Πάρτε τα πίσω! Εύκολο είναι. Είµαστε εκτός µνηµονίων». Και τους ερωτώ: Είναι εύκολο να πάρουµε πίσω και τη δηµόσια περιουσία που εκχωρήσατε στο ΤΑΙΠΕΔ για ενενήντα εννιά ολόκληρα χρόνια;
Το συµπέρασµα το οποίο εξάγεται από τη σηµερινή συζήτηση
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσέχει που βάζει την υπογραφή
του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτίθεται. Και εκτίθεται ανεπανόρθωτα!
Άκουσα, κύριε Πρόεδρε, σήµερα πολλούς συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ εδώ να διαρρηγνύουν, κυριολεκτικά, τα ιµάτιά τους ότι
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κάνει πολιτική υπέρ των πολυεθνικών και οι ίδιοι κάνουν εθνική πολιτική, ότι η Νέα Δηµοκρατία τα δίνει όλα στις πολυεθνικές κι εκείνοι προστατεύουν τα
εθνικά συµφέροντα.
Θα σας πω µια µικρή σηµερινή ιστορία, για να δούµε ποιος τα
δίνει όλα στις πολυεθνικές. Σήµερα µόλις το Συµβούλιο Ελέγχου
Επικοινωνίας δικαίωσε τρεις ελληνικές εταιρείες εµφιάλωσης,
την εταιρεία «ΕΨΑ» από τον Βόλο, την εταιρεία «ΛΟΥΞ» από την
Πάτρα και την εταιρεία «ΒΙΚΟΣ». Είχαν κάνει µια κοινή προσφυγή. Ξέρετε πού συνίσταται η δικαίωση των εταιρειών; Στο γεγονός ότι η κυβέρνησή σας τρεις µόλις µέρες πριν τις εκλογές,
και πιο συγκεκριµένα η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού,
Ζορµπά-Στρατής, εκχώρησαν στην «COCA COLA» το δικαίωµα

2752

της επικοινωνιακής εκµετάλλευσης, της απεικόνισης εθνικών
συµβόλων, όπως ο Παρθενώνας, τα οποία ανήκουν στο ελληνικό
δηµόσιο σε αντίθεση µε τα όσα προβλέπει το νοµικό πλαίσιο,
χωρίς κανένα αντάλλαγµα! Εκχωρήσατε, δηλαδή, τον Παρθενώνα στην «COCA COLA», προκειµένου να κάνει διαφήµιση και
επικοινωνιακή πολιτική χωρίς κανένα αντάλλαγµα! Και σήµερα οι
εταιρείες οι οποίες προσέφυγαν, δικαιώθηκαν. Και έρχεστε εδώ
και φωνάζετε για την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας υπέρ των
πολυεθνικών εταιρειών!
Αυτά, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν τον µέγιστο βαθµό υποκρισίας που διακρίνει την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ευχή όλων µας να βρείτε τον βηµατισµό σας. Γιατί –ξέρετεαυτό που λέτε «πάρτε τα όλα πίσω και ακυρώστε τα», φανερώνει
και τις ενδόµυχες σκέψεις σας. Διότι, εάν ακυρωθεί µία συµφωνία όπως ζητάτε σήµερα, ξέρετε ότι το ζήτηµα της εξόρυξης
υδρογονανθράκων θα καθυστερήσει και τρία και τέσσερα και
πέντε και δέκα χρόνια ακόµα.
Εάν αυτό είναι που επιθυµείτε, εάν επιθυµείτε να µπαχαλοποιήσετε τα πάντα και την ενεργειακή πολιτική και όλες τις πολιτικές
που εκπονεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, να γνωρίζετε
ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει ισχυρή εντολή και
µε την πολιτική που εφαρµόζει µετά τις εκλογές, αυξάνει και δεν
µειώνει το πολιτικό της κεφάλαιο. Ματαιοπονείτε, λοιπόν, και
αποκαλύπτεστε καθηµερινά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τελειώσαµε και µε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Με ρώτησε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης
για διάφορες τεχνικές πτυχές της σύµβασης. Κανονικά θα
έπρεπε να πω να ρωτήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε. Ξέρετε, όµως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα δηλώνει «παρών».
Άρα, λοιπόν, εγώ εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ –ελπίζω, χωρίς
να σας προσβάλλω!- θα ήθελα να πω γι’ αυτήν την σύµβαση του
ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας εισηγούµαι την υπερψήφιση, ότι είναι µία
καλή σύµβαση. Και µακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να έφερνε τέτοιου είδους
συµβάσεις και τέτοιου είδους νοµοσχέδια γενικότερα στη Βουλή.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Είπαµε, έκανε ένα καλό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Ένα καλό έκανε, το ξέχασε και αυτό! Το παρατάει και αυτό έκθετο.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω -πέραν των απαντήσεων
που έδωσα προηγουµένως και στον κ. Καραθανασόπουλο και σε
άλλους για τα άρθρα 4 και 5- ότι εάν δείτε ενδελεχέστερα τη
σύµβαση, θα δείτε πως υπάρχουν απαντήσεις εκεί. Για τα περιβαλλοντικά, δηλαδή, για τις εγγυήσεις που υπάρχουν σε σχέση
µε το περιβάλλον και σε σχέση µε τη ευθύνη των εταιρειών είναι
το άρθρο 12. Στο άρθρο 12 όλα αυτά προσδιορίζονται.
Επίσης, σε σχέση µε το πώς προσδιορίζονται τα έξοδα των
εταιρειών και όλα τα υπόλοιπα λογιστικά, υπάρχει το παράρτηµα
γ’ των συµβάσεων. Το παράρτηµα γ’ αναφέρεται λεπτοµερειακά
σε όλα αυτά.
Και εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν πρόκειται για µια ελληνική
πατέντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βασίστηκε σε αυτά που έκανε προηγουµένως ο κ. Μανιάτης και ο κ. Μανιάτης βασίστηκε σε αυτά γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ιδίως –σας είπα- στην Νορβηγία. Δεν υπάρχει λόγος να προβληµατιζόµαστε τόσο πολύ για ένα πράγµα,
το οποίο υπάρχει για χρόνια στην πατρίδα µας και το οποίο ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό και διεθνές µονοπάτι. Αυτή είναι η πρώτη
παρατήρηση σε σχέση µε τις εξορύξεις.
Όµως εδώ σήµερα η συζήτηση δεν είναι τόσο για τις εξορύξεις. Δευτερευόντως ήταν για τις εξορύξεις. Κυρίως ήταν για το
διαβόητο ζήτηµα των ΕΛΠΕ.
Για τα ΕΛΠΕ, λοιπόν, να επανέλθω σε σχέση µε τον Πρόεδρό
τους στο εξής. Τις εκτιµήσεις του κ. Ζαχαριάδη για τον καινούργιο Πρόεδρο των ΕΛΠΕ δεν τις συµµερίζονται οι αγορές και οι
επενδυτές, διότι σύµφωνα µε όλα όσα είπατε εσείς, κύριε Ζαχαριάδη, το πρωί –αλλά τα ξεχάσατε- τα ΕΛΠΕ, µετά την τοποθέτηση του νέου τους Προέδρου και την αναβάθµιση του αναπλη-
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ρωτή διευθύνοντος συµβούλου επί των ηµερών σας σε διευθύνοντα σύµβουλο επί των ηµερών µας, µερικές ηµέρες µετά βγήκαν για οµόλογο και κάλυψαν τρεις φορές τη ζήτηση. Εποµένως
δεν νοµίζω ότι όλο αυτό το επιχείρηµά σας αντανακλά σε κάτι
στην πορεία των ΕΛΠΕ επί Νέας Δηµοκρατίας. Τα ΕΛΠΕ πάνε
καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Αυτό σας είπα. Γι’ αυτό να τα
κρατήσετε δηµόσια, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι µου κάνουν εντύπωση τα επιχειρήµατά σας για το Ελληνικό. Μια στιγµή. Εδώ
είστε σαν τον δολοφόνο που επιστρέφει στον τόπο του εγκλήµατος. Το άφησα µία φορά, το άφησα δύο φορές στις τοποθετήσεις µου. Ε, δεν θα το αφήσω την τρίτη φορά.
Με συγχωρείτε, στο Ελληνικό εσείς ήσασταν απέναντι, διαδηλώνατε, κάνατε καταλήψεις στην τότε, την προµνηµονιακή µορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν απολύτως αντίθετοι. Μέχρι που εδώ,
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα –εδώ ήµουν- ήρθε η Κυβέρνησή σας
το καλοκαίρι του 2016 και είπε «αλλάξαµε τη σύµβαση του Ελληνικού και πλέον θα προχωρήσουµε µπροστά, διότι την τροποποιήσαµε ουσιωδώς». Εµείς την ψηφίσαµε. Δεν κάναµε αυτό που
κάνετε εσείς σήµερα, δηλαδή παρότι ήταν δική σας σύµβαση,
την ψηφίσαµε. Και περιµέναµε να µπουν οι µπουλντόζες.
Μας είχε πει τότε ο αρµόδιος Υπουργός ότι οι µπουλντόζες θα
έµπαιναν τον Σεπτέµβριο του 2017. Εσείς το είπατε, δεν σας βάλαµε εµείς να το πείτε. Οι δηλώσεις αυτές είναι καταγεγραµµένες. Πέρασε ο Σεπτέµβρης του 2017, πέρασε ο Σεπτέµβρης του
2018, ήρθαν οι εκλογές, οι µπουλντόζες δεν µπήκαν και αυτές
τις ηµέρες κάνουµε συνεχείς προσπάθειες για να λυθούν όλα τα
εκκρεµή διαδικαστικά θέµατα, που είναι παραπάνω από αυτά που
φανταζόµασταν, προκειµένου να ξεκινήσει η επένδυση. Και η
επένδυση θα ξεκινήσει κανονικά και όχι συριζαϊκά, µε τις διαβεβαιώσεις που δίνατε εσείς κατά καιρούς.
Τώρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβληµά σας. Μας επιτίθεστε διότι συνεργαζόµαστε µε τον επενδυτή; Μα, τρία χρόνια
συνεργαζόσασταν και εσείς! Ήταν καλός ο επενδυτής όταν συνεργαζόσασταν εσείς και έγινε κακός τώρα που χάσατε τις εκλογές και προσπαθούµε εµείς να ξεµπλοκάρουµε την υπόθεση; Δεν
µπορώ να παρακολουθήσω τους συλλογισµούς σας.
Και καλό είναι να κάνετε λιγότερους συλλογισµούς όχι τόσο
για να µην κουράζετε εµάς, αλλά για να µην εκθέτετε τους εαυτούς σας. Δηλαδή σε ορισµένα πράγµατα δεν έχετε πολύ σταθερή βάση για να πατήσετε διαχρονικά.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν είναι αλάθητη ούτε θα είναι αλάθητη.
Εντοπίστε τα πραγµατικά της λάθη και µην προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και να εκθέτετε τους
εαυτούς σας.
Και επίσης, για τη ΔΕΗ διάβασα την έκθεση της «Ernst &
Young». Η προηγούµενη διοίκηση την είχε τοποθετήσει. Δεν ήταν
έκθεση µόνο για το παρελθόν. Με βάση το παρελθόν κοιτάει την
προοπτική της εταιρείας και έλεγε τον Απρίλιο ότι για τους επόµενους δώδεκα µήνες δεν τα βλέπουµε καλά. Μπορεί η εταιρεία
να έχει θέµα βιωσιµότητας. Το λέω µε δικά µου λόγια, αλλά αυτό
έλεγε µέσα. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο πήραµε τα αχρείαστα µέτρα. Και ξαναβγήκε τώρα στις 24 του µηνός η «Ernst &
Young» και λέει ότι η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα
που αντιµετώπιζε προηγουµένως.
Ξαναλέω δεν πάµε σε µια βάση παραδεισένια, αλλά αυτή ήταν
η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ –την περιγράφει η «Ernst & Young»- αυτή είναι
η ΔΕΗ επί Νέας Δηµοκρατίας. Έχουµε ακόµη µεγάλη ανηφόρα,
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Όµως καλό είναι να συνεννοούµαστε µεταξύ µας για την κατάσταση την οποία µας παραδώσατε. Μην κάνετε τους εισαγγελείς από εκεί και πέρα.
Και κλείνω µε µια τοποθέτηση για να µην ξεχάσω την παρατήρηση της κ. Ξενογιαννακοπούλου, σε σχέση µε τη χθεσινή Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Το κάναµε, διότι δεν υπήρχε το κατάλληλο νοµοσχέδιο στη
Βουλή. Το διυπουργικό αναπτυξιακό νοµοσχέδιο καθυστέρησε
µερικές µέρες. Υπήρχαν µερικά επείγοντα θέµατα, όπως είναι,
ας πούµε, η κατάργηση των δηµοπρασιών ΝΟΜΕ που εσείς θεσπίσατε και ζηµίωσαν τη ΔΕΗ µε 600 εκατοµµύρια. Είναι επείγον
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να τις καταργήσουµε, προκειµένου να µην γίνει η δηµοπρασία
ΝΟΜΕ που έχει προγραµµατιστεί για τα µέσα Οκτωβρίου.
Και ακριβώς διαλέξαµε αυτή τη µέθοδο της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, διότι θεωρήσαµε συγκριτικά ότι θα ήταν
λιγότερο θετικό, θα ήταν αρνητικότερο -δεν το κάνουµε µε ευχαρίστηση να φέρνουµε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου- να
φέρναµε τη ρύθµιση στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Διότι, παρ’ ότι
στη Βουλή αυτό ήταν µια πρακτική επί πολλά χρόνια, το ίδιο το
Σύνταγµα µάς λέει ότι απαγορεύεται στην κύρωση διεθνών συµβάσεων να έχουµε άσχετες διατάξεις.
Για να σεβαστούµε, λοιπόν, το Σύνταγµα και τον Κανονισµό
της Βουλής, φέραµε αυτή τη ρύθµιση, που σίγουρα είναι συνταγµατική και σίγουρα υπόκειται στην κρίση της Βουλής. Έτσι
λειτουργήσαµε και στο θέµα µε το Μάτι και τους πληγέντες εκεί.
Φέραµε την κύρωση στη Βουλή και ψηφίστηκε. Έτσι θα λειτουργήσουµε και εδώ. Αυτή είναι η εξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο Βουλευτής κ. Άγγελος Συρίγος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό στις 2
Οκτωβρίου 2019. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων
νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 10,
Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα.
2. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Repsol Exploracion S.A» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
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θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο», Δυτική Ελλάδα.
3. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Τotal Ε&P Greece B.V», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V» και «Ελληνικά
Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», Ελλάδα.
4. Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών «Τotal Ε&P Greece B.V», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V» και «Ελληνικά
Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Δυτικά Κρήτης» Ελλάδα.
Έχει υποβληθεί, όπως σας ανέφερα πριν από λίγο, αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από Βουλευτές του ΚΚΕ, καθώς και από
Βουλευτές του ΜέΡΑ25. Το ΜέΡΑ25 δεν έχει τον απαραίτητο
αριθµό Βουλευτών. Συνεπώς δεν εισάγεται η αίτησή τους για
ονοµαστική ψηφοφορία, παρά µόνο των Βουλευτών του ΚΚΕ, η
οποία θα διεξαχθεί την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου 2019.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 18.17’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη
3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, β) νοµοθετική εργασία, ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γ) συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και
83 του Κανονισµού της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κυρίων Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Διονυσίου Χατζηδάκη και Ανδρέα Λοβέρδου, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια
διάταξη που θα διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

