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Αθήνα, σήµερα στις 23 Μαρτίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 24 Μαρτίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής )
1. Η µε αριθµό 574/17-3-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παναγιώτας (Νόνης)
Δούνια προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Πρωτοβουλίες Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη
διαχρονική καταπολέµηση φαινοµένων παρενόχλησης στον
χώρο του αθλητισµού».
2. Η µε αριθµό 581/19-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Φραγγίδη προς τον
Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωµένου σχεδίου για το ασφαλές άνοιγµα και την ανάκαµψη του
τουρισµού».
3. Η µε αριθµό 584/19-3-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας
Κανέλλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: « Τις απολύσεις 150 επικουρικών εργαζοµένων
στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας εν µέσω πανδηµίας».
4. Η µε αριθµό 589/22-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη
προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Αίτηµα
κατοίκων της Λέσβου για δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων και
µεταναστών».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής )
1. Η µε αριθµό 593/22-3-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Αδιανόητη η µετατροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας σε κοινωνικό λειτουργό για τα παιδιά κρατουµένων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώµατος
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 18 Μαρτίου 2021, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και δύο δωδεκαµελείς κύκλοι οµιλητών µε την εξής
αναλογία: Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25.
Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης «WEBEX» προτείνονται, επίσης,
δύο δωδεκαµελείς κύκλοι οµιλητών µε την ίδια παραπάνω αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Δηµοσχάκη, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά, κύριε
Υπουργέ Οικονοµικών, τόσο εσάς όσο και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γιατί µε τη µε γενικό αριθµό 805 και ειδικό
127 τροπολογία και συγκεκριµένα µε το άρθρο 3 προβλέπεται
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων δράσης ενίσχυσης επιχειρήσεων
που παρέµειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων 2020, λόγω τοπικής ισχύος µέτρων
για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού.
Κάνω αυτήν την παρέµβαση για να σας ευχαριστήσω θερµά,
όπως είπα, γιατί σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τρεις σηµαντικοί δήµοι της περιοχής µου, στη δυτική Αττική, ο Δήµος Ελευσίνας, ο Δήµος Ασπροπύργου και ο Δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Θέλω να εκφράσω θερµές ευχαριστίες και προς τον Υφυπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο, µε τον οποίο κατά το διάστηµα των
δύο τελευταίων εβδοµάδων είχα καθηµερινή επαφή, προκειµένου να λυθούν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες που επιλύονται µε
το άρθρο 3 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 805, έτσι ώστε τα
ποσά τα οποία θα πάρουν οι επιχειρήσεις των περιοχών αυτών
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που ανέφερα αλλά και άλλων ανά την Ελλάδα, δηλαδή, τα 3.000
ευρώ, να είναι και αφορολόγητα και ακατάσχετα. Ευχαριστώ
θερµά.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ.
Αναστάσιο Δηµοσχάκη.
Με την ευκαιρία θέλω να πω -πριν πάρει τον λόγο ο κ. Δηµοσχάκης- ότι είναι σαράντα οι οµιλητές, εκτός των εισηγητών, των
ειδικών αγορητών, των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και Υπουργών. Θέλω να παρακαλέσω από την αρχή και επειδή µας
ακούν και συνάδελφοι που θα µιλήσουν µέσω τηλεδιάσκεψης, να
είµαστε ακριβείς όσο γίνεται στον χρόνο, για να µπορέσουν όλοι
οι συνάδελφοι να εκφράσουν τις θέσεις τους.
Κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργοί, το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών απελευθερώνει ένα εµβληµατικό έργο µιας ολόκληρης δεκαετίας από τις νοµοθετικές,
τεχνικές και διαδικαστικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις του
παρελθόντος.
Παρά τη δίνη της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης, η σηµερινή Κυβέρνηση µένει πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις.
Προωθεί οραµατικές πρωτοβουλίες µε αναπτυξιακό πρόσηµο, οι
οποίες ενισχύουν τη δυναµικότητα και τη βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.
Το έργο στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού αποτελεί τη
µεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, όσο
και εν γένει την ελληνική οικονοµία, καθώς επίσης και την ανάπτυξη του µεγαλύτερου και του πλέον εντυπωσιακού πάρκου
στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανοικτό στους πολίτες. Με µέγεθος µεγαλύτερο των δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων
θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλασσίου µετώπου του Σαρωνικού µε τον ορεινό όγκο του Υµηττού.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, η επένδυση θα αγγίξει τα
8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναµένεται να δηµιουργηθούν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συµβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του
ΑΕΠ της χώρας στον ορίζοντα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης.
Εκτιµάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο κατά
την επενδυτική δραστηριότητα του έργου για είκοσι πέντε χρόνια
-κατασκευή, λειτουργία- θα ξεπεράσει τα 14 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε φόρους εισοδήµατος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.
Η εικόνα της χώρας θα αναβαθµιστεί στο παγκόσµιο προσκήνιο, λαµβάνοντας τη θέση που έχει απωλέσει, ως ενός εκ των σηµαντικών τουριστικών προορισµών παγκοσµίως. Χαρακτηριστικά,
το ολοκληρωµένο τουριστικό συγκρότηµα προορίζεται να φιλοξενεί, µεταξύ άλλων, ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισµού, τουριστικές υποδοµές, χώρους επαγγελµατικών συναντήσεων και όχι
µόνο, το οποίο µάλιστα µπορεί να λειτουργήσει σε συνάφεια µε
τις εγκαταστάσεις της πλέον σύγχρονης µαρίνας της Μεσογείου
στον Αργοσαρωνικό.
Το πρόγραµµα της επένδυσης έχει καταστεί πόλος έλξης και
έχει κινητοποιήσει τους πάντες. Τουρισµός, εστίαση, αναψυχή,
υπηρεσίες και ό,τι άλλο κινεί µία οικονοµία θα θελήσουν να πάρουν µέρος σε αυτό το τιτάνιο έργο, συµπαρασύροντας ταυτόχρονα σε µεγάλες επενδύσεις τις όµορες περιοχές του Αλίµου,
του Ελληνικού, της Αργυρούπολης και της Γλυφάδας, ενώ παράγοντες της χώρας επισηµαίνουν πως πνοή θα πάρουν και οι
χώροι γραφείων που κατά την διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας έχουν αφήσει µεγάλο απόθεµα κενών κτηρίων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια εργάστηκε
σκληρά υπό αντίξοες εθνικές και διεθνείς συνθήκες προωθώντας
ειδικές διατάξεις, καθώς και κοινές υπουργικές αποφάσεις, βάζοντας µπρος τις µηχανές ενός τεράστιου επενδυτικού έργου το
οποίο η απελθούσα κυβέρνηση δεν αγκάλιασε στοργικά. Δεν είχε
όραµα, δεν είχε απόφαση. Κορωνίδα της εντατικής αυτής προσπάθειας είναι το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο είναι συνεκτικό
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και αποτελεσµατικό, καθώς διασφαλίζει την ιδιοκτησιακή ωρίµανση του έργου. Είναι πρακτικό, καθώς ρυθµίζονται διάφορες
διαδικαστικές εκκρεµότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Είναι
εµβληµατικό, καθώς µε αυτό ολοκληρώνεται µία πράξη δηµοσίου
συµφέροντος αναφορικά µε τη συµφωνία διανοµής του ακινήτου.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 στο πρώτο µέρος κυρώνεται η σύµβαση διανοµής µε το προσαρτώµενο σε αυτήν ειδικό διάγραµµα
διανοµής που υπεγράφη στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2021 µεταξύ
του ελληνικού δηµοσίου αφ’ ενός και του ΤΑΙΠΕΔ αφ’ ετέρου ως
εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεµόµενων ακινήτων. Συστήνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3986/2011 δικαίωµα επιφάνειας εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για
χρονική διάρκεια ενενήντα εννέα ετών, η οποία αρχίζει από τη
µεταβίβαση των εµπράγµατων δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην
«Ελληνικό - Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδροµίου Ανώνυµη Εταιρεία», η οποία από του λοιπού θα αναφέρεται για λόγους πρακτικούς ως «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Το δεύτερο µέρος αφορά λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών για τον µητροπολιτικό πόλο Ελληνικού
- Αγίου Κοσµά. Με τις ρυθµίσεις του δεύτερου άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωσης
σύµβασης µε έγγραφη συµφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο
του ιδιωτικού εγγράφου µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του
ΤΑΙΠΕΔ ή µεταξύ των εκάστοτε ειδικών ή και καθολικών διαδόχων τους.
Στο τρίτο άρθρο ρυθµίζεται η διαδικασία εισφοράς των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας
των ακινήτων του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» κατά το ποσόν των 911.200.000
ευρώ. Παράλληλα, ρυθµίζονται τα διαδικαστικά ζητήµατα της
πραγµατοποίησης της σύµβασης µεταβίβασης των εµπραγµάτων δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Με τις ρυθµίσεις του τέταρτου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, στην ανώνυµη εταιρεία «HELLINICON
GLOBAL S.A.» ή τον εγγυητή του, πριν από τη µεταβίβαση των
µετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», να πραγµατοποιήσει εντός του
µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά µε δικές του δαπάνες, πρωτοβουλία και ευθύνη τις ρητά προσδιοριζόµενες στο
εν λόγω άρθρο ενέργειες - εργασίες χωρίς επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου. Στις προβλεπόµενες ενέργειες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, και η εντός της περιοχής προς πολεοδόµηση
ανέγερση νέου κτηρίου µετεγκατάστασης σωµατείων ατόµων µε
αναπηρία.
Το τρίτο µέρος περιλαµβάνει διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον µητροπολιτικό
πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, προσβλέποντας στην επίλυση ζητηµάτων που έχουν ανακύψει αναφορικά µε την αξιοποίηση του
πόλου, που φέρουν τον χαρακτήρα δηµοσίου συµφέροντος.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις οι οποίες υπάγονται στο άρθρο 5
αφορούν πρωτίστως διαδικαστικά ζητήµατα αδειοδότησης των
αναγκαίων έργων, όπως είναι η περίφραξη του µητροπολιτικού
πόλου, η τµηµατική έκδοση αδειών, η υλοποίηση κατεδαφίσεων,
η διαδικασία έγκρισης κατασκευών, η διαδικασία ανάπτυξης δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και όχι
µόνο και δευτερευόντως, σε ζητήµατα λειτουργίας των επιµέρους χρήσεων.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 5 συµπληρώνεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο των νόµων 4062/2012 και 4663/2020 σχετικά µε την
αξιοποίηση του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
Εισάγονται ειδικές πολεοδοµικού, εν πολλοίς, περιεχοµένου ρυθµίσεις, όπως η ενιαία λειτουργία συγκεκριµένων εµπορικών χρήσεων, η λειτουργία τουριστικών καταλυµάτων σε υψηλά κτήρια,
η έκδοση οικοδοµικών αδειών και αδειών κατεδάφισης, η κατασκευή περιφράξεων, η διενέργεια ελέγχων από τους ελεγκτές
δόµησης, η χρήση ήδη υπαρχόντων κτηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων. Προβλέπεται η εκτέλεση κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων των
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ζωνών ανάπτυξης και του µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και
αναψυχής. Επί της ουσίας οι πολεοδοµικές διατάξεις έρχονται
να καλύψουν το όποιο υφιστάµενο θεσµικό πολεοδοµικό κενό,
δίνοντας διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και θέτοντας χρονοδιαγράµµατα, ώστε να ορίσουν διατάξεις που πολεοδοµικά δεν καλύπτονται.
Επίσης, ρυθµίζεται η διαδικασία υλοποίησης των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, των έργων υποδοµής του πόλου και καθορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης
περιφράξεων. Σηµειώνεται ότι η πρόσβαση στην παραλία θα
είναι απρόσκοπτη και θα υπάρχει περίφραξη µόνο κατά την εκτέλεση των έργων για λόγους ασφαλείας λόγω του µεγέθους του
έργου, η οποία και θα αποµακρυνθεί µετά την ολοκλήρωσή τους.
Τέλος, το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει το άρθρο 6 στο οποίο
ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτού. Οι εµπλεκόµενοι στην τιτάνια
νοµοθετική και όχι µόνο προσπάθεια είναι τα Υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Πολιτισµού, Άµυνας, Ναυτιλίας, Υποδοµών, σχεδόν όλοι οι φορείς και οι κεντρικοί οργανισµοί του δηµοσίου και όχι µόνον.
Επίσης, εµπλέκονται το Πολεµικό Ναυτικό, πέραν των Σωµάτων Ασφαλείας, η ΕΥΔΑΠ, το Κτηµατολόγιο, οι όµοροι µε το έργο
δήµοι και η Εκκλησία, έχοντας µάλιστα και τέσσερις ιστορικούς
ιερούς ναούς στον χώρο του Ελληνικού.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο επισπεύδον Υπουργείο Οικονοµικών, µε τον επιµελή παριστάµενο Υπουργό και τον συνεργάτη Υφυπουργό. Το ίδιο και για το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου
ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης από την πρώτη στιγµή είχε επωµιστεί το τεράστιο µέρος της όλης επένδυσης. Φυσικά, η υψηλού
συµβολισµού και το συνεχές ενδιαφέρον και µάλιστα µε την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 3 Ιουλίου
του 2020 στο Ελληνικό κατά την έναρξη των κατεδαφίσεων και
λοιπών προπαρασκευαστικών οικοδοµικών εργασιών έχει ιστορική αξία δείχνοντας το υψηλό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για
την εν λόγω επένδυση.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
αναπτυξιακό έργο στο Ελληνικό θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της
Αττικής. Το Ελληνικό θα αποτελέσει πόλο έλξης επιχειρηµατικής,
επενδυτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Υπάρχει µια σοβαρή εκδοχή των εξελίξεων, µια παράπλευρη απώλεια του µεγάλου επενδυτικού σχεδιασµού. Είναι το σενάριο να απωλέσει το
ιστορικό και εµπορικό κέντρο της πρωτεύουσας την αίγλη και τη
σηµασία που θα πρέπει να έχει.
Δυστυχώς, η Αθήνα, ως πρωτεύουσα, ως παγκόσµιος προορισµός σε ό,τι αφορά το κέντρο της υπέστη πλήγµατα τα τελευταία
σαράντα χρόνια άλλοτε από το νέφος, άλλοτε από το κυκλοφοριακό, άλλοτε από την ανάπτυξη υπερτροφικών και ανταγωνιστικών εµπορικών κέντρων σε κεντρικά προάστια της Αττικής. Η
κύρια αιτία, όµως, ήταν ότι έπεσε θύµα καταχρηστικής άσκησης,
όπως µεγάλων αριθµών συγκεντρώσεων, πορειών, καταδροµικών ενεργειών, οι οποίες σε κάποιες περιόδους είχαν µετεξελιχθεί σε ιδιότυπη πολιορκία της πόλης. Το κέντρο της πρωτεύουσας είχε στερηθεί τη λάµψη του από τη δράση οργανωµένων
οµάδων που λυµαίνονται τις γειτονιές της Αθήνας σε αντίθεση
µε όλες τις λαµπερές πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Η σηµερινή Κυβέρνηση µε εργαλείο το νοµοθετικό έργο και
σε συνεργασία µε τη δικαιοσύνη και τα Σώµατα Ασφαλείας και
κυρίως, την Ελληνική Αστυνοµία, επιδιώκει από την πρώτη στιγµή
και σταδιακά πετυχαίνει να αναπληρώσει το κενό µιας ολόκληρης
κυβερνητικής περιόδου, µιας µελανής περιόδου για την ιστορία
της χώρας, όπου το κέντρο της Αθήνας είχε µετατραπεί σε εστία
βίας, ασυδοσίας, παρανοµίας και εγκληµατικών ενεργειών, ενώ
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα από χώροι ελευθερίας, γνώσης και
σκέψης είχαν καταστεί κρησφύγετα βίας και εγκληµατικότητας,
αποτελώντας πολεµίστρες. Όµως, η πόλη σταδιακά επιστρέφει
εκεί όπου ανήκει, στους πολίτες της, όχι µόνο µε την οριστική
και ολιστική αντιµετώπιση των εγκληµατικών ενεργειών, αλλά και
µε αναπτυξιακά έργα.
Ο Δήµος Αθηναίων καταβάλλει εξαιρετικά φιλότιµες προσπάθειες, προκειµένου να αναβαθµιστεί η εικόνα της Αθήνας. Μάλιστα, συνάντησα τον δήµαρχο γι’ αυτό το θέµα, το οποίο αυτήν
τη στιγµή υπογραµµίζω. Οµολογουµένως, η όψη της πρωτεύου-
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σας αλλάζει. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, η δυναµική, ο όγκος, η
σύγχρονη ορµή της επένδυσης του Ελληνικού ενδεχοµένως να
οδηγήσει σε τελική κατάρρευση το ιστορικό και εµπορικό κέντρο
της πρωτεύουσας σε περίπτωση που δεν προβλέψουµε µέτρα,
σε περίπτωση που δεν συµπέσουµε σε πολιτικές.
Το κέντρο της Αθήνας δεν είναι συνοικία της πόλης, αλλά αποτελεί την ψυχή του ελληνικού κράτους. Είναι ο διοικητικός και
ιστορικός µας πυρήνας ως κράτος, έχει υψηλό συµβολισµό και
ό,τι συµβαίνει εκεί διακτινίζεται σε όλη την Ελλάδα είτε πρόκειται
για ανάπτυξη είτε για παρακµή. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να
θέσουµε ως επόµενο στόχο µια ισόρροπη, ισότιµη και δίκαιη ανάπτυξη του κέντρου της πρωτεύουσας σε αρµονία µε το Ελληνικό.
Όταν θα γίνονται τα εγκαίνια, πρέπει να λάµπει η πρωτεύουσα
µας στο σύνολό της, όπως έλαµπε το 2004 µε τους Ολυµπιακούς
Αγώνες.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δηµοσχάκη και για τη συνέπειά στον χρόνο.
Μέχρι να ετοιµαστεί υγειονοµικά το Βήµα, θα µου επιτρέψετε
µε την ιδιότητα που έχω ως Προέδρος της Επιτροπής του Πόθεν
Έσχες να πω πως πλησιάζουν οι µέρες που λήγει η δεύτερη προθεσµία. Να υπενθυµίσω -επειδή µας ακούν πολλοί συνάδελφοι
αλλά και η κοινωνία, καθώς είναι πάρα πολλοί οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, δηλαδή, πόθεν
έσχες, για το οικονοµικό έτος 2020, δηλαδή χρήση 2019- πως
µένουν ακόµα οκτώ-εννέα µέρες. Επειδή παρακολουθώ κάθε
µέρα την εξέλιξη, βλέπω ότι υπάρχει καθυστέρηση.
Θέλω να πω ότι δόθηκαν δύο προθεσµίες. Η πρώτη προθεσµία
έληγε στις 31 Νοεµβρίου. Λόγω όµως της πανδηµίας δόθηκε
τότε τρίµηνη παράταση µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και δόθηκε και
νέα παράταση µέχρι τις 31 Μαρτίου. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση τόσο για την κανονική υποβολή, δηλαδή των δηλώσεων του
2020, όσο και για τον αναδροµικό έλεγχο των ετών 2016 - 2017 2018.
Κάνω, λοιπόν, υπόµνηση αυτού του γεγονότος και παρακαλώ
θερµά όλους τους υπόχρεους, οι οποίοι µας ακούνε -και δεν είναι
µόνο οι Βουλευτές και τα µέλη της Κυβέρνησης, αλλά είναι δικαστικοί και όλοι όσοι διαχειρίζονται µε βάση το νόµο κάποια θέµατα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα-, για όλες τις περιπτώσεις η
ηµεροµηνία λήγει στις 31 Μαρτίου. Το τονίζω, για να µην υπάρχουν εκ νέου πιέσεις και παρεξηγήσεις.
Τον λόγο τώρα έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, η κ. Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα είναι µια ευκαιρία για επενδύσεις. Επενδύσεις που είναι πράγµατι αναπτυξιακές και εποµένως
προσθέτουν στο ΑΕΠ, στην οικονοµία και στην κοινωνία και όχι
για τις άλλες, αυτές τις «αρπαχτές» που τελικά ωφελούν κυρίως
τους επενδυτές, µην τηρώντας ούτε περιβαλλοντική νοµοθεσία,
ούτε πολεοδοµική, χωροταξική, φορολογική κ.ο.κ., σαν αυτήν
που ψηφίστηκε προχθές και αναφέροµαι στη σύµβαση για την
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».
Αφού συµφωνήσουµε όλοι ότι θέλουµε τις πρώτες, πάµε να
δούµε γιατί δεν επιλέγονται ή γιατί δεν προχωρούν. Η επένδυση
στο Ελληνικό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγµα, για να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα. Σε µια χώρα, λοιπόν, που δεν έχει
εργαλεία, όπως Κτηµατολόγιο, δασικούς χάρτες, οριοθετηµένους αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, ρέµατα κ.λπ., αλλά έχει
ένα µεγάλο οικόπεδο «φιλέτο», έχεις δύο επιλογές: είτε σιγάσιγά να αποκτήσεις τα απαραίτητα εργαλεία και στη συνέχεια να
σχεδιάσεις την αξιοποίησή τους είτε να προχωρήσεις σε σχεδιασµούς στο πόδι, που πέφτουν στο Σ.τ.Ε., να φέρεις τον Αθεµπίγιο, να έρθουν οι Καταριανοί, και στο τέλος να αφήσεις το οικόπεδο να εγκαταλειφθεί και να καταληφθεί, ούτε καν να το εξασφαλίσεις µε ένα σωστό τοπογραφικό. Τίποτα! Από το 2001 έως
το 2011 τίποτα, µηδέν!
Το 2011, λοιπόν, έγινε ένας διαγωνισµός. Το δε 2014, σε τριάµισι χρόνια, έγινε µια σύµβαση, για να µην αναφέρουµε, βέβαια,
ότι η πολιτεία όφειλε από τη δεκαετία του 1990 ήδη να σχεδιάσει,
ούτως ώστε το 2001 να ξεκινήσει να είναι προς υλοποίηση ο
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οποιοσδήποτε σχεδιασµός.
Το 2005 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε άλλο δρόµο. Πρώτον, επαναδιαπραγµατευθήκαµε την αρχική σύµβαση. Πετύχαµε
αλλαγές υπέρ των κοινωνικών συµφερόντων και βάλαµε ένα θετικό πρόσηµο στην τελική διαµόρφωση του έργου. Ενδεικτικά
αναφέρω: αύξηση του πρασίνου, άνοιγµα προς τη θάλασσα, µειώσαµε τη δόµηση από τρία εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα σε δύο εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες
τετραγωνικά µέτρα. Προβλέφθηκαν µέσα σταθερής τροχιάς, ποδηλατόδροµοι, πεζόδροµοι. Κερδίσαµε 1,5 δισεκατοµµύριο περισσότερες επενδύσεις σε έργα υποδοµής, γιατί η αρχική σύµβαση δεν προέβλεπε καµµία επένδυση κοινωνικού χαρακτήρα
και δεν προβλεπόταν ελάχιστη επενδυτική υποχρέωση για έργα
δηµοσίου συµφέροντος. Αλλάξαµε τα χρονοδιάγραµµα καταβολής του τιµήµατος, εξασφαλίσαµε να προηγηθεί η κατασκευή
του πάρκου, να αποτελέσει επενδυτική προτεραιότητα η κατασκευή του πάρκου, εξασφαλίσαµε τη διατήρηση υφιστάµενων
φορέων, όπως είναι τα σωµατεία ΑΜΕΑ, Αθλητικό Κέντρο Αγίου
Κοσµά, άλλες εγκαταστάσεις µέσα στο πάρκο, Αστυνοµία, Πυροσβεστική και πάρα πολλά άλλα. Δεν έχω το χρόνο να τα αναλύσω.
Δεύτερον, προχωρήσαµε στην επίλυση εκκρεµών θεµάτων,
όπως οι δασικές εκτάσεις και οι αρχαιολογικοί χώροι. Το µόνο
που µπορώ να πω ή µάλλον να το επαναλάβω για πολλοστή φορά
είναι ότι όταν οµνύεις στις επενδύσεις και δεν έχεις εξασφαλίσει
τα προαπαιτούµενα για την ασφαλή και σύννοµη εξέλιξή τους,
είναι σίγουρο ότι κάπου θα κολλήσουν. Βλέπετε, είµαστε ευρωπαϊκή χώρα. Σηµειώνω, όµως, και δεν ξεχνώ τη στάση της τότε
Αντιπολίτευσης, όταν έκανε ένα δυο µήνες να βγει η απόφαση
του ΚΑΣ, που έλεγε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κολλάει το Ελληνικό»
Τρίτον, στη συνέχεια προχωρήσαµε στην πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων, έντεκα αναβλητικές αιρέσεις που δεν µπορούσαµε να τις αλλάξουµε και τα κάναµε όλα αυτά, θα φτάσω
στο τι αφήσαµε. Κύρωση των δύο συµβάσεων, αρχική και τροποποιητική, έγκριση του σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης µε
προεδρικό διάταγµα, το οποίο προηγουµένως είχε επεξεργαστεί
και εγκρίνει το Σ.τ.Ε., δηλαδή, η βάση για την πολεοδοµική ωρίµανση του ακινήτου. Η θέση σε ισχύ νοµοθετικής πράξης µε την
οποία συστήνεται ο φορέας διαχείρισης κοινοχρήστων του µητροπολιτικού πόλου. Δεχτήκαµε έντονες πιέσεις να γίνει ο φορέας ανώνυµη εταιρεία. Δεν υποκύψαµε. Ο φορέας διατήρησε
τον αυτοδιοικητικό του χαρακτήρα, είναι ΝΠΙΔ µε κοινωφελή και
µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Και βεβαίως την πλειοψηφία του
διοικητικού συµβουλίου την έχει η αυτοδιοίκηση.
Τέταρτον, έκδοση αποφάσεων του Σ.τ.Ε..
Πέµπτον, η παράδοση του ακινήτου ελεύθερου από κατοχή
τρίτων. Εξήντα εννέα φορείς ιδιωτικού και δηµοσίου ήταν εγκατεστηµένοι µέσα εκεί και έπρεπε να έχουν φύγει από το 2012.
Τους βγάλαµε, λοιπόν.
Εδώ ήθελα παρεµπιπτόντως, κύριε Υπουργέ, να σηµειώσουµε
ότι υπάρχει και ένα αίτηµα του συλλόγου εργαζοµένων στην
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» για την ίδρυση ενός µουσείου που αφορά και στη
σύγχρονη ιστορία µας. Νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε και να το
προχωρήσετε.
Έκτον, η θέσπιση από το ελληνικό δηµόσιο γενικού νοµοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο και από
τις 22-2-2019 στον αέρα ο διεθνής διαγωνισµός για το καζίνο µε
ιδιαίτερη δυσκολία, πρωτότυπος, πρωτοφανής, διότι έπρεπε ο
επενδυτής που θα έρθει για το καζίνο να έχει κάνει και µια εµπορική συµφωνία µε τον επόµενο ιδιοκτήτη, αυτόν που θα είναι
όταν αλλάξουν χέρια οι µετοχές. Είναι ένα πολύ µπλεγµένο
πράγµα, φαίνεται όµως ότι το κάναµε καλά.
Έβδοµον, εκδόθηκε η ΚΥΑ του πάρκου και οι άλλες δύο ΚΥΑ
είχαν τύχει επεξεργασίας και των υπηρεσιών, αλλά και του κεντρικού συµβουλίου, ήταν έτοιµες, υπήρχε πρόταση.
Τέλος, είχαν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για
να παραχθεί η σχετική πράξη διανοµής, αυτή που συζητάµε σήµερα. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι βρήκε λευκή σελίδα. Σωστά,
γιατί αν δεν έχουν βγει οι ΚΥΑ δεν µπορείς να προχωρήσεις σε
πράξη διανοµής. Είχαµε, όµως, ξεκινήσει κοµµατάκι-κοµµατάκι
να λύνουµε τα θέµατα του Κτηµατολογίου και όλα τα σχετικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΕΚ στα έξι χιλιάδες στρέµµατα.
Και βεβαίως, υπάρχει και µια τελευταία υπερβολική αίρεση,
στην οποία δεν θα αναφερθώ πολύ, αυτή πρέπει να είναι και παγκόσµια πρωτοτυπία για τη δικαστική ωρίµανση, που σηµαίνει ότι
όσο υπάρχουν προσφυγές σε διοικητικές πράξεις βεβαίως δεν
µπορούν να αλλάξουν χέρια οι µετοχές. Το προσπερνώ, γιατί µας
απάντησε ο Υπουργός στις επιτροπές.
Όλα αυτά που σας ανέφερα έγιναν σε τεσσεράµισι χρόνια µε
θεσµούς, µε δυσκολίες. Υπενθυµίζω ότι σε όλες τις αξιολογήσεις
της χώρας στο πλαίσιο της συµφωνίας µε τους θεσµούς οι προαπαιτούµενες δράσεις της κυβέρνησης για το Ελληνικό ήταν
ορόσηµα, milestones. Βεβαίως, η πρόοδος του έργου βοήθησε
στην επιτυχή έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια.
Πριν λοιπόν, αγαπητοί µου συνάδελφοι, µιλήσετε για την επιτυχία της Κυβέρνησης σας στο Ελληνικό ας αναλογιστούµε δέκα
χρόνια, τριάµισι χρόνια και τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια.
Αυτό που έµενε να κάνει η Κυβέρνηση ήταν να ολοκληρωθεί ο
διαγωνισµός του καζίνο, να εκδοθούν οι δύο ΚΥΑ -σας είπα ότι
όλα αυτά είναι δουλεµένα- και να γίνει αυτό που γίνεται σήµερα.
Είκοσι µήνες για αυτά.
Τι έκανε, λοιπόν, γιατί µας ανέφερε ο κύριος Υπουργός εικοσιτέσσερις δράσεις. Είκοσι τροπολογίες, κάποιες κατεδαφίσεις
δύο, τριών αυθαιρέτων από τα εννιακόσια ογδόντα ένα, ο διαγωνισµός του καζίνο έληξε, µάλλον τον είχαµε κάνει καλά. Αυτό έχει
γίνει στους είκοσι µήνες.
Ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είχε πει ότι σε κάτι περισσότερο από µια βδοµάδα θα τελείωνε. Σε είκοσι µήνες, λοιπόν, έγιναν αυτά που σας είπα, σε
τεσσεράµισι χρόνια τα προηγούµενα, σε δέκα τίποτα και τρεισήµισι µια σύµβαση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Υπουργέ, εµείς δεν θα σας κάνουµε την αντιπολίτευση που µας κάνατε. Προχωρήστε την επένδυση, αλλά προχωρήστε την καλά σύµφωνα µε την τροποποιητική σύµβαση, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος.
Εµείς σεβόµενοι τη δική µας δουλειά, αλλά κυρίως και την
ανάγκη της χώρας για µια αναπτυξιακή πορεία και για να ξεφύγει
από το ράβε - ξήλωνε, να προχωρήσει σε µια πιο ευρωπαϊκή και
αναπτυξιακή προοπτική θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο που µας φέρατε, γιατί είµαστε υπέρ της επένδυσης,
γιατί έχουµε δουλέψει πάρα πολύ για αυτή.
Από εκεί και πέρα, όµως, στα άρθρα έχουµε διαφορετική
γνώµη και συνεχίζω. Έχουµε πολύ σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις στον τρόπο που χειριστήκατε κάποια θέµατα, τα οποία
θα αναλύσω διεξοδικά όσο προλάβω και θα σας παρακαλέσω
έστω και την τελευταία στιγµή να διορθώσετε ό,τι µπορεί να
διορθωθεί.
Εκτός από το πρώτο άρθρο τα υπόλοιπα άρθρα έπρεπε να τύχουν δηµόσιας διαβούλευσης, έχουν σοβαρά πολεοδοµικά θέµατα, πολλές τροποποιήσεις του ν.4062. Μην υποτιµάτε τη
διαβούλευση, γιατί εγείρονται ανησυχίες, δηµιουργούνται παρεξηγήσεις. Εγώ λέω πάντα ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να εµπιστεύεται και να συµβουλεύεται τις υπηρεσίες που έχουν τη
θεσµική µνήµη και ξέρουν να σε προφυλάξουν στο κάτω-κάτω
και βεβαίως τη δηµόσια διαβούλευση.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν µπορεί το Ελληνικό σε κάθε νοµοσχέδιο να έχει µια τροπολογία, φέρτε ένα νόµο µε εξαντλητική
διαβούλευση να έρθουµε να συνεισφέρουµε και εµείς και όλοι
και οι πολίτες και οι σύλλογοι και να προχωρήσει. Δεν γίνεται µε
τροπολογίες αυτό το πράγµα. Ξέρετε δεν ρισκάρετε το δηµόσιο
συµφέρον µόνο, αλλά και την ίδια την ασφάλεια του δίκαιου του
έργου, της ίδιας της επένδυσης.
Τέλος πάντων δεν έχω πολύ χρόνο και ξεκινάω µε το άρθρο 1.
Όλες αυτές οι τροπολογίες, λοιπόν, που φέρνετε δεν ήταν κανονιστικές, που δεν θα είχαµε κανένα πρόβληµα, παράγουν αποτελέσµατα, τα οποία βλέπουµε σήµερα πάρα πολλά και για
µερικές µάλιστα που απορούσαµε «γιατί ήρθε αυτή;», σήµερα
εξηγούνται όλα. Ήρθαν τρεις τροπολογίες που αφορούν στα κοινόχρηστα κοινωφελή. Μία ήταν, αλλά ήταν τόσο λάθος που ξεσηκώθηκαν οι δήµαρχοι και είχε πάρα πολλές αντιδράσεις.
Έφεραν δεύτερη, τρίτη, τέλος πάντων µε τις τρεις το πέτυχαν.
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Τι πέτυχαν; Να παρακαµφθεί ο ν.4062, ο οποίος έλεγε ότι οι
δήµοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την ΚΥΑ ως τίτλο για
να µεταγράψουν τα κοινόχρηστα και άρα να έχουν κυριότητα. Τα
κοινόχρηστα περιέρχονται σε κοινή χρήση χωρίς να απαιτείται
ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα.
Αυτό έλεγε ο νόµος. Έρχεται η τροπολογία, όµως και λέει κάτι
άλλο, λέει ότι τα κοινόχρηστα θα αποδοθούν στους δήµους µετά
τη διανοµή, µετά από αυτή τη σύµβαση. Γιατί λοιπόν; Γιατί
έπρεπε τα κοινόχρηστα να µετρήσουν στη συνολική έκταση,
ώστε το 30% να βγει από τα έξι χιλιάδες στρέµµατα και όχι από
τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια στρέµµατα εάν αφαιρούσαν
κοινόχρηστα, κοινωφελή. Για αυτό δεν µας έχετε δώσει ικανοποιητική απάντηση. Ξέρω ότι υπάρχει µια µεγάλη κουβέντα. Επίσης, µας είπατε ότι ζητήστε τη γνώµη του ΤΕΕ, δεν προβλέπεται
τέτοια διαδικασία πουθενά. Προφανώς υπήρχε θέµα. Εµείς επιµένουµε σ’ αυτό. Αυτό δεν µπορούµε να το δεχτούµε.
Επίσης, η ΣΑΜ µας αναφέρετε ότι εξαιρεί τον αιγιαλό και την
παραλία. Πρώτον, τη ΣΑΜ δεν µπορούσαµε να την αλλάξουµε,
το ξέρετε πολύ καλά. Δεύτερον, παρακάτω η ΣΑΜ λέει ότι η διανοµή θα λάβει υπ’ όψιν της το διάγραµµα µε υπογραφή των
τριών, το ΣΟΑ και τις ΚΥΑ. Θα έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν, δηλαδή, η ΚΥΑ πολεοδόµησης.
Εδώ έχουµε µια διαφοροποίηση. Επειδή συνεχίζουµε να δουλεύουµε και να µετράµε βρήκαµε µια διαφοροποίηση του συνολικού αριθµού των κοινόχρηστων, κοινωφελών µεταξύ της ΚΥΑ
πολεοδόµησης, της σύµβασης διανοµής και της έκτασης. Αν
µπορείτε να µας το απαντήσετε, είναι περίπου στο 13% της έκτασης, δεν είναι λίγο. Βέβαια, υπάρχουν έντεκα δρόµοι, τέσσερα
ρέµατα και ένα γεωτεµάχιο τα οποία δεν έχουν τετραγωνικά
µέτρα. Να δούµε αν αυτά που λείπουν είναι αυτή η διαφορά.
Συνεχίζω. Έρχεται άλλη τροπολογία στον Πτωχευτικό Κώδικα
αυτή τη φορά, η οποία τι µας λέει; Μας λέει ότι δικαιούται ο επιφανειούχος -ήταν γενική διάταξη, εµείς καταλάβαµε ότι αναφέρεται στο Ελληνικό, γιατί έχει και δικαίωµα επιφάνειας και
κυριότητα- να κατατµήσει το δικαίωµα επιφανείας χωρίς τη συναίνεση του κυρίου. Συνεχίζει. Αυτό ας το συνδυάσουµε µε την
πρόβλεψη ότι ο εκάστοτε επιφανειούχος έχει δικαίωµα να επιβαρύνει το δικαίωµα της επιφάνειας µε σύσταση υποθήκης, εγγραφή προσηµείωσης, σύσταση πραγµατικών και προσωπικών
δουλειών, φαίνεται ότι δεν διασφαλίζει ότι το ελληνικό δηµόσιο
θα πάρει τα ακίνητα ελεύθερα βαρών µετά από ενενήντα εννέα
χρόνια. Δηλαδή, αποσυνδέεται το ελληνικό δηµόσιο από την περιουσία του, δεν την παρακολουθεί, συγχρόνως µπορεί η περιουσία αυτή να αποκτήσει βάρη και έρχεται και η τρίτη πρόβλεψη
που λέει ότι η µεταβίβαση του δικαιώµατος της επιφανείας συνεπάγεται και την κατάτµηση της εκτάσεως. Δεν βάζουµε πολεοδοµικούς όρους -ναι- αλλά είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται
το δικαίωµα της επιφανείας ότι οδηγεί σε κατάτµηση της γης.
Αλλοιώνει την ίδια τη φύση του δικαιώµατος της επιφανείας. Εδώ
θα έχουµε πολλούς οικοπεδούχους, θα έχει δηλαδή το ελληνικό
δηµόσιο να κάνει µε πάρα πολλούς τρίτους, µε τα βάρη. Όλα
αυτά επαναλαµβάνω ότι ρισκάρουν την ασφάλεια δικαίου της
επένδυσης, αφού ο επενδυτής αποκτά κυριότητα επί της ουσίας
σε συγκεκριµένο τµήµα χωρίς τίµηµα και αυτό δεν έχει αποτιµηθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.
Στο άρθρο 4 δίνετε πάλι τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών
κ.λπ.. Μας είπατε ότι είναι µε δαπάνες του ιδιώτη. Αυτό µας
έλειπε! Είναι υποχρέωσή του -πρέπει να το τονίσουµε αυτό- και
η ανέγερση νέου κτηρίου µετεγκατάστασης σωµατείων ατόµων
µε αναπηρία και η αποκατάσταση στο «HANGAR» της Πολεµικής
Αεροπορίας και η υλοποίηση πάρκου. Το πάρκο είναι επενδυτική
προτεραιότητα. Όλα αυτά τα έχει εξασφαλίσει η τροποποιητική
σύµβαση. Μην λέµε ότι του χαρίζουµε.
Αυτό που µας προβληµατίζει είναι το εξής. Το µόνο που λείπει
είναι η µεταβίβαση των µετοχών. Αυτό λείπει, αλλάζουν χέρια οι
µετοχές, µπαίνει ο επενδυτής και κάνει τη δουλειά του. Γιατί η
βία;
Πάµε στο άρθρο 5, το οποίο έχει και αυτό πολλά προβλήµατα.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, έχει γίνει το εξής. Η διανοµή ακολουθείται
στο παράρτηµα από ένα διάγραµµα διανοµής, το οποίο δεν είναι
διάγραµµα πολεοδοµικό. Είναι διάγραµµα για τη διανοµή. Όµως,

10345

έχει κάποια πολεοδοµικά στοιχεία που εγείρουν πάρα πολλές
ανησυχίες και έχουν ξεσηκωθεί και πάρα πολλές αντιδράσεις.
Νοµίζω ότι πρέπει να τις έχετε υπ’ όψιν.
Ας πούµε ότι είναι λογικό να µην φαίνεται ο ένας πεζόδροµος
µέσα στο πάρκο, αλλά εµφανίζεται ο άλλος, µεγάλος πεζόδροµος στον Άγιο Κοσµά. Ο κύριος πεζόδροµος πέφτει πάνω σε µια
περίεργη απόληξη. Έχει στοιχεία πολεοδοµικά, όχι όλα, όπως
προβλεπόταν στο προεδρικό. Και βεβαίως κάποιος αναρωτιέται
και λέει, τι αλλάζουµε, το προεδρικό; Δεν µπορεί να αλλάξει το
προεδρικό µε ένα διάγραµµα διανοµής.
Θα ήθελα, λοιπόν, στην οµιλία σας να το ξεκαθαρίσετε. Σε περίπτωση δηλαδή που ποτέ εγερθούν τέτοιες διεκδικήσεις, τουλάχιστον να έχουµε στα Πρακτικά τη δήλωση του αρµόδιου
Υπουργού, που λέει ότι αυτό το διάγραµµα αφορά µόνο στη διανοµή. Δεν αλλάζει το προεδρικό διάταγµα για τις ΚΥΑ. Αυτό είναι
σοβαρό, γιατί πραγµατικά έχει δηµιουργήσει πάρα πολλές ανησυχίες.
Συνεχίζουµε µε άλλη µία τροπολογία. Ό,τι σας λέω από τροπολογίες που έρχονται. Ψηφίστηκε στις 3 Δεκεµβρίου και επιτρέπει τα «CONDO HOTELS» στις ζώνες ανάπτυξης που είναι
εκτός σχεδίου. Έτσι εισάγεται πλαγίως νέα πολεοδοµική ρύθµιση για το Ελληνικό, γιατί σε επίπεδο πολεοδοµικού σχεδιασµού
τα ξενοδοχεία αυτά επιτρέπονται σε εντός σχεδίου δόµησης.
Εδώ πάει και σε ζώνες ανάπτυξης εκτός σχεδίου.
Το πιο σοβαρό όµως είναι ότι εκεί που έχουµε χρήσεις αµιγούς
κατοικίας, όπως είναι το παράκτιο µέτωπο, επιτρέπονται µέχρι
τριάντα κλίνες. Τώρα, λοιπόν, φτάνει να επιτρέπουµε τα «CONDO HOTELS» και µάλιστα µε µίνιµουµ 30%. Αυτό επίσης παραβιάζει την κοινοτική νοµοθεσία περί περιβαλλοντικής εκτίµησης.
Είναι άλλο πράγµα η γενική οικοδοµική άδεια. Δεν είναι στρατηγική εκτίµηση του συνόλου.
Πάω στο µείζον θέµα της περίφραξης του ακινήτου. Μας είχε
υποσχεθεί ο κ. Ταγαράς ότι θα έρθει µια ρύθµιση. Να το ξεκαθαρίσουµε. Δεν µπορείς να κάνεις πόλη µέσα στην πόλη. Δεν
µπορούµε να υποστηρίξουµε το gate community. Βεβαίως, για
λόγους ασφαλείας, όπου υπάρχει µέτωπο έργου, πρέπει να έχει
περίφραξη. Αυτό πρέπει να έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια,
όχι όταν θα τελειώσουν οι εργασίες στο όλον, γιατί στο όλο θα
τελειώσει σε είκοσι, είκοσι πέντε χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Πρέπει να είναι τµηµατικές, µε χρονοδιάγραµµα συγκεκριµένο, µε προδιαγραφές εργοταξιακής περίφραξης.
Εδώ περιµένουµε, γιατί ακούσατε και τους δηµάρχους στην
ακρόαση των φορέων. Δεν µπορεί κανείς να δεχτεί ότι µπορεί να
έχουµε µία περίκλειστη πόλη. Και βεβαίως οι ανησυχία µας αυτές
προκύπτουν, κύριε Υπουργέ, διότι ξέρουµε τα αρχικά σχέδια.
Έτσι ήταν τα αρχικά σχέδια, πριν κάνουµε εµείς τροποποιητική.
Κλειστό πάρκο, κλειστή πόλη, χωρίς πρόσβαση στην παραλία.
Παραλία και πάρκο σε κάθε περίπτωση, όπου και αν είναι τα
µέτωπα, πρέπει να είναι ανοιχτές -το λέει το προεδρικό διάταγµαστους πολίτες. Δεν µπορείτε να τα κλείσετε. Θα πω ίσως κάποια
παραπάνω πράγµατα στη δευτερολογία µου.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουµε συµφωνήσει ότι
είναι ένα δύσκολο, πρωτότυπο, ευµέγεθες έργο - επένδυση.
Θέλει ειδικές ρυθµίσεις. Θέλει όµως και πάρα πολύ προσοχή και
θέλει και δουλειά µυρµηγκιού. Αυτά όλα δεν προχωρούν µε διατάξεις. Δεν προχωρούν µε τροπολογίες.
Εν πάση περιπτώσει, έχετε και κάποιες άλλες τροπολογίες. Θα
τις αναφέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Εγώ το µόνο που έχω να
σχολιάσω είναι ότι πάντα δεν έχετε σχέδιο και τροποποιείτε δικούς σας νόµους, πρόσφατους κιόλας. Δηλαδή, έχουµε βαρεθεί
να βλέπουµε τροπολογίες σε νόµο που ψηφίστηκε πριν λίγους
µήνες.
Σε κάθε περίπτωση εµείς παρακολουθούµε το έργο, όπως καταλάβατε. Πάντα θα το παρακολουθούµε. Δεν µπορούµε όµως
να εγκρίνουµε ή να δώσουµε τη θετική µας ψήφο σε κάποιες τέτοιες διατάξεις που έχετε, όπως καταλαβαίνετε, άσχετα αν επί
της αρχής θέλουµε να γίνει η επένδυση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Πέρκα.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι. Σας παρακαλώ θερµά. Είναι η ώρα των εισηγητών. Δεν υπάρχει κάποιο θέµα
για το οποίο πρέπει να παρέµβετε.
Μπορούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουν, αλλά
όχι σε αυτή τη φάση. Εγώ αυτό θεωρώ, γιατί έχω µια εµπειρία
πολλών ετών. Δεν πρέπει να παρεµβαίνει όποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όταν αναπτύσσουν τις θέσεις τους οι εισηγητές. Θα έρθει η ώρα και θα πάρετε τον λόγο.
Θα δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή του Κινήµατος Αλλαγής, στον κ. Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα. Θέλω να κάνω µία
πρόταση, που την έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές και µέσα
στη Αίθουσα αυτή, αλλά και εκτός, που σχετίζεται µε τα θέµατα
της υγείας.
Κύριοι Υπουργοί, µετά τα όσα συνέβησαν στο νοσοκοµείο
«Μεταξά», για τα οποία έχω και προσωπική εµπειρία, δικηγορική,
επαναλαµβάνω την πρότασή µου για υποχρεωτικό εµβολιασµό
όλων όσοι ασχολούνται µε το µέτωπο της µάχης κατά του κορωνοϊού.
Το να αρκείστε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί της
αναγκαίας πειθούς, αποδείχθηκε απολύτως ανεπαρκές και το κόστος έχει µετατραπεί σε κόστος ζωής για συνανθρώπους µας.
Το δικαίωµα του καθενός να αρνείται τον εµβολιασµό είναι δεδοµένο, αλλά σταθµιζόµενο και ζυγιζόµενο µε το δικαίωµα όλων
των άλλων που τον περιβάλλουν και το δηµόσιο αγαθό της
υγείας -συνταγµατικά αγαθά και αυτά- ζυγίζει λιγότερο.
Όποιος ή όποια δεν θέλει να εµβολιαστεί και είναι στο µέτωπο
της µάχης κατά του κορωνοϊού, πρέπει να αλλάξει χώρο εργασίας ή να µεταφερθεί σε άλλο χώρο του υγειονοµικού µας συστήµατος ή αν όλα αυτά δεν περπατούν, δεν προχωρούν, να
εφαρµοστεί το Πειθαρχικό Δίκαιο πλην της διατάξεως της απολύσεως.
Το δεύτερο θέµα σχετικό µε την υγεία που θέλω να θίξω, που
επίσης το επαναλαµβάνω από τον Οκτώβριο, είναι για τις σηµειακές συνεργασίες του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα της
υγείας. Το κάνατε στη Θεσσαλονίκη µε την επίταξη δύο ιδιωτικών
κλινικών που ποτέ δεν χρησιµοποιήθηκαν.
Το δεύτερο κύµα δεν σας έµαθε τα αναγκαία, ως φαίνεται. Δεν
έχετε προχωρήσει ακόµη στη συνεργασία του δηµοσίου µε τον
ιδιωτικό τοµέα, που έπρεπε να προσλάβει τα χαρακτηριστικά
συµφωνίας, ούτως ώστε να µην υπάρχουν τα προβλήµατα, στην
έκταση που υπάρχουν τουλάχιστον σήµερα και στο ζήτηµα αυτό
κωφεύσατε. Και έρχεστε τώρα µε τις επιτάξεις, που µέχρι στιγµής έχουν εµφανιστεί ως λύσεις της τελευταίας πραγµατικά
ώρας.
Αρνούµαι να δεχθώ ότι ως προς αυτά τα δύο θέµατα υπάρχει
ο αιφνιδιασµός που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα µπορεί
να σας πει κανείς τίποτα ως προς αυτό. Συµφωνώ µε την άποψη
ότι και δεν τολµάτε στα θέµατα, που ούτως ή άλλως έχω αναφέρει, του υποχρεωτικού εµβολιασµού και δεν σκέφτεστε στρατηγικά σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των κατοίκων, των πολιτών αυτής
της χώρας και τις δυνατότητες που έχει το δηµόσιο σύστηµα
υγείας κατ’ αρχάς, αλλά συµπληρωµατικά και ο ιδιωτικός τοµέας.
Πριν αρχίσω να αγορεύω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τα
θέµατα του σηµερινού σχεδίου νόµου, οφείλω να επαναλάβω
κάτι που ανέφερα και στη Διαρκή Επιτροπή, στην τελευταία της
συνεδρίαση, δηλαδή τα θέµατα που σχετίζονται µε την έξοδο της
χώρας στις αγορές, µε τον µακροπρόθεσµο ορίζοντα που
έχουµε εξέλθει και τη θετική ανταπόκριση που είχαν οι αγορές
απέναντι στην έξοδό µας.
Είπα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή δόση υπερβολής ως προς αυτό, ότι µετά τις
συγκλονιστικές εµπειρίες της οικονοµικής κρίσης όπως τις βιώσαµε το 2009 - 2010 για τα επόµενα δέκα µε δώδεκα χρόνια ό,τι
το πιο σηµαντικό έχει υπάρξει για την οικονοµία µας είναι αυτή η
εµπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα. Οι επενδυτές εµπιστεύονται την Ελλάδα και αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Πρέπει, όµως, και η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που
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έχει µπροστά της για να δικαιώσει και την εµπιστοσύνη των αγορών.
Έχω µία πραγµατικά συγκλονιστική εµπειρία ως Υφυπουργός
Εξωτερικών το 2004, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να ταξιδεύω σε
προεκλογική, µάλιστα, περίοδο για τις υποχρεώσεις που είχε το
Υπουργείο στη Στοκχόλµη, τον Λίβανο και να εισπράττω θαυµασµό για την Ελλάδα -θαυµασµό- για πολλούς λόγους. Δεν γυρίζω
πίσω στο 2004. Η συνέχεια είναι γνωστή και είναι γνωστή σε όλες
και σε όλους.
Υπάρχει, λοιπόν, µπροστά από εµάς τώρα µία πρόκληση, η
πρόκληση να επαληθεύσουµε την εµπιστοσύνη των αγορών στην
ελληνική οικονοµία χάριν, όχι των αγορών, χάριν των Ελλήνων
και των Ελληνίδων, χάριν της πατρίδας µας.
Έχουµε εκπέµψει τις τελευταίες εβδοµάδες δύο θετικά µηνύµατα. Το ένα την περασµένη ή την προπερασµένη εβδοµάδα σε
σχέση µε την κύρωση της συµφωνίας του ελληνικού δηµοσίου
για τον χρυσό, για τη Χαλκιδική, µία ιστορία που βασάνιζε και
εξέπεµπε αρνητικό µήνυµα για την Ελλάδα. Εµείς ως κόµµα ψηφίσαµε «ναι» επί της αρχής. Το δεύτερο µε την υπογραφή στις
αρχές Μαρτίου και την κύρωση σήµερα από τη Βουλή της συµφωνίας ανάµεσα στο ελληνικό δηµόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ, που
αφορά στο Ελληνικό.
Είναι και οι δύο επενδύσεις που έχουν διεθνή εικόνα και από
την πρόοδό τους εξαρτάται και η εκτίµηση που κάνουν οι αγορές
και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονοµία. Ως
θετικά σηµεία τα αναφέρω, τα υπογραµµίζω. Και το κάνω αυτό
ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά την πατρίδα µας σήµερα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες
του ελληνικού κράτους, ποιες δυσκολίες προσθέτει στην οικονοµία µας, της χώρας και των ανθρώπων, η γραφειοκρατία και η
γραφειοκρατική µας συνείδηση.
Η κυρία συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η κ.
Πέρκα, σας ανέφερε τις τροπολογίες που έχουν γίνει στον δικό
σας νόµο ήδη, που σχετίζεται µε το Ελληνικό. Αν, όµως, κοιτάγαµε πίσω τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα βλέπαµε τα ίδια. Και αν
πηγαίναµε πίσω στις διακυβερνήσεις Σαµαρά - Βενιζέλου, Γιώργου Παπανδρέου, Παπαδήµου, πάλι τα ίδια θα βλέπαµε, για να
µείνω στα τρέχοντα έτη: τσαπατσουλιά στο νοµοθετείν, έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες, που αναγκάζουν τους Υπουργούς κάθε τόσο και λιγάκι
να φέρνουν νοµοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή.
Και κάτι ακόµη. Αυτό το κράτος δεν µπορεί να λειτουργεί
χωρίς συγκεκριµένες διατάξεις. Ποτέ δεν µπορούσε να λειτουργεί. Κανένας δεν έκανε πρόοδο σε αυτό. Γιατί η διοίκηση πάντα
απαιτεί ad hoc ρύθµιση µε πάρα πολύ σαφείς όρους για να πει
«ναι» σε µία ενέργεια για την οποία ζητείται η άδειά της.
Με το καλό περάσαµε 1/5 ένα του αιώνα για να είµαστε σήµερα εδώ. Όχι, κύριε Δηµοσχάκη, για να αρχίσουν τα έργα από
µεθαύριο. Εγώ ανέπτυξα στη Διαρκή Επιτροπή, νοµίζω µε επαρκείς όρους, πόσο θα πάµε πίσω για να ξεκινήσουν τα έργα, γιατί
οι πρόδροµες εργασίες δεν συνιστούν έναρξη ενός έργου.
Έναρξη του έργου -επί του συγκεκριµένου οµιλώντας- είναι η
έναρξη διαµόρφωσης του χώρου ή και οικοδοµής, οικοδόµισης
εκεί που υπάρχουν οι σχετικές άδειες. Νωρίτερα από τέτοια
εποχή του χρόνου, το έργο δεν θα ξεκινήσει. Να είµαστε σαφείς.
Τα είπα στη Διαρκή Επιτροπή, ας µην τα επαναλάβω.
Κυρίες και κύριοι, γιατί λέω «το 1/5 του αιώνα»; Γιατί στις 28
Μαρτίου 2001 έγινε η τελευταία πτήση αεροσκάφους από το αεροδρόµιο του Ελληνικού και από τότε λειτουργεί το Ελευθέριος
Βενιζέλος, ευτυχώς.
Τι έχει συµβεί αυτά τα χρόνια µέχρι να αρχίσουµε να γινόµαστε
συγκεκριµένοι; Έχει υπάρξει επί κυβέρνησης Σηµίτη η πρόταση
του Οργανισµού Αθήνας, πάνω στα χνάρια της οποίας λίγο ή
πολύ κινήθηκαν οι συµβάσεις για την αξιοποίηση του Ελληνικού,
και έχουν υπάρξει και αντιπροτάσεις. Αναφέρθηκα στην επιτροπή. Τις θεωρώ χαρακτηριστικές, γι’ αυτό και θα τις επαναλάβω:
Η πρόταση η δική µας ως κόµµατος, του ΠΑΣΟΚ, µε την παρέµβαση του κέντρου µελέτης µας, του ΙΣΤΑΜΕ τότε, που λέγαµε «όλο πάρκο», και τα έξι χιλιάδες στρέµµατα πάρκο. Γελάει
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κανείς, αν σκεφτεί τι θα γινόταν στο πάρκο αυτό και αν τα συγκρίνει µε το τι γίνεται στο Πεδίο του Άρεως. Λάθος σκέψη.
Η πρόταση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει ο τοπικός δήµος
το έργο. Δεν χωρεί κριτική επί της προτάσεως αυτής. Εκείνος ο
δήµαρχος που θα το αναλάµβανε ούτε µία παιδική χαρά δεν µπορούσε να οργανώσει και είχαµε ένα νεκρό παιδάκι.
Η πρόταση του Στέφανου Μάνου να µην υπάρξει κάποια ειδική
ρύθµιση για την περιοχή, αλλά η έκτασή της να µετατράπει σε
περιβαλλοντικό ισοδύναµο που θα αφορά όλη την Αττική.
Τίποτα απ’ αυτά, ευτυχώς, δεν έχει κυριαρχήσει ως άποψη και
ως τελικό σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει. Του Μάνου η πρόταση
ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εν πάση περιπτώσει, ακολουθήθηκε το πρότυπο που σήµερα είναι µπροστά µας και έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο να περιµένουµε του χρόνου να ξεκινήσουν οι
εργασίες. Πότε θα τελειώσουν δεν µπορώ να το ξέρω, αλλά µε
τις δικαστικές εµπλοκές που υπάρχουν στην Ελλάδα και για τις
οποίες ούτε αυτή η Κυβέρνηση έκανε το παραµικρό -είπα, κύριε
Υπουργέ, πόσο αποτυχηµένη είναι η νοµοθετική σας πρωτοβουλία Γεωργίαδη - Καραµανλή για την επιτάχυνση της υπογραφής
των δηµοσίων συµβάσεων- µακάρι τα πράγµατα να πάνε όσο γίνεται καλύτερα.
Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε σχέση µε το νοµοθετικό έργο, η παράλειψή σας, που
είναι πια σκόπιµη -εγώ έτσι το βλέπω- να αξιοποιήσετε τη δεύτερη ανάγνωση για να φέρετε τροπολογίες, ούτως ώστε να τις
παραλάβει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής για να µας
πει την άποψή µας, είναι κοινοβουλευτικά απαράδεκτη. Γιατί καθόµαστε τώρα και κοιτάµε τροπολογίες που καταθέτηκαν την τελευταία στιγµή, χωρίς να τις έχετε αξιολογήσει και η Επιστηµονική Υπηρεσία για να µας βοηθήσει -όχι για να την υπακούµε,
αλλά για να µας βοηθήσει- και τις φέρνετε στην Ολοµέλεια.
Δεν το ξέρω το σκεπτικό σας, αλλά επειδή δεν το ξέρω ακριβώς και επειδή το κάνετε συνεχώς, καταλήγω ότι το κάνετε σκοπίµως. Δεν είναι, όµως, καλό, γιατί σας απέδειξε η Διαρκής
Επιτροπή ότι δούλεψε πραγµατικά κατά τις επιταγές του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής σε ό,τι αφορά την επεξεργασία του σχεδίου νόµου. Εγώ δεν τσιγκουνεύτηκα να
υπογραµµίσω τη συµβολή της κ. Πέρκα, η οποία ξέρει καλύτερα
το σχέδιο νόµου απ’ όλους µας εδώ. Ξέρει το θέµα.
Η επιτροπή δούλεψε. Όλοι µας ήµασταν δηµιουργικοί, είτε το
βλέπαµε θετικά είτε το βλέπαµε αρνητικά το έργο αυτό. Εσείς,
όµως, απαντάτε µε τρόπο ακατάλληλο σε µία επιτροπή και σε
ορισµένα πολιτικά κόµµατα τα οποία φέρονται σωστά.
Επικαλούµαι, λοιπόν, όλα όσα έχω πει στην επιτροπή, δεν προλαβαίνω να τα αναπτύξω εδώ. Είµαστε «ναι» επί της αρχής, γιατί
η αρχή του σχεδίου νόµου είναι το άρθρο 1, που περιλαµβάνει
τη σύµβαση ανάµεσα στο ελληνικό δηµόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ και
ρυθµίζει ζητήµατα κυριότητας και ζητήµατα δικαιώµατος επιφανείας.
Έκανα µία ιστορική αναδροµή στο δικαίωµα επιφανείας, µε κάλυψε απολύτως η Υπηρεσία της Βουλής -ρίξτε µία µατιά- όπου
κάνει µία πραγµατικά διεισδυτική ανάλυση στο δικαίωµα επιφανείας για όσους ενδιαφέρονται για την πληρότητα των νοµικών
συλλογισµών.
Επίσης, λέµε «ναι» και στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 και στο
άρθρο 4, γιατί οργανώνουν ορισµένες διαδικασίες, κατά τη
γνώµη µας, µε σωστό τρόπο.
Είναι σωστό, δηλαδή, να γίνεται όχι ορισµός αποκλειστικής
προθεσµίας από τη Βουλή, που την αγνοεί η διοίκηση και ο δικαστής, αλλά να ορίζει ο νόµος για το Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ότι αν µέσα σε δέκα µέρες δεν έχει
εκδώσει την απόφασή του, αυτή τεκµαίρεται ισχύουσα. Τεκµαίρεται, δηλαδή, ότι παρέχει άδεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Δεν είναι, όµως, σηµαντικό το ότι δεν µπαίνει η προθεσµία
αυτού του επιπέδου µε την ανάγκη να επιλαµβάνεται το συµβούλιο του συγκεκριµένου θέµατος. Αυτό µένει στον αέρα.
Θεωρούµε θετικό ότι το 30% των κτηρίων θα διατίθεται για
τουριστικά καταλύµατα.
Είναι, επίσης, θετικό ότι ένα µικρό τµήµα του έργου που περιλαµβάνει συγκεκριµένες δράσεις, µεταξύ των οποίων η µία είναι
και πάρκο, να εκκινούν οι εργασίες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η
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µεταβίβαση των µετοχών. Άρα, είµαστε σε θετική λογική και για
τα άρθρα αυτά.
Κυρίες και κύριοι, η ριβιέρα της Αττικής είναι αυτήν τη στιγµή
και όπως είναι η ωραιότερη και η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. Εάν
ολοκληρωθεί το έργο, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο ανάµεσα
στο Παλαιό και στο Νέο Φάληρο και όταν θα ολοκληρωθεί µε το
καλό και η επένδυση στο Ελληνικό και το έργο στο Ελληνικό,
πραγµατικά η ελληνική ριβιέρα θα είναι µοναδική. Δεν έχω τα
συγκριτικά δεδοµένα του υπόλοιπου πλανήτη, αλλά θα µπορούσα να αποτολµήσω και τη σκέψη ότι θα είναι µία από τις
ωραιότερες και τις σηµαντικότερες που υπάρχουν.
Με τα χρόνια ξεπεράστηκε η πάρα πολύ προβληµατική -πραγµατικά πολύ προβληµατική- κατάσταση σ’ αυτό το παραλιακό µέτωπο, η Αθήνα, η Αττική να κοιτάει προς τα πίσω και όχι προς τη
θάλασσα. Αυτό το αλλάξαµε και το αλλάζουµε και θα αλλάξει µε
την ολοκλήρωση αυτών των δύο έργων.
Συνεπώς, δεν µπορούµε και ως κόµµα και ως πολιτική και ως
πολιτικά πρόσωπα µεµονωµένα εµείς να πούµε «όχι» σε µια τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία. Και να µου επιτρέψουν τα κόµµατα τα οποία λένε «όχι» να καταθέσω την άποψή µου ότι δεν τα
αντιλαµβάνοµαι, όσα κι αν είναι τα επιχειρήµατά τους. Σεβαστές
οι τοποθετήσεις και οι προσπάθειες των συναδέλφων, αλλά η τελική κατάληξη δεν µου είναι κατανοητή.
Χωρίς να µεµψιµοιρούµε, χωρίς να γκρινιάζουµε, αλλά όντας
σοβαροί ως πολιτικοί και ως κόµµα, καταθέτουµε δύο παρατηρήσεις, µία που αφορά τη σύµβαση και µία που αφορά το άρθρο
5.
Σε ό,τι αφορά τη σύµβαση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέσαµε σχεδόν όλα τα κόµµατα προβληµατισµούς σε σχέση µε τα
ποσοστά των στρεµµάτων που µεταφέρονται κατά κυριότητα
στην εταιρεία, στον επενδυτή, στη «LAMDA DEVELOPMENT»,
που µεταφέρεται το δικαίωµα επιφανείας -τα είπαµε αυτά- και
προβληµατιστήκαµε για τους κοινόχρηστους χώρους.
Εξαρτούσαµε, κύριε Σταϊκούρα, πολλά πράγµατα κατανόησης
από την απάντησή σας. Οµολογώ ότι ενδεχοµένως η τεχνική µου
ανεπάρκεια να µη µε βοηθάει, αλλά δεν κατάλαβα τι απαντήσατε.
Σας διάβασα προσεκτικά, σας παρακολουθώ προσεκτικά και το
ξέρετε.
Έχω να σας πω τα εξής: Πρώτον, η σύµβαση στο πρώτο της
µέρος περιγράφει τους κοινόχρηστους χώρους. Δεύτερον, εσείς
λέτε πως δεν έχουν διαµορφωθεί ακόµη και όταν θα διαµορφωθούν θα είναι δεδοµένοι και τότε θα παραχωρηθούν και στους
φορείς. Είναι φράσεις σας. Ταυτοχρόνως, στην οµιλία σας λέτε
πως περιλαµβάνονται στη διανοµή. Πώς θα βγάλω άκρη τώρα
εγώ;
Διαβάζω από την οµιλία σας στην τελευταία συνεδρίαση: «Σε
διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ν.4422/2016 του ΣΥΡΙΖΑ ρητά εξαιρούνται από την εν λόγω έκταση ο αιγιαλός και η
παραλία, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους κοινόχρηστους και
τους κοινωφελείς χώρους». Εξ αυτού, τεκµαίρεται ότι στην υπό
διανοµή έκθεση, στην οποία αναφέρεται η ως άνω διάταξη, περιλαµβάνονται και οι κοινόχρηστοι και οι κοινωφελείς χώροι, τους
οποίους το νοµοθέτης επέλεξε τότε το 2016 να µην εξαιρέσει,
όπως αντίθετα έκανε µε τον αιγιαλό και την παραλία.
Εγώ δεν κατάλαβα. Αν έχετε εσείς καλά καταλάβει, θαρρώ
πως θα µας το δώσετε και µε τη σηµερινή σας οµιλία να το καταλάβουµε κι εµείς και οι πολίτες που µας ακούν και µας κρίνουν.
Η δεύτερή µου παρατήρηση και τελευταία -και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- σχετίζεται µε το άρθρο 5, για το οποίο διατυπώσαµε επιφύλαξη και στην επιτροπή, την οποία επιφύλαξη διατηρούµε. Διότι αναφέραµε το θέµα των περιφράξεων. Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής κρίνει,
αξιολογεί από νοµικής πλευράς το άρθρο 5 συµβατό µε το περί
περιβάλλοντος άρθρο 24 του Συντάγµατος παράγραφος 1 και
το κρατάµε αυτό ως ένα δεδοµένο.
Ωστόσο, εµείς θέταµε το θέµα των περιφράξεων για το οποίο
η Επιστηµονική Υπηρεσία δεν τοποθετήθηκε. Δεν το αξιολόγησε.
Το άρθρο 5 αναφέρεται ρητά στις περιφράξεις. Μας είπε ο κ. Ταγαράς να µην ανησυχούµε διότι τα όσα ορίζονται περί περιφράξεων δεν συνιστούν διαρκείς περιφράξεις και αφού το έργο
ολοκληρωθεί, αλλά ότι είναι απλώς µέτρα για την προάσπιση της

10348

ασφάλειας των πολιτών όσο καιρό κάνει να διαµορφωθεί το
έργο, διότι ενδεχοµένως, αν δεν υπήρχαν οι περιφράξεις, να γινόντουσαν ατυχήµατα.
Εδώ η νοµοθεσία η σχετική µε τις περιφράξεις υπάρχει. Άρα
µπορώ να καταλάβω να επαναληφθεί η νοµοθεσία αυτή και στο
κείµενο του νόµου για να µην έχουµε ερµηνευτικά προβλήµατα.
Όµως, αν θέλατε αυτό, θα κάνατε αναφορά στην ισχύουσα νοµοθεσία. Δεν θα κάνατε καινούργια ρύθµιση περί περιφράξεως.
Και δεύτερον, ο κ. Ταγαράς υποσχέθηκε µια τροποποίηση του
άρθρου 5 µε σκοπό να γίνει πολύ συγκεκριµένη η ratio legis, η
αιτία βάσει της οποίας προέκυψαν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις
και διατάξεις. Δεν την έφερε.
Άρα, δικαιούµαστε -ξαναλέω, χωρίς να γκρινιάζουµε, χωρίς να
µεµψιµοιρούµε- να σας ρωτάµε τελικά ποια είναι η σκοπιµότητα
αυτής της ρύθµισης σε ό,τι αφορά τις περιφράξεις, για να την
κατανοήσουµε και να ξέρουµε τι θα κάνουµε ψηφίζοντας στο
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τέλος της σηµερινής συνεδρίασης επί των άρθρων και συγκεκριµένα επί του άρθρου 5.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Kινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Να ανακοινώσω στο Σώµα ότι κατετέθη ένσταση αντισυνταγµατικότητας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, στα άρθρα
1, 2, 3, 4 και 5 του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να σας πω ότι η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί µετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων
των εισηγητών και ειδικών αγορητών και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έχει δηλώσει από την αρχή της συνεδρίασης ότι επιθυµεί να µιλήσει
µετά τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης, ειδικός αγορητής
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι τοποθετήσεις των εισηγητών µέχρι τώρα, Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήµατος Αλλαγής, η συζήτηση στις επιτροπές,
οι απαντήσεις της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», των δηµάρχων,
αλλά και των επιστηµόνων και εκπροσώπων φορέων, επαληθεύουν τις χειρότερες προβλέψεις µας για τα χαρακτηριστικά της
επένδυσης.
Είναι µια επένδυση που µε ιδιαίτερη προσήλωση οι διαδοχικές
κυβερνήσεις προώθησαν, από την κυβέρνηση Παπαδήµου της
Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - ΛΑΟΣ, της κυβέρνησης Σαµαρά
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ και της σηµερινής Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Λοβέρδο, κατανοούµε γιατί δεν κατανοείτε αυτά που
εµείς λέµε. Αλίµονο αν τα κατανοούσατε. Η αναγνώριση, λοιπόν,
της δουλειάς του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα της εισηγήτριας από
Υπουργούς της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για να ξεµπλοκάρει η επένδυση και να λυθούν χιλιάδες εκκρεµότητες που
είχαν παραδώσει οι προηγούµενοι, αποκαλύπτει την προσήλωση
των αστικών κοµµάτων, παρά τις επιµέρους διαφορές, στην καπιταλιστική ανάπτυξη, στην υλοποίηση του αστικού σχεδιασµού
για την Αττική.
Για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική επένδυση χρειάστηκε
από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ µέχρι σήµερα όλες οι κυβερνήσεις
να νοµοθετήσουν το ιδιωτικό δίκαιο της επένδυσης. Αποκλειστικό κίνητρο κάθε επένδυσης είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού κέρδους για το επενδυτικό σχήµα και τους
µετόχους του. Κάθε αστική κυβέρνηση, όπως επιβεβαιώνεται,
που ρυθµίζει τους όρους µιας επένδυσης νοµοθετεί για λογαριασµό των επενδυτών, το πόσο φτηνά θα αγοράσουν γη και υποδοµές, πώς θα εξασφαλίσουν φθηνή χρηµατοδότηση από το
κράτος, πώς θα έχουν φτηνή και ευέλικτη εργατική δύναµη για
αυξηµένη, διασφαλισµένη κερδοφορία.
Γι’ αυτό σηµειώνουµε ότι καθόλου δεν µας εκπλήσσει η συναίνεση που εκφράζεται στην κατεύθυνση της σύµβασης, παρά τις
επιµέρους επισηµάνσεις. Αυτή η συναίνεση είναι αποτέλεσµα της
ενιαίας στρατηγικής για την καπιταλιστική ανάπτυξη και σε αυτήν
δεν επιτρέπονται αποκλίσεις, δεν επιτρέπονται πολιτικές σκοπιµότητες. Γι’ αυτό ο ένας πιέζει τον άλλον να προχωρήσει πιο γρήγορα. Η κ. Πέρκα είπε «κάναµε πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια
για αυτό το έργο και πραγµατικά θέλουµε να προχωρήσει», γι’
αυτό και δίνουν και τη θετική τους ψήφο.
Το Ελληνικό αποτελεί το παράδειγµα για το πώς κυβερνήσεις
και κρατικές υπηρεσίες ευθυγραµµίζονται για να παρακάµψουν
κάθε εµπόδιο σε µια µεγάλη επένδυση.
Κάθε χωριστή παράγραφος του σχεδίου νόµου εισάγει µια
σειρά νέων παρεκκλίσεων από ό,τι ισχύει, από τη νοµοθέτηση για
το έργο του Ελληνικού µέχρι τις ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Για κάθε στρατηγική επένδυση η νοµοθεσία είναι κοµµένη και
ραµµένη στις επιδιώξεις του επενδυτή. Πολεοδοµία, περιβαλλοντική αδειοδότηση, όροι δόµησης, τρόποι αδειοδότησης και έλεγχος κατασκευών γίνονται «λάστιχο» για χάρη του εθνικού στόχου
της προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα ρέστα της, νοµοθετώντας για
πρώτη φορά τη χωροθέτηση καζίνο εντός του αστικού ιστού της
πρωτεύουσας. Απελευθέρωσε, ταυτόχρονα, το καζίνο στο Ελληνικό και τη µεταφορά του καζίνου Πάρνηθας στο Μαρούσι µε τον
κατάλληλο φορολογικό συντελεστή κερδών µεταξύ 8% και 12%.
Άνοιξε διάπλατα τον δρόµο για την έναρξη της επένδυσης µε την
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καζίνο ενσωµατωµένου στο τουριστικό συγκρότηµα. Η «LAMDA» µόνο από τα έσοδα της παραχώρησης και λειτουργίας του καζίνο πρόκειται να χρηµατοδοτήσει δωρεάν το υπόλοιπο έργο της επένδυσης.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µε Κίνηµα Αλλαγής, Ποτάµι -και
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τη Νέα Δηµοκρατία να δηλώνει «παρών»- πέρασε τροπολογία για
την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων και της έκδοσης οικοδοµικών αδειών, προκειµένου να
λύσει τα χέρια του οµίλου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα διακριτικά διαµαρτύρεται για την παράκαµψη του ν.4062/2012, είναι αυτός που τροποποίησε τις διατάξεις αυτού του νόµου σχετικά µε το καθεστώς οικοδοµικής και
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ενοποίησε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το σύνολο του ακινήτου, δηµιουργώντας ένα fast track πλαίσιο µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση άλλων δραστηριοτήτων αναλυτικά,
όπως υποδοµές σε πάρκο και άλλων επί της αρχής µε εξειδίκευση στη συνέχεια, προκειµένου βέβαια να κουκουλώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των ουρανοξυστών, των εµπορικών κέντρων, του καζίνο, δηλαδή, από την κατασκευή µιας νέας ιδιωτικής πόλης µέσα στην πόλη.
Η σηµερινή σύµβαση έχει διατάξεις που λύνουν τα χέρια του
επενδυτή, όπως αυτές για τη διαδικασία εισφοράς εµπράγµατων
δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Ο καυγάς για τον τρόπο υπολογισµού των δικαιωµάτων διανοµής προσπαθεί να κρύψει ότι τελικά στο σύνολο της έκτασης πλην των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων η «LAMDA» θα έχει την
πλήρη κυριότητα, το 30% της έκτασης και το δικαίωµα εκµετάλλευσης σαν να είχε την πλήρη κυριότητα για ενενήντα εννιά χρόνια στο υπόλοιπο 70% της έκτασης.
Τα ζητήµατα για την περίφραξη του πόλου, τη µαντική έκδοση
αδειών και υλοποίηση κατεδαφίσεων, τη διαδικασία έγκρισης κατασκευών και ανάπτυξης δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου δεν είναι διόλου διαδικαστικά, αλλά µεταφράζονται σε υψηλή κερδοφορία µέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών, της απελευθέρωσης όρων που δεν επιτρέπονταν
προηγούµενα, της αύξησης της αξίας της γης µέσω των όρων
αναβάθµισης του ακινήτου, όπως για παράδειγµα µε τις περίκλειστες ζώνες ανάπτυξης ακινήτων πολυτελών κατοικιών µε περίφραξη της νέας πόλης µέσα στην πόλη. Και η περίφραξη αυτή
δεν είναι προσωρινή, όπως ειπώθηκε.
Εξάλλου και τη νοµοτεχνική βελτίωση για την οποία δεσµεύτηκε ο κ. Ταγαράς ούτε αυτή ακόµα δεν την έχετε φέρει και µάλλον δεν θα τη φέρετε µέχρι το τέλος.
Η τροπολογία του ν.4062/2012 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού, όπου προστίθενται µε το άρθρο 5 -νέο άρθρο 5Α- ειδικές
ρυθµίσεις για τον «Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά», ορίζει νέες παρεκκλίσεις προς όφελος, βέβαια, της επένδυσης. Στο παράκτιο µέτωπο, που περιλαµβάνει τα ακίνητα του
πρώην Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσµά, απελευθερώνει περαιτέρω το πλαίσιο των επιτρεπόµενων χρήσεων.
Στην έκδοση οικοδοµικών αδειών προικίζει τον επενδυτή µε
διάταξη που προβλέπει ότι η προέγκριση των οικοδοµικών αδειών που εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού έχει ισχύ για
τρία έτη µέχρι την υλοποίησή της έναντι ενός έτους που προβλέπεται για τις υπόλοιπες άδειες.
Για την ίδια απελευθερωµένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού
Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, µπαίνει ακόµα πιο
ασφυκτική προθεσµία δέκα εργάσιµων ηµερών από τη συνεδρίαση, πέραν της οποίας ο επενδυτής προχωρά αυτοδίκαια,
χωρίς κανέναν περιορισµό.
Αντί της έκδοσης άδειας η προσκόµιση σχετικής µελέτης στο
Γραφείο Ελληνικού το υποχρεώνει να την εγκρίνει εντός δεκαπέντε ηµερών µετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού και
θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένη.
Όπως όλες οι εκτιµήσεις συντείνουν, είµαστε σε θέση να προβλέψουµε τις επιπτώσεις. Ας πούµε µερικές από αυτές: Πρώτον,
η πείρα από τη σηµερινή καπιταλιστική κρίση αποκαλύπτει ότι ο
εξαγωγικός προσανατολισµός δεν θωρακίζει καµµιά καπιταλιστική οικονοµία στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης των οικονοµιών. Αντίθετα, η κρίση στις ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης έχει
επιπτώσεις και στην ελληνική οικονοµία.
Αντίστοιχα, η «τουριστική µονοκαλλιέργεια», που αποτέλεσε
στο σχέδιο της άρχουσας τάξης την «ατµοµηχανή» της εξόδου
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από την προηγούµενη κρίση και προωθείται για την Αθήνα και το
παράκτιο µέτωπο, έδειξε τα όριά της µε την εκδήλωση της κρίσης και το πλήγµα στον τουρισµό και τους συνδεόµενους µε
αυτόν κλάδους. Άλλωστε, είναι γνωστό τι σηµατοδοτεί για την
κοινωνική ζωή µιας περιοχής η λειτουργία µεγάλων συγκροτηµάτων -καζίνο, ξενοδοχείων- και των σχετικών υπηρεσιών που τα
συνοδεύουν.
Δεύτερον, όσο πλησιάζουµε στην υλοποίηση της επένδυσης
αποκαλύπτεται η απάτη της δηµιουργίας µεγάλου µητροπολιτικού πάρκου. Το µητροπολιτικό πάρκο αποτελεί το «πράσινο προαύλιο» των ιδιωτικών εγκαταστάσεων, δηλαδή, τον απαιτούµενο
χώρο πρασίνου για να διατηρηθεί υψηλό το τίµηµα των εκµεταλλεύσεων. Εάν αφαιρέσουµε ουρανοξύστες και λοιπές εγκαταστάσεις -αθλητισµού, εκθεσιακές, συναυλιακές- από τα δύο
χιλιάδες στρέµµατα, αποµένουν µόνο εξακόσια εξήντα οκτώ
στρέµµατα υψηλού πρασίνου. Το πάρκο πολεοδοµείται για να
αξιοποιηθεί και προορίζεται στον χώρο του σηµερινού αεροδιαδρόµου σε περίπου εκατό στρέµµατα, όπου πρόκειται να φυτευτούν δέντρα.
Στην ιδιωτική πόλη των έξι χιλιάδων στρεµµάτων προβλέπονται
µόνο τέσσερις κεντρικές είσοδοι και επτά δίοδοι διέλευσης που
µπορούν να λειτουργήσουν και ως πύλες ελέγχου της ροής προσέλευσης και ελεύθερης πρόσβασης. Ακόµα και αυτές οι δίοδοι
στο διάγραµµα της διανοµής φαίνεται να στενεύουν, ώστε να
αποτρέπουν τη διέλευση των εκτός των τειχών εργαζοµένων.
Ακόµα και το ελεύθερο για τους κοινούς θνητούς ένα χιλιόµετρο παραλίας που θα δηµιουργηθεί µε νέα λιµενικά έργα, όχι
µόνο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά
ούτε και αυτή δεν θα είναι δωρεάν, όπως φαίνεται από τη χωροθέτηση ιδιοκτησιών κοντά στον αιγιαλό για εµπορικές δραστηριότητες, δηλαδή, παραλία µε εισιτήριο.
Η υλοποίηση του project «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» εκτός των άλλων στερεί
από τους εργαζόµενους του λεκανοπεδίου µια από τις τελευταίες µεγάλες ελεύθερες παραλίες µέσα στον µητροπολιτικό
ιστό.
Με οικονοµικά τείχη αποκλείετε τον λαό, διασφαλίζοντας την
αξία των ακινήτων και µε το άρθρο 5 εισάγετε τα υπερατλαντικά
πρότυπα πολεοδόµησης σε µια πόλη µέσα στην πόλη και µε φυσικά τείχη.
Η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων
θα αναβαθµίσει την αξία των πολυτελών ακινήτων που στην αυλή
τους θα έχουν και αρχαιολογικό χώρο.
Οι έξι ουρανοξύστες ύψους διακοσίων µέτρων στο ύψος της
Ακρόπολης και κτήρια ύψους από δεκαέξι µέτρα έως πενήντα
και εβδοµήντα µέτρα δηµιουργούν ένα συνεχές τεράστιο τείχος
το οποίο περιβάλλει το λεγόµενο πάρκο και απλώνεται σε µήκος
δύο χιλιάδων πεντακοσίων χιλιοµέτρων και παράλληλα µε την παραλιακή λεωφόρο αποτελούν παρέµβαση που αλλάζει συνολικά
τη φυσιογνωµία της Αττικής, µε αρνητικά αποτελέσµατα τόσο
οπτικής όχλησης στο τοπίο της Αττικής όσο και κλιµατολογικών
επιπτώσεων στο µικροκλίµα της περιοχής.
Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων θα προκαλέσει κυκλοφοριακή επιβάρυνση στον νότιο τοµέα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς υπολογισµοί µιλούν προοπτικά
για ένα εκατοµµύριο τουριστών ετησίως µόνο στο Ελληνικό.
Η υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων επιδρά στην αξία της γης
και στις τιµές κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης. Φέρνει µετακίνηση του µόνιµου πληθυσµού, καθώς η αύξηση του τουρισµού οδηγεί στη µετατροπή ακινήτων από πρώην περιοχές
αµιγούς κατοικίας σε ακίνητα προς τουριστική εκµετάλλευση
µέσω και της βραχυχρόνιας µίσθωσης, πλατφόρµες τύπου
Airbnb, φαινόµενο που δηµιουργεί ήδη λαϊκές αντιδράσεις σε µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Τα µεγάλα εµπορικά κέντρα που σχεδιάζονται στην περιοχή
θα επηρεάσουν µια αλυσίδα µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα
των υπηρεσιών, του εµπορίου, αλλά και στον επισιτισµό. Στην
κρατική επίθεση µέσω φορολογικού ευρύτερου νοµοθετικού
πλαισίου, στην άνοδο του κόστους της επαγγελµατικής στέγης
θα προστεθεί ο ανταγωνισµός µε τα µεγάλα εµπορικά κέντρα
πολλαπλών δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγµένης, µειώνοντας την οικονοµική
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δραστηριότητα στους όµορους δήµους κυρίως σε εµπορικές,
επισιτιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας.
Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, οι όροι αµοιβής και οι συνθήκες δουλειάς θα είναι αυτοί που εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται στα µεγάλα έργα και συνολικά στους κλάδους αυτούς.
Ιδιαίτερα στον τουρισµό υπάρχουν δεκατέσσερις ελαστικές µορφές απασχόλησης όπου βέβαια θυµίζουν συνθήκες γαλέρας, δηλαδή, φθηνή εργατική δύναµη χωρίς άλλα δικαιώµατα.
Αυτό το πλαίσιο διαµορφώσατε όλοι σας και µε τα µνηµόνια
και µε τους νόµους που συνεχίζετε και µε αυτό βέβαια που ετοιµάζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, το νέο εργασιακό µε
κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων. Αυτό είναι και το
πλαίσιο, το φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Είναι αυτό
που λέτε ότι «οι αγορές µάς εµπιστεύονται».
Η διέξοδος στην οποία καλούµε τον λαό να παλέψει είναι
πρώτα απ’ όλα η οργάνωση των αγώνων του, ώστε να ακυρωθεί
η επένδυση ή έστω πλευρές της επένδυσης αυτής, που φέρνουν
τις βαρύτερες επιπτώσεις στη ζωή των εργαζοµένων και κατοίκων της περιοχής.
Από τη σκοπιά του ΚΚΕ η αξιοποίηση της διαθέσιµης γης υποτάσσεται στο κριτήριο συνδυασµένης κάλυψης των αναγκών,
που φυσικά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο εάν θα υπάρξει
ένας µόνο χώρος πρασίνου σε µια περιφέρεια που ο αστικός
σχεδιασµός συγκεντρώνει το 40% του πληθυσµού της χώρας,
αλλά και το σχέδιο ανάπτυξης για το οποίο καλούµε τον λαό να
αγωνιστεί περιλαµβάνει πρώτα απ’ όλα την εξασφάλιση δουλειάς
για όλους µε ανθρώπινους όρους και ωράρια και διασφάλιση της
υγείας, την εξασφάλιση ασφαλούς, ποιοτικής και υψηλού επιπέδου λαϊκής κατοικίας, τη διασφάλιση του δικαιώµατος γρήγορων
και δωρεάν µεταφορών, δωρεάν υποδοµών κοινής ωφέλειας,
όπως σχολεία, νοσοκοµεία, δοµές πολιτικής προστασίας, µέτρα
και έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης και αντισεισµικής προστασίας, χώρων πρασίνου και αναψυχής µε διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και περνάει από την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικού ελεύθερου χρόνου για τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά, όµως, που είναι ώριµα για το σύνολο των εργαζοµένων να λυθούν στην εποχή µας, προϋποθέτουν να γίνει ο λαός
κυρίαρχος του πλούτου που παράγει, τινάζοντας από το σβέρκο
του επενδυτές και κοινωνικά παράσιτα που τον εκµεταλλεύονται.
Η απόσυρση της σύµβασης είναι η θέση µας. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής. Όσον αφορά τις τροπολογίες θα αναφερθούµε στη δευτερολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κατσώτη. Παρακαλώ, αφού ετοιµαστεί το Βήµα, να
πάρει τον λόγο ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε υπάρχει πια επίσηµη σύµπνοια της
τρόικας εσωτερικού, ενώ η Κυβέρνηση απέκτησε έναν δηµόσιο
συνήγορο. Τις ευχές µας. Οι συνένοχοι πάντα συνεννοούνται µεταξύ τους, αν και δεν το περιµέναµε τόσο φανερά.
Από την άλλη πλευρά, το να θεωρεί κανείς κριτήριο επιτυχίας
τον συνεχή δανεισµό της χώρας χωρίς να βλέπει τα δίδυµα ελλείµµατα και τα υπέρογκα δίδυµα χρέη, είναι το λιγότερο εντυπωσιακό, τουλάχιστον από οικονοµικής πλευράς.
Δυστυχώς, φαίνεται πως οι κυβερνήσεις µας δεν έχουν µάθει
ακόµα τίποτα µετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια κρίσης, γεγονός
που µας στεναχωρεί σε µεγάλο βαθµό. Ας ελπίσουµε πως έχουν
τουλάχιστον µάθει οι Έλληνες, παύοντας να στηρίζουν και να
εκλέγουν τους θύτες τους των µνηµονίων, του εγκλήµατος του
PSI και όλων των άλλων δεινών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, όπως έχουµε
αναφέρει, µετά από µια σειρά νοµοσχεδίων που δροµολογούνται
κατ’ εντολή της τρόικας, όπως ο πτωχευτικός νόµος-έκτρωµα δεν θα ξεχνάµε τίποτα-, το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» ή το Hive Down
µετά από τις επανιδρύσεις οργανισµών όπως της ΤΠΑ ή της
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ΔΙΜΕΑ, καθώς επίσης µετά τις αποσπασµατικές ρυθµίσεις για
την πανδηµία, µε τις οποίες καταστρέφεται τόσο η οικονοµία όσο
και η υγεία, έχουν πλέον σειρά οι σκανδαλώδεις συµβάσεις, για
το ΤΧΣ -βλέπουµε τι συµβαίνει µε την Πειραιώς-, για την «ELDORADO GOLD», και σήµερα για το Ελληνικό.
Εν προκειµένω η Κυβέρνηση έχει την ελπίδα πως ο Όµιλος
Λάτση θα δώσει επιτέλους την προκαταβολή των 300 εκατοµµυρίων ευρώ που αναφέρεται στον προϋπολογισµό για το πρώτο
τρίµηνο του 2021, όπως αναγραφόταν στον προϋπολογισµό επίσης του 2020, χωρίς να έχει δοθεί, εκτός από µία εγγυητική µόλις
30 εκατοµµυρίων που ανανεώνεται σύµφωνα µε τον Υπουργό,
χωρίς φυσικά να ωφελεί το δηµόσιο.
Μέχρι στιγµής πάντως, παρά τα έξοδα του δηµοσίου και την
παροχή γης και ύδατος, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από τον
επενδυτή, ο οποίος φαίνεται καθαρά πως πρώτα θα πουλήσει,
όπως στην περίπτωση του καζίνο, και µετά θα πληρώσει. Καλά
κάνει. Εµείς δεν κάνουµε καλά.
Κρίνοντας τώρα από µία αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης
στην Ολοµέλεια, σύµφωνα µε την οποία σε όποια χώρα βρεθεί
τον συναντούν επενδυτές που τον ρωτούν όλοι δύο µόνο πράγµατα, πρώτον, τι θα γίνει µε την «ELDORADO GOLD» και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσει το Ελληνικό, τεκµηριώνεται µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο πως εκβιάζεται η Κυβέρνηση από τα δύο
αυτά επενδυτικά σχήµατα, έχοντας πειστεί πως δεν θα µπορέσει
να προσελκύσει κανέναν επενδυτή εάν δεν ολοκληρωθούν. Εποµένως, είναι πρόθυµη να δώσει γη και ύδωρ για να τα καταφέρει,
υπογράφοντας όποια σκανδαλώδη σύµβαση της παρουσιάζουν,
σηµειώνοντας πως πρόκειται για ένα πάρα πολύ γνωστό τέχνασµα των διεθνών επενδυτών για να παίρνουν σε εξευτελιστικές
τιµές και µε «αποικιοκρατικές» συµβάσεις ό,τι θέλουν από κυβερνήσεις που είναι µε την πλάτη στον τοίχο, όπως η ελληνική.
Δυστυχώς, πάντως την ίδια στιγµή που έχει καταναλωθεί
τόσος χρόνος και ενέργεια για αυτήν την επένδυση, δεν δίνεται
η απαιτούµενη σηµασία στην εγχώρια παραγωγή, ενώ πολλές
εταιρείες εγκαταλείπουν την Ελλάδα - ελληνικές και ξένες- όταν
η Κυβέρνηση ασχολείται µε τη µονοκαλλιέργεια του τουρισµού,
που εκτός του ότι είναι προκυκλικός, δεν προσφέρει ποιοτικές
θέσεις εργασίας στους µορφωµένους κυρίως νέους µας, που
επίσης εγκαταλείπουν τη χώρα, για να επιβιώσουν. Ακόµη χειρότερα, η Κυβέρνηση έχει στηρίξει τις ελπίδες της για ανάπτυξη το
2021 ξανά στον τουρισµό, όταν µε βάση τις διεθνείς συνθήκες,
τις νέες µεταλλάξεις του ιού, την αδυναµία να αντιµετωπιστεί µε
εµβόλια, τη µη ύπαρξη φαρµάκων κ.λπ., είναι πολύ πιθανόν να
µην ανακάµψει τόσο γρήγορα όσο αναµένεται.
Συνεχίζοντας, αφού σηµειώσουµε πως ακόµη και τα φιλοκυβερνητικά έντυπα κατηγορούν ως υπεύθυνη των δεινών µας τη
µεταβατική, κρατικοδίαιτη και παρασιτική εγχώρια ελίτ της προµήθειας του 5%, όπως τη χαρακτηρίζουν, όπως επίσης το καταθέσαµε στα Πρακτικά, η σύµβαση αφορά, ουσιαστικά, το
µοίρασµα της έκτασης του Ελληνικού. Ειδικότερα, εκτός του φιλέτου της παραθαλάσσιας ζώνης µε το καζίνο, µε τις ακριβές κατοικίες και µε ένα εµπορικό κέντρο στη Βουλιαγµένης, συνολικά
µόνο το 30% του οικοπέδου θα µεταφερθεί στην κυριότητα της
«LAMDA», ενώ το υπόλοιπο 70% θα παραµείνει στο ΤΑΙΠΕΔ για
ενενήντα εννέα χρόνια ως δικαίωµα επιφανείας. Περαιτέρω, η
συνολική έκταση προς εκµετάλλευση είναι περίπου 6,2 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα, ενώ εκτός από το πρώην αεροδρόµιο
περιλαµβάνει την παραλιακή ζώνη έκτασης εννιακοσίων πενήντα
έξι χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων µε µία µαρίνα τριακοσίων
τριάντα επτά θέσεων, διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα του πρώην αεροδροµίου, κάποια διατηρητέα και νεότερα
µνηµεία, καθώς επίσης αρχαιολογικές περιοχές.
Η τιµή για την παραχώρηση - οικοπεδοποίηση είναι 911 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να προεξοφληθούν
σε παρούσες αξίες, αν και δεν πιστεύουµε ότι θα συµβεί. Η αξία
της επένδυσης εξαρτάται από την προς εκµετάλλευση έκταση,
που, όπως αναφέραµε, έχει µεταβληθεί σε σχέση µε την αρχική
προσφορά. Η εκτιµώµενη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, όσον
αφορά µόνο τα οικοδοµήσιµα τετραγωνικά µέτρα είναι 218 ευρώ,
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας που καταθέσαµε στην επιτροπή στα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι κάποιοι έχουν αναφέρει ως τιµή
πώλησης για το σύνολο του οικοπέδου τα 148 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, όσο δηλαδή σε κάποια αποµακρυσµένη περιοχή
της Ελλάδας, σε κάποιο χωριό, και όχι βέβαια στην Αθήνα. Το
ΤΕΕ, πάντως, έχει υπολογίσει την αξία του τουλάχιστον στο τριπλάσιο, αναφέροντας πως ξεπουλήθηκε -το λέει το ΤΕΕ, όχι
εµείς- ενώ την εκτιµούσε µε οικοδοµήσιµο το 40% της έκτασης,
που έχει πλέον αυξηθεί.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν εµφανίζει κανένα κόστος ή όφελος όσον αφορά τη σύµβαση, εκτός της τιµής παραχώρησης των 911 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ χρησιµοποιείται η
προσφορά του µοναδικού παραχωρησιούχου το 2014 σε ένα
άλλο τοπογραφικό σχέδιο, µε άλλες παραµέτρους, όπως για παράδειγµα χωρίς το καζίνο.
Στους κινδύνους της επένδυσης τώρα υπάρχουν αρκετοί,
όπως αυτοί που θα προέκυπταν στην περίπτωση που η «LAMDA»
θα δηµιουργούσε κόκκινα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες και σε
επιχειρήσεις, εάν εγκαταλείψει το σχέδιο και χρεοκοπήσει ή αν
θα κανιβαλίσει τα έσοδα των υπαρχόντων καζίνων και καταστηµάτων λιανικής της περιοχής, οπότε θα χρεοκοπήσουν αυτά.
Υπάρχουν, όµως, ακόµη πιο πιθανοί κίνδυνοι, όπως τυχόν χρεοκοπία της «MOHEGAN», που ανέλαβε το καζίνο, σε συνεργασία
µε το νέο εθνικό µας κατασκευαστή, την «ΤΕΡΝΑ».
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ πως η «MOHEGAN» δανείστηκε 1,4 δισεκατοµµύριο δολάρια για την αποπληρωµή προηγούµενων χρεών της 1,4 δισεκατοµµυρίου - δολαρίων, µε
αξιολόγηση «CAA1» από τη «ΜOODY’S», που σηµαίνει πως πρόκειται για junk bonds, για «σκουπίδια» δηλαδή, µε σηµαντικό
ρίσκο, ενώ υπάρχει προειδοποίηση από την ίδια στο χρηµατιστήριο πτώχευσής της. Την καταθέσαµε στα Πρακτικά.
Από την άλλη πλευρά, ρωτήσαµε αν ισχύει το ότι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank συζητούν µε την κοινοπραξία, προκειµένου
να δανειοδοτήσεων εξολοκλήρου, δηλαδή µε 1 δισ. ευρώ το καζίνο, χωρίς να πάρουµε απάντηση. Αναρωτηθήκαµε δε πώς είναι
δυνατόν οι τράπεζες -τις οποίες στήριξαν µε πάνω από 60 δισεκατοµµύρια οι Έλληνες και που δεν δανείζουν ούτε ένα ευρώ σε
υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις- να βρουν ένα δισεκατοµµύριο και
να το δώσουν σε αυτούς που θέλουν να παραστήσουν τους επενδυτές µε ξένα χρήµατα.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θεωρούµε πως έχει µεταβληθεί τόσο
το πνεύµα του αρχικού διαγωνισµού όσο και το τίµηµα. Η
«LAMDA» περιορίζεται σε ένα πολύ µικρό φιλέτο, που ουσιαστικά
δεν έχει σχέση µε το παλαιό αεροδρόµιο, ενώ το παλιό αεροδρόµιο µεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ του υπερταµείου των ξένων, χωρίς
αποτίµηση εκ νέου, όπως συνέβη απαράδεκτα µε τα ακίνητα της
ΕΤΑΔ. Εκτός αυτού, δεν θεωρούµε το καζίνο την επένδυση που
χρειάζεται η χώρα µας, ενώ εµπεριέχει κινδύνους πραγµατοποίησης µε αρνητικές συνέπειες, εάν το χρηµατοδοτήσουν οι συστηµικές τράπεζες.
Το Ελληνικό, γενικότερα, δεν θα ήταν ίσως άσχηµη επένδυση
υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιβαλλοντικών και των
πολεοδοµικών κανόνων, καθώς επίσης του σωστού τιµήµατος,
της σωστής σύµβασης και της σωστής χρηµατοδότησης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
Συνεχίζοντας τώρα µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου, το πρώτο
άρθρο αποτελεί τη σύµβαση, στο οποίο διαπιστώνουµε αρχικά
πως αγοραστής είναι η «HELLINIKON GLOBAL», µια εταιρεία δηλαδή, που ιδρύθηκε στις 4-1-2014 µε έδρα το Λουξεµβούργο, το
γνωστό φορολογικό παράδεισο µε τα σχετικά πρόσφατα φορολογικά σκάνδαλα, τα γνωστά ως «LuxLeaks». Η «HELLINIKON
GLOBAL» εµφανίζεται να είναι 100% θυγατρική της «LAMDA DEVELOPMENT» στην ετήσια έκθεσή της το 2014, µε κεφάλαιο
36.000 ευρώ, όπως καταθέσαµε στα Πρακτικά µαζί µε τη µετοχική σύνθεση της «LAMDA».
Εποµένως, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή για ψήφιση µια
σύµβαση που υποτίθεται πως αφορά µια επένδυση αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ -7 µε 8 δισεκατοµµύρια ευρώ- από µία εταιρεία µε κατατεθειµένο κεφάλαιο λιγότερο από αυτό ενός µπακάλη, ενός περίπτερου, οπότε εύλογα ρωτήσαµε γιατί δροµολογεί κάτι τέτοιο. Προφανώς, βέβαια, για να µην κινδυνέψει η µητρική, η «LAMDA», από την επένδυση, γεγονός που, όµως,
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σηµαίνει πως η ίδια η εταιρεία τη θεωρεί υψηλού ρίσκου.
Περαιτέρω, το δηµόσιο θα επιβαρυνθεί µε τη µετεγκατάσταση
δηµοσίων υπηρεσιών, όπως της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού, του Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσµά
κ.λπ., ενώ δεν γνωρίζουµε το κόστος, αφού δεν έχει προσκοµίσει
κάτι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μια προηγούµενη, πάντως, δηµοσίευση µε τίτλο « Γιατί πολλοί αποκαλούν σκάνδαλο
την επένδυση στο Ελληνικό;» -όχι δική µας, την καταθέσαµε στα
Πρακτικά- µε λίγο διαφορετικά πάντως πάγια, εµφάνιζε συνολικό
κόστος της µετεγκατάστασης 614 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι που
πρέπει, βέβαια, να απαντηθεί από την Κυβέρνηση.
Συνεχίζοντας, αυτό που µας προβληµάτισε επιπλέον είναι οι
εξαιρετικά υψηλοί όροι εκµετάλλευσης της γης, µε συντελεστές
δόµησης που κυµαίνονται από 0,2 έως 2,2, οι οποίοι υπό όρους
µπορεί να προσαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 20% ανά ζώνη
ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόµηση. Ο µέσος συντελεστής
δόµησης θα είναι της τάξεως του 0,5 έως 0,6 και η συνολική δόµηση θα αγγίζει τα τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, ενώ η κάλυψη, οι δοµηµένες επιφάνειες δηλαδή,
θα ανέρχεται στο 35% της συνολικής έκτασης της περιοχής.
Το σχέδιο επιτρέπει εκτεταµένες παρεµβάσεις στην ακτή, τη
δυνατότητα προσχώσεων στο θαλάσσιο µέτωπο, ενώ συνολικά
παραχωρούνται τόσο η παραλία όσο και ο αιγιαλός, δίνοντας τη
δυνατότητα κατασκευής τεχνητών νησίδων και λιµενικών εγκαταστάσεων, χωρίς καµµία απολύτως µέριµνα για τη φυσιογνωµία
των ακτών της Αττικής, τα θαλάσσια οικοσυστήµατα και το
αστικό τοπίο.
Ως προς τις δοµικές παραµέτρους, τα σηµαντικότερα µέρη
της υπό κύρωση σύµβασης ευρίσκονται στη σύσταση δικαιωµάτων επιφανείας, όπου σε γενικές γραµµές είναι πολύ πιθανόν να
επιβαρυνθεί µε απίστευτες υποχρεώσεις το δηµόσιο εάν οι επενδυτές χρεοκοπήσουν ή απλά δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις
τους.
Στο δεύτερο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν διάφορες διαδικασίες.
Στο τρίτο άρθρο και στην παράγραφο 1 αναφέρεται πως µεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ δικαιώµατα πλήρους κυριότητας µε τη
σύσταση δικαιώµατος επιφανείας επί ακινήτων του µητροπολιτικού πόλου Αγίου Κοσµά - Ελληνικού.
Προβλέπεται, επιπλέον, η µεταβίβαση των δικαιωµάτων από
το ΤΑΙΠΕΔ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» για την καταβολή του ποσού
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»,
ενώ η αξία των µεταβιβαζοµένων ανέρχεται στο ποσόν των
911.200.000 ευρώ.
Έχουµε ήδη αναφέρει τις αντιρρήσεις για τον τρόπο υπολογισµού του τιµήµατος και για το ότι είναι εξαιρετικά χαµηλό, ενώ
αναφέρεται σε άλλα δεδοµένα.
Σε κάθε περίπτωση, το διαφυγόν κέρδος του δηµοσίου είναι
ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, έτσι όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί από την «TRANSNATIONAL INSTITUTE» στην έρευνά
της για τη βιοµηχανία ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη. Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα 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)
Η έρευνα επικεντρώνεται στο σκάνδαλο των απαιτήσεων των
δανειστών για ιδιωτικοποιήσεις, για ξεπούληµα καλύτερα, στις
χώρες της κρίσης το 2010, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην
Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ, ως µοναδικός
µέτοχος της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», εγκρίνει την έκδοση εννέα εκατοµµυρίων εκατόν δώδεκα χιλιάδων νέων ονοµαστικών µετοχών
κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 17, του
ν.4548/2018 και κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Οι διατάξεις
αυτές αφορούν το δίκαιο των ανωνύµων εταιρειών και ειδικά την
εισφορά σε είδος σε µία εταιρεία.
Το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή, παίρνει δωρεάν την έκταση σε µία τιµή
που έχει προκύψει από µία προσφορά µιας άλλης εταιρείας κάτω
από διαφορετικά δεδοµένα, ενώ µε βάση αυτήν την εισφορά εκδίδει µετοχές στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», που υποθέτουµε πως θα
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πωληθούν στην «HELLINIKON GLOBAL», η οποία, έχοντας µόνο
36.000 ευρώ κεφάλαιο, θα τις πληρώσει -αν τις πληρώσει- κάποια
στιγµή στο µέλλον.
Κανονικά, βέβαια, ο νόµος προβλέπει πως για την εισφορά εις
είδος θα πρέπει να γίνει αποτίµηση από δύο ορκωτούς λογιστές.
Φανταζόµαστε, όµως, πως είναι τόσο προβληµατική η διάταξη
που δεν βρέθηκε κανένας ορκωτός λογιστής που να δέχτηκε να
βάλει την υπογραφή του. Οπότε δροµολογείται κατά παρέκκλιση, µε βάση την πρόταση του συγκεκριµένου ενός και µόνου
αγοραστή από το παρελθόν. Εάν αυτό δεν είναι σκάνδαλο, τότε
τι ακριβώς είναι;
Στο τέταρτο άρθρο δίνεται άδεια στον εκµεταλλευτή του
χώρου να αρχίσει εργασίες πριν ακόµη γίνει η µεταβίβαση στην
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», προφανώς για να µην χρειαστεί να καταβληθεί
προηγουµένως το τίµηµα των 911.000.000, ελπίζοντας πως τουλάχιστον θα πληρωθεί κάποια στιγµή η προκαταβολή.
Τέλος, στο πέµπτο άρθρο δροµολογούνται κατά παρέκκλιση
οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις για το Ελληνικό, όπως για το υψηλό
κτήριο, για την απαράδεκτη περίφραξη χώρων κ.λπ..
Το έκτο άρθρο είναι τυπικό, είναι η έναρξη ισχύος.
Κλείνοντας, σε µία περιοχή που η Κυβέρνηση ξεπούλησε έναντι πινακίου φακής, θα δροµολογηθεί µια επένδυση, δηµιουργώντας µια πόλη µέσα στην πόλη, στην οποία οι «µουζίκοι» -όπως
κατάντησαν τους Έλληνες οι κυβερνήσεις τους- δεν θα έχουν
καµµία πρόσβαση στις παραλίες της. Θα αλλάξει, δε, το κλίµα
τόσο στην περιοχή όσο και στην Αθήνα, ενώ, µεταξύ άλλων, η
θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά πέντε βαθµούς -σύµφωνα µε αυτά
που ακούσαµε-, αυξάνοντας ανάλογα το κόστος κλιµατισµού
τους καλοκαιρινούς µήνες.
Ειδικά όσον αφορά την τροπολογία 807 θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά µια δική µας πρόταση ανασυγκρότησης του Εθνικού
Προγράµµατος Προσεισµικών Ελέγχων, επειδή ο σκοπός µας
είναι να είµαστε πραγµατικά εποικοδοµητικοί στη Βουλή προς
όφελος της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Ευχαριστώ πολύ.
(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)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βιλιάρδο.
Καλώ στο Βήµα για τη δική του εισήγηση τον ειδικό αγορητή
του ΜέΡΑ25, τον κ. Κρίτωνα Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βουλεύτριες και Βουλευτές, κύριε Υφυπουργέ, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε παρανοµεί. Στην ουσία δίνει διπλάσιο χώρο σε
έναν ιδιώτη ο οποίος για το µισό είχε ανταγωνιστεί άλλους για
ένα συγκεκριµένο αντίτιµο. Είναι η ίδια ιστορία µε το «Mall», όπου
και εκεί πέρα αλλάξατε τους όρους για τη «LAMDA» κατόπιν εορτής.
Φτιάχνετε µια τοιχισµένη πόλη, κάτι που δεν υπάρχει στην ελληνική πραγµατικότητα. Το εισάγετε από χώρες που έχουν διαχωρισµό των γκέτο µε τους οικισµούς πλουσίων µε τείχος.
Τι θα έπρεπε να συζητάµε στο νοµοσχέδιο αυτό; Θα έπρεπε
να συζητάµε για το µητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού, τη µεγάλη ευκαιρία της Αθήνας. Δεν είναι χαµένη αυτή ευκαιρία, γιατί
τα σχέδιά σας ακόµα κολλάνε στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Με αυτά που φέρνετε, δεν πρόκειται να προχωρήσουν, γιατί δεν
είναι δυνατόν αυτά που προβλέπονται εδώ πέρα να περάσουν
από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Θα έπρεπε να συζητάµε για έναν πνεύµονα ζωής των κατοίκων
µιας πόλης που όχι µόνο υποφέρουν από το νέφος, αλλά θα δουν
τεράστιες θερµοκρασιακές αυξήσεις τα επόµενα καλοκαίρια,
µιας πόλης που έχει ελάχιστη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο,
µιας πόλης που η ποιότητα του αέρα είναι τόσο κακή, που έχει
ανακοινωθεί στην πράξη ότι ακολουθεί µετά τη Θεσσαλονίκη και
η καταδίκη της Αθήνας για την ποιότητα αέρα της πόλης και την
παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αυτό ισχύει και για τον
Βόλο, βέβαια, όπου καίτε τα απορρίµµατα.
Σε αυτή την Αίθουσα θα έπρεπε να συζητάµε την ευκαιρία ανά-
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δειξης του δηµόσιου παράκτιου µετώπου, που θα είναι δηµόσιο
και προσβάσιµο για κάθε πολίτη. Αυτό σηµαίνει -γιατί έχουµε αρχίσει και ξεχνάµε τι σηµαίνει δηµόσιος χώρος- ότι κάθε πολίτης
είναι πλουσιότερος, γιατί έχει δικαίωµα στην ποιότητα ζωής, έχει
δικαίωµα στην πρόσβαση στην παραλία, στην αναψυχή, στο
πάρκο.
Θα µπορούσαν να υπάρχουν εµπορικές δραστηριότητες σ’
αυτό το δηµόσιο µητροπολιτικό πάρκο; Ναι θα µπορούσαν. Κτήρια που έχουν κατασκευαστεί από το δηµόσιο µέσα από διεθνείς
διαγωνισµούς, κτήρια στολίδια, θα µπορούσαν να νοικιαστούν
προς ιδιώτες, για να έχουν εστιατόρια και άλλες δράσεις, τόσο
ώστε να είναι οικονοµικά βιώσιµο αυτό το πάρκο. Θα παρήγαγε
ΑΕΠ; Ναι, πολύ µεγαλύτερο από αυτό που θα παράγετε εσείς µε
αυτήν την επένδυση που ποτέ δεν θα γίνει και θα µείνει στα χαρτιά. Δεν θα παράγεται, όµως, από έναν ιδιώτη. Εκείνη είναι η µεγάλη διαφορά.
Ο πόλος έλξης που θα ήταν αυτό το µητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, θα παρήγαγε θέσεις απασχόλησης και οικονοµική ανάπτυξη µέσα από όλες τις επιχειρήσεις που θα αναπτύσσονταν
στους γύρω δήµους, µέσα στον αστικό ιστό, από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, από ξενοδοχεία, εµπορικά καταστήµατα και
εστιατόρια.
Ενώ εσείς τι κάνετε; Μια επένδυση σκούπα για κάθε άλλη δραστηριότητα στους δήµους της νότιας Αθήνας. Το λένε οι εµπορικοί σύλλογοι της Γλυφάδας και άλλων δήµων. Με αυτά τα mall
που θα δηµιουργήσετε, ανταγωνίζεστε. Δεν δηµιουργείτε θέσεις
απασχόλησης. Συγκεντρώνετε κάποιες δραστηριότητες και κάποια απασχόληση σε έναν-δυο ιδιώτες, όταν κλείνετε όλες τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό κάνετε. Μας µιλάτε κατά
καιρούς για θέσεις απασχόλησης χωρίς ποτέ να µας έχετε µιλήσει για το πόσες θα κλείσουν, πόσες θα χαθούν. Βέβαια, ξέρετε
µε τι αµοιβές είναι αυτές οι θέσεις απασχόλησης, µε τι βιωσιµότητα είναι αυτές οι επιχειρήσεις που φτιάχνετε. Κάποιοι µίλησαν
για την Αθήνα που θα έχει την πλάτη στη θάλασσα. Τώρα η
Αθήνα θα έχει την πλάτη της σ’ ένα τοίχο πίσω από τον οποίο θα
είναι η θάλασσα.
Είναι ουτοπικό να συζητάµε σήµερα ακόµα για το µεγάλο µητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας, το πάρκο «Ελληνικό», που µαζί
µε το πάρκο «Αντώνη Τρίτση», το πάρκο «Γουδή» και το πάρκο
«Λιπάσµατα», θα µπορούσαν να κάνουν ένα δίκτυο µητροπολιτικών πάρκων που θα δώσει ανάσα στην Αθήνα. Δεν είναι καθόλου
ουτοπικό. Θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Και θα υποχρεωθείτε όλοι σας να πάτε εκεί, µέσα από τα κινήµατα που θα προσφύγουν στο Συµβούλιο Επικρατείας. Θα έπρεπε να είναι το
πραγµατικά εµβληµατικό έργο. Γιατί µιλάτε για εµβληµατικά
έργα, µόνο γι’ αυτά που καταστρέφουν το περιβάλλον, τον
αγώνα απέναντι στην κλιµατική κρίση και βέβαια καταστρέφουν
τις θέσεις απασχόλησης και την τοπική οικονοµία. Σκουριές, Ελληνικό, εξορύξεις. Τα εµβληµατικά έργα σήµερα στον αιώνα της
κλιµατικής κρίσης είναι αυτά που δείχνουν ότι καταλαβαίνουµε
που πατάµε και που βρισκόµαστε, που µας χτίζουν τείχη όχι διαχωρισµού πλουσίων και φτωχών αλλά προστασίας από το τσουνάµι της κλιµατικής κρίσης, µε περισσότερο πράσινο, µε περισσότερη προστασία από τους καύσωνες.
Τι έχουµε µπροστά µας; Το µεγαλύτερο πρότζεκτ ιδιωτικοποίησης δηµόσιου χώρου σε κέντρο πόλης, σε κέντρο εντός αστικού ιστού στην Ελλάδα. Παραγκωνίζεται η Νέα Δηµοκρατία µε
τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής για το ποιος έκανε τα περισσότερα. Το Κίνηµα Αλλαγής ζητάει συγνώµη µάλιστα που κάποτε
ζητούσε µητροπολιτικό πάρκο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προεκλογική οµιλία του Αλέξη Τσίπρα το 2019 στο Σύνταγµα που αφού
εξηγούσε πόσα έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να βελτιώσει τη
σύµβαση - η αλήθεια είναι ότι έκανε κάποια πράγµατα για να βελτιωθεί η σύµβαση- συνέχιζε ότι αυτό το µεγαλύτερο φιλέτο της
Μεσογείου δεν µπορεί να µείνει αναξιοποίητο. Αυτή είναι η ιδέα
σας για τα δηµόσια µητροπολιτικά πάρκα; Φιλέτα που δεν πρέπει
να µείνουν αναξιοποίητα;
Συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο όταν η προσφυγή των κινηµάτων -όπως ξέρετε έχω συµµετάσχει σε αυτές τις προσφυγέςακόµα εκκρεµούν στο Συµβούλιο Επικρατείας. Και βέβαια µε
αυτά που µας φέρνετε εδώ, η µάχη στο Συµβούλιο Επικρατείας
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θα κρατάει για καιρό.
Περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο αυτό το αδιανόητο: περίφραξη
µεταξύ των οικισµών, µεταξύ των διαφόρων χρήσεων µέσα στο
πάρκο, όχι µόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Δεν πρέπει
να παραπλανάται κανείς. Το νοµοσχέδιο λέει ότι κατά παρέκκλιση µπορούν οι χρήσεις να διαχωρίζονται και στη συνέχεια. Θα
έχουµε ένα τείχος να χωρίζει τον Δήµο Ελληνικού µε τους οικισµούς, τα ιδιωτικά χωριά που θα φτιάξει η «LAMDA». Φαβέλες
και πλούσιες γειτονιές οραµατίζεστε; Ούτε καν στην Εκάλη, ούτε
καν στην Κηφισιά δεν διανοήθηκε κάποιος να το κάνει αυτό.
Όµως η παράνοµη ιδιωτικοποίηση είναι συγκλονιστική και πραγµατικά θα πέσει στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Βλέπουµε ότι σ’ αυτή τη σύµβαση το δηµόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ
µοιράζει την έκταση που θα ιδιωτικοποιηθεί. Μόνο που αυτό το
30% µοιράζεται δυσανάλογα, ξέρετε. Στο παράκτιο µέτωπο παίρνει περισσότερα η «LAMDA DEVELOPMENT», το ΤΑΙΠΕΔ, αυτή
τη στιγµή. Επίσης, παίρνει όλους τους ανοικτούς χώρους εκεί
που θα χτιστεί το ξενοδοχείο. Μας εντυπωσίασε όµως ότι δεν
παίρνει τον χώρο που θα χτιστεί το καζίνο. Πραγµατικά πώς και
σας ξέφυγε αυτό; Τι έγινε και ξέφυγε; Θα δούµε λίγο παρακάτω,
βέβαια, ότι δεν σας ξέφυγε. Αποφασίσατε να το ιδιωτικοποιήσετε
παράνοµα. Με δήµευση από τους ιδιώτες της δηµόσιας περιουσίας που κατά τα άλλα τους ενοικιάζετε για µικρό διάστηµα για
σας των ενενήντα εννιά χρόνων, για τρεις γενιές πολιτών. Αυξάνετε το ποσοστό του ιδιώτη από το 30% στο 40% περίπου συµπεριλαµβάνοντας τους κοινόχρηστους χώρους στην παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, το 30% είναι από ένα πολύ µεγαλύτερο
αριθµό στρεµµάτων από ό,τι θα όφειλε. Και είναι το 40% αν εξαιρέσουµε τους κοινόχρηστους χώρους. Αφού το κάνετε αυτό συνεχίζετε την ιδιωτικοποίηση µε την έννοια της επιφάνειας. Το
δικαίωµα επιφάνειας σηµαίνει κυριότητα για τα ενενήντα εννιά
χρόνια και µετά περιέχονται τα εδάφη και τα κτίσµατα αυτά στο
δηµόσιο. Τι κάνετε; Επιτρέπετε να γίνει κατάτµηση από τον επιφανειούχο χωρίς συναίνεση του ελληνικού δηµοσίου. Και µετά
αφού δηµιουργηθούν εµπράγµατα δικαιώµατα µπορεί στην
ουσία να το κρατήσει. Αυτή είναι η ουσία. Κατοχυρώνει ιδιοκτησιακά δικαιώµατα. Και έτσι η έκταση που ιδιωτικοποιείται δεν θα
πάει στο 40%. Θα πάει στο 50% και πλέον.
Βέβαια, αν κάτι ξεφύγει και θέλουν να διορθώσουν οι επενδυτές, σε αγαστή συνεργασία µε τις κυβερνήσεις, µπορούν να το
κάνουν γιατί οι πρόδηλες παραδροµές τροποποιούνται µόνο µε
έγγραφη συµφωνία χωρίς να ορίζεται πουθενά τι είναι πρόδηλη
παραδροµή κι αυτά θα πρέπει να τα αποφασίσει το Συµβούλιο
της Επικρατείας. Βλέπουµε όµως ότι όσο και να γίνεστε κυβέρνηση δουλοπάροικος στις επιχειρήσεις, στα τρία επιχειρηµατικά
συµφέροντα της χώρας, αυτές οι επενδύσεις ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον δεν θα προχωρήσουν. Μας το λένε τα δηµοσιεύµατα «BUSINESS DAILY» κι σε άλλο site. Αναζητούνται 2,2
δισεκατοµµύρια για καζίνο και υποδοµές. Σε άλλο σηµείο του άρθρου µιλάει για 2,8 δισεκατοµµύρια που λείπουν από τη
«LAMDA» και τη «HOGAN» για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στις δεσµεύσεις για το καζίνο και τις υποδοµές. Παρ’ όλα αυτά
που τους έχετε δώσει. Τα mall σαν αυτά που θέλετε να κατασκευάσετε, τα κατασκευάζετε πριν την παραχώρηση, πριν γίνει
ιδιοκτήτης η «LAMDA». Της δίνετε το δικαίωµα να φτιάξει εµπορικό χώρο, mall, να κάνει σκούπα τις τοπικές, µικρές επιχειρήσεις
πριν της δώσετε το οικόπεδο, το µητροπολιτικό πάρκο δηλαδή.
Η δεινή θέση της «LAMDA» φαίνεται να οφείλεται, από ό,τι λέει
το δηµοσίευµα στο ότι τα mall πλέον δεν έχουν βέβαια τον ανταγωνισµό των µικρών επιχειρήσεων αλλά έχουν του ηλεκτρονικού
εµπορίου. Γι’ αυτό και πριν την κρίση του κορωνοϊού τα mall άρχισαν να χάνουν έσοδα και γι’ αυτό η δεινή θέση της «LAMDA».
Αναρωτιούνται οι τράπεζες πώς να στηρίξουν πραγµατικά
αυτήν την επένδυση όταν έχει ανακοινωθεί ότι θα πουληθούν
άµεσα έντεκα χιλιάδες κατοικίες. Πού; Στην Ελλάδα του σήµερα;
Σε πόσα χρόνια; Πού θα βρεθούν αυτοί που θα τις αγοράσουν;
Με τέτοια µεγέθη φουσκωµένα στηρίζετε αυτές τις επενδύσεις
σας. Τα φουσκώνετε όταν ο αγοραστής είναι το κράτος. Όπως
έγινε για τα ΣΔΙΤ των απορριµµάτων της Πελοποννήσου που σας
το γύρισε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερδιαστασιολογηµένο. Όταν όµως είναι αγοραστής ιδιώτης, αυτό δεν φτάνει.
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Όσον αφορά τη «HOGAN» αναρωτιούνται φαίνεται οι τράπεζες µε βάση τα δηµοσιεύµατα πως είναι δυνατόν να στηριχθεί η
βιωσιµότητα του καζίνο όταν προβλεπόταν κατ’ ελάχιστο πέντε
εκατοµµύρια επισκέπτες-χρήστες και κατά µέγιστο δέκα. Πού θα
βρεθούν στην Ελλάδα του σήµερα αλλά και του αύριο αυτοί οι
επισκέπτες για να είναι βιώσιµο;
Βέβαια, είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ και σε µια τροπολογία σας, µια πελατειακή τροπολογία που µε στενοχωρεί βαθιά.
Θέλετε να ισοπεδώσετε σε τρεις ηµέρες ό,τι έµεινε από την αντιπαροχή του Καραµανλή. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτήν
την τροπολογία. Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει αντίστοιχο παράδειγµα να καταστρέφεται η πολιτιστική κληρονοµιά χώρας.
Όσες πόλεις δεν απελευθερώθηκαν είναι οι µόνες που κράτησαν
την πολιτιστική κληρονοµιά, όπως η Ανδριανούπολη, η Φιλιππούπολη, η Οχρίδα, το Αργυρόκαστρο. Κοιτάξτε αυτές που δεν έπεσαν στα χέρια µας. Εκεί έµεναν κατά κυριότητα ελληνικοί
πληθυσµοί. Κοιτάξτε τι κάναµε σε αυτές τις οποίες απελευθερώσαµε.
Αυτό το έγκληµα που είναι ντροπή, το συνεχίζετε. Μέσα σε
τρεις ηµέρες κτίσµατα εκατόν ενενήντα ετών θα κατεδαφίζονται,
επειδή κρίθηκαν ετοιµόρροπα. Με εξαίρεση τα διατηρητέα, θα
κατεδαφίζετε ολόκληρους παραδοσιακούς οικισµούς. Όπως
έγινε µετά το σεισµό στα Γρεβενά, ετοιµάζετε τη Σάµο, τη Σύρο
και παντού. Καταργείτε όλα τα γνωµοδοτικά όργανα που θα
είχαν σχετική αρµοδιότητα, από το Υπουργείο Πολιτισµού, το
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, την Τριµελή Επιτροπή του προεδρικού διατάγµατος του ’29.
Έχουµε τον νόµο που προβλέπει την αυτόµατη κήρυξη αυτών
των χώρων. Όµως θα πρέπει κάποιος να κάνει τις διαδικασίες
κήρυξης. Εσείς θα τα γκρεµίσετε πριν γίνουν αυτές οι υποχρεωτικές διαδικασίες στήριξης. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Εκ µέρους των παιδιών µας, των επόµενων γενεών, ντροπή σας, για
αυτό που αφήνετε στην πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. Ο
ν.3828/2002 προβλέπει συνέργεια των Υπουργείων για τη διάσωση αυτών των κτηρίων. Δεν έγινε ποτέ το προεδρικό διάταγµα.
Αντί, λοιπόν, να φέρετε αυτό το προεδρικό διάταγµα, φέρνετε
τριήµερη κατεδάφιση των διατηρητέων κτηρίων, διακοσίων χρόνων. Ντροπή σας!
Το ΜέΡΑ25 επανακαταθέτει τέσσερις τροπολογίες, µέχρι να
έχετε την κοινή λογική να τις αποδεχτείτε. Μονιµοποίηση των εργαζοµένων στην καθαριότητα. Έχουµε εκατό καθαρίστριες και
καθαριστές στο Υπουργείο Οικονοµικών για περίπου είκοσι χρόνια µε δεκαοκτάµηνες συµβάσεις που ανανεώνονται. Συνεχίζουν
και εργάζονται εκεί. Και όµως, κύριε Υπουργέ, τις στέλνετε στον
δρόµο. Τώρα είναι στα πρόθυρα συνταξιοδότησης. Μέσα σε
αυτήν την οικονοµική κρίση, που τις χρειάζεστε για τον κορωνοϊό, τις στέλνετε στον δρόµο για να τις επαναπροσλάβετε,
αυτές ή κάποιους άλλους, µέσα από συνεργείο που θα πληρώσετε το ίδιο -αν όχι παραπάνω-, µέσα από ιδιώτες που θα τους
δίνουν όµως τους µισούς µισθούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ξέρετε τι
λέτε;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά του Αιγαίου. Είναι ένα µνηµονιακό µέτρο. Πάρτε το
πίσω τώρα µε την κρίση και επαναφέρετε τους µειωµένους συντελεστές για τα νησιά του Αιγαίου. Πρέπει να είναι γύρω στην
έβδοµη φορά που σας το ζητάµε.
Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα των εργαζοµένων στα courier, στους οδηγούς δίκυκλου ταχυµεταφορών, ταχυδιανοµέων και υπαλλήλους εξωτερικών εργασιών που εργάζονται µε δίκυκλο. Είναι κάτι το αυτονόητο. Ρωτήστε τους Βουλευτές οποιουδήποτε κόµµατος. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι
που κινδυνεύουν πολλαπλά, πόσο µάλλον τώρα, να µην είναι στα
βαρέα και ανθυγιεινά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε την ισχύ του Πτωχευτικού Κώδικα. Είναι το προφανές µέσα σε αυτήν την κατάσταση φτωχοποίησης. Σταµατήστε τη χρεοκοπία των ελληνικών νοικοκυριών που έχετε νοµοθετήσει, σκηνοθετήσει και έχετε δροµολογήσει µε µέσο εκφοβισµού τη δήµευση της περιουσίας όλων των νοικοκυριών και ιδιω-
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τών που χρωστάνε άνω των 30 χιλιάδων ευρώ, που έχουν εγγυηθεί άνω των 30 χιλιάδων ευρώ ή έχουν κληρονοµήσει ή θα κληρονοµήσουν άνθρωπο που χρωστάει πάνω από 30 χιλιάδες
ευρώ. Δηµεύεται η περιουσία τους, εφόσον για τρίτη φορά ο
πλειστηριασµός είναι άκαρπος. Τη δηµεύετε, χωρίς να τους δίνετε 1 ευρώ στην τσέπη, ώστε να αποµειωθεί το χρέος τους.
Τους παίρνετε τα σπίτια και µετά οι δανειστές και τους λογαριασµούς τους και όλη την ατοµική τους περιουσία. Τους δηµεύετε
και τους χρησιµοποιείτε σαν να ήταν εταιρείες. Οι προσφυγές
απέναντι σε αυτό που φαίνεται είναι καθ’ οδόν και θα τα συζητήσουµε και στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Σας καλούµε να κάνετε µητροπολιτικό πάρκο το Ελληνικό για
την κλιµατική αλλαγή, την απασχόληση, το περιβάλλον, την τοπική οικονοµία και την ποιότητα ζωής. Σας καλούµε να σταµατήσετε να ευνοείτε λίγες επιχειρήσεις, διαλύοντας τον κοινωνικό
ιστό, φέρνοντας σε φτωχοποίηση τους πολίτες, κλείνοντας τις
µικρές επιχειρήσεις, ξανά και ξανά, νοµοσχέδιο µε νοµοσχέδιο.
Το ΜέΡΑ25 καταψηφίζει όλο το νοµοσχέδιο και κάθε άρθρο
του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Βελόπουλε,
ζητώ συγγνώµη. Ο Υπουργός θέλει τον λόγο για πολύ λίγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, ζητώ συγγνώµη.
Δεν θα απαντήσω στους χαρακτηρισµούς του εισηγητή από
το ΜέΡΑ25. Ξέρετε, είναι πολύ σηµαντικό από ποιον εκφέρονται.
Αυτοί οι χαρακτηρισµοί πολλές φορές επιστρέφουν στον ίδιο ή
είναι τίτλοι τιµής για αυτούς στους οποίους αποδίδονται. Ειδικά
για ένα κόµµα και για έναν πολιτικό αρχηγό που κατέστρεψε την
Ελλάδα.
Αυτό που δεν δέχοµαι όµως…
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μπράβο! Πετάτε την µπάλα στην εξέδρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει
µια σοβαρότητα στην Αίθουσα υποθέτω, αλλά δεν την αφήνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Γρηγοριάδη,
µην διακόπτετε. Δεν διακόπηκε ο κ. Αρσένης. Εδώ µας κατατρόπωσε µε τα «Ντροπή, ντροπή, ντροπή».
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επί της
ουσίας συνεπώς, δύο σχόλια. Πρώτον, για πολλοστή φορά, ο κανόνας σας είναι ο εξής: Αποφεύγετε να ποσοτικοποιήσετε τις
προτάσεις τις οποίες κάνετε, γιατί ξέρετε ότι δεν ποσοτικοποιούνται.
Και δεύτερον, τέλος ο λαϊκισµός. Έχουµε ανακοινώσει από τις
11 Μαρτίου τι κάνουµε στο Υπουργείο Οικονοµικών και ακολουθούµε κατά γράµµα ό,τι έγινε το 2018. Άρα, διαβάστε και µετά
τοποθετηθείτε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Αµέσως µετά το τέλος της οµιλίας του Προέδρου της Ελληνικής
Λύσης, θα ξεκινήσουµε τη διαδικασία της ένστασης της αντισυνταγµατικότητας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης):
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο που
είπατε. Και εσείς και όλοι οι Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας καταλογίζετε και καταλογίζατε κατά το παρελθόν τα εγκληµατικά
λάθη του κ. Βαρουφάκη. Έτσι δεν είναι; Το πρώτο εξάµηνο τα
100 δισεκατοµµύρια, τα 70 δισεκατοµµύρια, τα 40 δισεκατοµµύρια.
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Αν θέλετε να σας πιστέψουµε, λοιπόν, ή αν θέλετε να είστε πιστευτός εσείς και η Κυβέρνησή σας, θα ήταν φρονιµότερο να κάνετε µια εξεταστική επιτροπή. Γιατί δεν την κάνετε; Την ζητήσαµε
δεκαπέντε φορές, για να δούµε αν όντως πραγµατικά ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο κ. Βαρουφάκης στο πρώτο εξάµηνο έκαναν τη χώρα µας
να χάσει τα 100 δισεκατοµµύρια. Γιατί όταν µιλάµε για 100 δισεκατοµµύρια, είναι πολλά λεφτά, κύριε Υπουργέ. Αν τα έχετε στην
τσέπη σας και τα χαρίζετε, χαρίστε τα. Εµείς, όµως, δεν χαρίζουµε ούτε 1 ευρώ από την τσέπη του ελληνικού λαού. Ούτε 1
ευρώ! Πολλώ δε µάλλον θα έλεγα για τα 100 δισεκατοµµύρια.
Γιατί δεν το κάνετε; Σας προκαλούµε ακόµα µία φορά. Σας προκαλούµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κοιτάτε κάτω, κύριε Υπουργέ, στα χαρτιά σας. Πήρατε το
γάντι, το πετάξατε στον κύριο του ΜέΡΑ25, του είπατε: «εσείς
φταίτε». Ωραία. Κάντε µια εξεταστική να δούµε πώς χάθηκαν τα
100 δισεκατοµµύρια. Διότι 100 δισεκατοµµύρια είναι ένα τεράστιο ποσό. Γιατί για περίπου 32 δισεκατοµµύρια, που λέτε ότι θα
πάρουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνετε τεµενάδες. Λέτε ότι
χάσαµε 100 δισεκατοµµύρια. Με αυτό ξιφουλκούσατε προεκλογικά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον του κ. Βαρουφάκη, τον
οποίο λέγατε κακό οικονοµολόγο, ότι κατέστρεψε την Ελλάδα,
πολλά και διάφορα. Αποδείξτε το, λοιπόν. Γιατί δεν κάνετε εξεταστική να δούµε τελικά τα 100 δισεκατοµµύρια πώς χάθηκαν,
εάν χάθηκαν και ποιοι τα πήραν; Για ακόµη µία φορά σας κατηγορώ για συγκάλυψη. Αν δεν το κάνετε, αυτό λέγεται συγκάλυψη.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία, κύριε Υπουργέ, πόσο ίδιοι είστε,
πόσο προβλέψιµοι. Είστε ίδιοι. Σε όλα συµφωνείτε περιέργως.
Να σας πω εγώ στο Ελληνικό συµφωνήσατε ξαφνικά. Συµφωνήσατε στο Ελληνικό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία και το Κίνηµα Αλλαγής. Όλοι συµφωνήσατε.
Ξέρετε όταν µπαίνουν οι οµάδες στον ποδοσφαιρικό αγώνα
κάνουν µια προπόνηση, είναι η προπόνηση επί της συγκυβέρνησης. Το ζητούµενο, όµως, για τον κ. Μητσοτάκη είναι να επιτίθεται στον κ. Τσίπρα επί παντός επιστητού. Επιτίθεται για όλα, του
χρεώνει τα πάντα του κ. Τσίπρα ο κ. Μητσοτάκης. Και το ζητούµενο του κ. Τσίπρα είναι να αντεπιτίθεται εναντίον του κ. Μητσοτάκη για τα πάντα όλα. Αυτό, όµως, γίνεται για τα επουσιώδη.
Στα ουσιαστικά συµφωνείτε, όπως για το Ελληνικό, που είναι τερατούργηµα αυτό που γίνεται στην περιοχή, που η επένδυση
έγινε µε λεφτά του ελληνικού λαού από την Alpha Bank και από
τράπεζες που ο ελληνικός λαός εγγυήθηκε τη βιωσιµότητά τους.
Από εκεί δεν πήραν τα δάνεια του Λάτση τα παιδιά; Από τράπεζες
δικές µας, τα δικά µας τα λεφτά, τα περίπου 60 δισεκατοµµύρια
που πήραν για ανακεφαλαιοποιήσεις. Αυτοί δεν είναι επενδυτές.
Αυτοί είναι κρατικοδίαιτοι επενδυτές. Έτσι γίνοµαι και εγώ επενδυτής.
Αν θέλετε να πιστέψουµε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, ότι δεν έχετε συγκάλυψη και δεν έχετε συγκυβέρνηση, πρέπει ο Πρόεδρος της Βουλής αύριο το πρωί, ο κ. Τασούλας, να φέρει τη συζήτηση στη Βουλή για τις δύο µας προτάσεις:
Πρέσπες και Μάτι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να τις φέρει εδώ και όχι να ψάχνει µεταξύ των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας τα θύµατα, τους νέους Βουλευτές, για να γίνουν υπερασπιστές των πρωτοκόλλων που θα υπογράψουµε µε
τα Σκόπια. Δείτε πόσο πολιτικάντηδες είστε. Στεναχωριέµαι που
το λέω, γιατί υπάρχουν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, από
τη βόρεια Ελλάδα κυρίως, που αισθάνονται άσχηµα. Από το «αισθάνοµαι άσχηµα», όµως, µέχρι το «στηρίζω µια κυβέρνηση που
δολοφονεί την ίδια τη Μακεδονία και την εθνική αξιοπρέπεια των
Μακεδόνων» υπάρχει ένα µικρό βήµα, που λέγεται καρέκλα του
Βουλευτού. Αυτή είναι η αλήθεια!
Και βέβαια να πω και κάτι απλό. Παραγράφονται οι υποθέσεις
µε το προϊσχύον Σύνταγµα, δηλαδή το Μάρτιο τελειώνει ιστορία.
Αν δεν γίνει τώρα για το Μάτι και δεν γίνει τώρα για τις Πρέσπες,
τέλη Μαρτίου τελειώσαµε, όπως τέλη Μαρτίου τελειώσαµε µε τις
αλιευτικές ζώνες που ακόµη τώρα η Νέα Δηµοκρατία δεν τις
κάνει. Ούτε τις αλιευτικές ζώνες κάνετε.
Θα πω τώρα κάτι για την Αριστερά. Η Αριστερά έκανε τις πο-
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ρείες. Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, συλλήψεις κάνατε; Καµµία.
Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας έκανε πορείες. Συλλήψεις κάνατε; Καµµιά. Εκκλησίες κλείσατε, όµως. Εδώ είναι που
µε ενοχλεί. Παρέλαση χωρίς κόσµο θα κάνουµε, για να κάνει το
επικοινωνιακό της κοµµάτι η Νέα Δηµοκρατία, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ µου, για να έρθουν εδώ αυτοί που µας έριξαν πόρτα,
οι εκπρόσωποί τους δηλαδή. Αντί του Μακρόν, θα έρθει ο Υπουργός Άµυνας, αντί του Πούτιν ο Πρωθυπουργός του, γιατί απλώς
έχετε -θα το πω ευθέως- παίξει κορώνα γράµµατα την εξωτερική
πολιτική και τη διπλωµατία και χάσατε. Διότι η πόρτα από τον
Μακρόν, η πόρτα από τον Πούτιν και τον Μπάιντεν είναι πολύ σηµαντικές για τις προσπεράσουµε. Είναι ατυχείς επιλογές που διέσυραν τη χώρα διεθνώς.
Άρα, λοιπόν, αποδεικνύεται για ακόµη µία φορά ότι δεν συµπεριφέρεστε ως ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε αυτό που συµβαίνει τώρα µε τις πρεσβείες και µου φαίνεται περίεργο που κανένα
κόµµα δεν µιλάει. Όλες οι πρεσβείες είναι ανάστατες, κύριε
Υπουργέ, το ξέρετε; Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ; Να σας ενηµερώσω; Θέλετε να ενηµερωθείτε λιγάκι;
Είναι η δουλειά, η µπίζνα που γίνεται µε τις ταυτότητες. Η
µπίζνα µε τις ταυτότητες είναι 515 εκατοµµύρια ευρώ και πήραν
φωτιά στο Υπουργείο και στο Μέγαρο Μαξίµου ποιος θα πάρει
τη δουλειά. Πρεσβεία ιαπωνική, γαλλική, γερµανική χτυπάνε τα
τηλέφωνα αβέρτα. Η µπίζνα µόνο τους ενδιαφέρει, 515 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά για να ξέρουν οι Έλληνες τι ενδιαφέρει τις
πρεσβείες και τι ενδιαφέρει την Κυβέρνηση.
Και εδώ βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µιλάει, γιατί στον διαγωνισµό που
είχε κάνει τότε έκανε το λάθος -δεν ξέρω, έτσι κυβερνούσαν
αυτοί µε λάθη- να µην εντάξει µέσα την έγχρωµη ταυτότητα. Και
τώρα ερχόµαστε, λοιπόν, σε µια µπίζνα 500 εκατοµµυρίων και
κανένας δεν µιλάει, κανείς περιέργως. Μόνο οι πρεσβείες µιλούν
στα τηλέφωνα. Τα ελληνικά κόµµατα δεν µιλάνε για την τεράστια
µπίζνα των 500 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και επειδή θέλω να είµαι ακριβοδίκαιος µε τη Νέα Δηµοκρατία
και επειδή θέλω ειλικρινά να δείξω και τις προτεραιότητες του
κόµµατος αυτού, του κόµµατος του Κωνσταντίνου Καραµανλή
που ουσιαστικά µιλούσε για πατρίδα, θρησκεία οικογένεια, για
σύµβολα, έννοιες και όρους, τι έκαναν οι Ευρωβουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας; Δεν ψήφισαν τροπολογίες που καλούσαν σε
τερµατισµό των σφαγών χριστιανών σε όλο τον κόσµο. Όπου
σφαζόταν οι χριστιανοί έβγαλαν στην Ευρωβουλή ψήφισµα και
δεν το ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Καταδίκη της Τουρκίας δεν ψήφισαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Εισβολή στη Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραµπάχ δεν ψήφισαν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Οι ίδιοι δεν ψήφισαν
το χαρακτηρισµό των Γκρίζων Λύκων ως τροµοκρατικής οργάνωσης. Καµµία αντίδραση. Στο µόνο που αντέδρασαν ήταν στην
επιλογή του Κυµπορόπουλου, που το έκανε ανάποδα µετά, µε
τις αµβλώσεις και τους ΛΟΑΤΚΙ.
Βέβαια εδώ είναι το οξύµωρο, κύριοι συνάδελφοι, όλων των
κοµµάτων. Όλοι είστε υπέρ των αµβλώσεων που πρόκειται για
µια δολοφονία, όπως λένε οι γιατροί, γιατί λέτε ότι το σώµα είναι
της γυναίκας. Το εµβόλιο που θέλετε να το περάσετε έµµεσα
υποχρεωτικά το σώµα αυτού που το δέχεται δεν είναι δικό του;
Αυτά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή την αλά καρτ ερµηνεία όρων και
την αλά καρτ ερµηνεία συγκεκριµένων συµπεριφορών.
Πάµε στα πολύ σοβαρά τώρα. Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας. Θα σας θυµίζω το εξής. Μεθαύριο έχουµε την 25η
Μαρτίου. Η Επανάσταση του ’21 ξέρετε γιατί έγινε, κύριοι συνάδελφοι; Δεν θα µπω στη λογική της ιστορικής αναδροµής ή σύγκρουσης των διαφορετικών απόψεων περί ταξικής επαναστάσεως και παραµυθιών. Όχι, γιατί υπήρχαν Έλληνες. Την Επανάσταση την έκαναν οι Έλληνες. Και το µεγαλύτερο πρόβληµα του
ελληνικού έθνους από συστάσεως του έθνους µας είναι ότι πεθαίνουµε δηµογραφικά, ότι τελειώνουν οι Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα δώσω και στοιχεία. Το 2020: εκατόν τριάντα ένας χιλιάδες
οκτακόσιοι τριάντα εννέα θάνατοι και µόλις ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πέντε γεννήσεις. Το πρώτο δίµηνο του 2021: δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσεις γεννήσεις. Θα πέσουµε κάτω από
ογδόντα χιλιάδες γεννήσεις, αλλά εδώ γεννούν και οι λαθροµε-
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τανάστες. Γεννούν οι µετανάστες συνεχώς, οι παράνοµοι. Οι µετανάστες γεννούν παιδιά και οι Έλληνες δεν γεννούν. Και η Νέα
Δηµοκρατία θεώρησε σκόπιµο και εθνικό της χρέος να κάνει επιτροπή για τους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά όχι για το δηµογραφικό. Αυτή είναι
η αξία του ελληνικού έθνους για τη Νέα Δηµοκρατία;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τόση αγωνία έχετε για το αν πεθάνει η Ελλάς ή αν τελειώσει
το ελληνικό έθνος; Εγώ ξέρω ότι οι Βουλευτές έχουν αγωνίες.
Είµαι βέβαιος για αυτό και το ξέρω, γιατί έχουν και πατριωτικό
φρόνηµα, αλλά ορθώστε το ανάστηµα, πείτε και ένα «όχι» στον
Πρωθυπουργό.
Πάµε στα υπόλοιπα. Κάποιοι ακραίοι, λοιπόν, στην Ευρώπη σε
οπισθοδροµικές χώρες, όπως η Ουγγαρία, κάνουν πολιτικές για
το δηµογραφικό και δεν αφήνουν να εισβάλλουν οι λαθροµετανάστες. Δηλαδή, αυτό λέγεται φασισµός για µερικούς. Εµείς νοµιµοποιούµε τους λαθροµετανάστες, παράνοµους µετανάστες
για να λύσουµε το δηµογραφικό και να µας µπολιάσουν, όπως
έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και όταν λέω «εµείς», δεν
εννοώ εµάς. Εννοώ εσάς της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί εµείς
έχουµε άλλη αντίληψη και άποψη για την Ελλάδα. Κίνητρα για
να γεννήσουν οι Έλληνες, κίνητρα στην Ελληνίδα µάνα, κίνητρα
να δώσουµε Έλληνες στην πατρίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δώσαµε µια µάχη για την παρέλαση. Δώσαµε µια µάχη εδώ και
έναν µήνα για να γίνει η παρέλαση. Χωρίς κόσµο; Είµαι υπέρ του
να γίνονται πορείες, το έχω πει και άλλη φορά, γιατί είναι συνταγµατικό κατοχυρωµένο δικαίωµα των ανθρώπων να συνδιαλέγονται, συναθροίζονται και να κάνουν πορείες. Για τις εκκλησίες
που είναι κλειστές δεν είδα ποτέ, όµως, την Αριστερά να διαµαρτύρεται. Για το φασιστικό αυτό αυταρχικό, απολυταρχικό, αντιδηµοκρατικό µέτρο της Κυβέρνησης να κλείσει τις εκκλησίες δεν
διαµαρτυρήθηκε ποτέ η Αριστερά. Πώς θα κάνουµε παρέλαση;
Θα πάνε µόνο οι επίσηµοι; Και θα δούµε τι; Πού είναι ο κόσµος,
που είναι η οµοψυχία; Πού είναι αυτό που λέµε να εµψυχώσουµε
τους Έλληνες;
Πώς να θυµηθούµε το µήνυµα της Επαναστάσεως του 1821;
Πώς θα νιώσουµε το µήνυµα αυτό, το «Ελευθερία ή Θάνατος»,
που είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ τώρα σε όλο τον κόσµο; Πείτε
µου εσείς και να το καταλάβω και εγώ, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριε Υπουργέ, θα χρησιµοποιήσω κάτι ενός συµπαθούς, κατά
τον κύριο Πρωθυπουργό -το έχει πει κατά το παρελθόν- πολιτικού ηγέτου, του µοναδικού, κατά την άποψή µου, που πέρασε
από τη χώρα και πήγε να φτιάξει πατρίδα και κράτος και όχι
χώρα. «Η νίκη θα είναι δική µας, αν βασιλεύσει εις την ακαρδία
µας µόνο το αίσθηµα το ελληνικό», Ιωάννης Καποδίστριας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτό λέει η Ελληνική Λύση, κύριε Υπουργέ, κάτι που δεν τολµάει να κάνει και να πει η Νέα Δηµοκρατία. Γι’ αυτό καλώ όλους
τους Έλληνες από σήµερα, σε ένα λεπτό, σε µια ώρα, να σηκώσουν στα σπίτια τους τις γαλανόλευκες σηµαίες, τιµή και δόξα
στους νεκρούς Έλληνες που έπεσαν για να είµαστε ελεύθεροι
σήµερα εµείς εδώ και να συζητάµε.
Πάµε τώρα στα λάθη. Κύριε Υπουργέ, κάνετε εγκληµατικά
λάθη. Θα σας το πω, γιατί είχε πει ο αείµνηστος Κωνσταντίνος
Καραµανλής, ο γενάρχης αυτού του κόµµατος που λέγεται Νέα
Δηµοκρατία, το εξής: «Κάθε δέκα χρόνια η Ελλάς χάνει µία ευκαιρία. Κλωτσάει την τύχη της». Το είπε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και ήταν ιστορική στιγµή για εσάς να κάνετε την αµυντική
συµφωνία µε τη Γαλλία, µε τον κ. Μακρόν και δεν την κάνατε. Γι’
αυτό και δεν ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα, γιατί εµπαίξατε τη
Γαλλία. Είπατε θα πάρετε και αεροπλάνα και πλοία και τελικά,
απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα πάρετε τα πλοία και καθυστερείτε την
αµυντική συµφωνία.
Αυτό που πάτε να κάνετε είναι έγκληµα. Η µοναδική χώρα που
θα µπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει κοινά συµφέροντα µε την
Ελλάδα για τους δικούς της λόγους, για την Αφρική, για τη Μέση
Ανατολή, είναι η Γαλλία. Είναι η Γαλλία, καταλάβετέ το. Γαλλία,
Ισραήλ και Αίγυπτος, αν θέλετε, µαζί µε άλλες χώρες, έχουµε
κοινά συµφέροντα απέναντι στη ναζιστική, φασιστική Τουρκία
του αυταρχικού φασίστα Ερντογάν. Κάντε, επιτέλους, αµυντική
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συµφωνία µε τη Γαλλία. Αγοράστε πλοία αξιόπλοα και όχι αµερικανικά σαπάκια. Καταλάβετέ το!
Πάµε τώρα σε µια µελανή σελίδα, που είδα µε τα µάτια µου.
Ήµουν δυόµισι µέρες στη Λέσβο. Πήγα στο Μαυροβούνι, πήγα
σε περιοχές όπου οι λαθροµετανάστες -δυστυχώς θα πω, γιατί
δεν µας ακούτε- ζουν σε άθλιες συνθήκες. Ζουν µέσα στις λάσπες οι λαθροµετανάστες. Αυτή είναι µια αλήθεια. Και πώς το
ανέχεστε όλοι εσείς και οι Αριστεροί, οι φιλάνθρωποι, να µένουν
εκεί και δεν αντιδράτε;
Τι λέει η Ελληνική Λύση; Να τους πάµε σε αξιόλογες δοµές,
ανθρώπινες δοµές στα ακατοίκητα νησιά, για να µην επηρεάζεται
η τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η µοναδική, η ελληνική λύση. Δεν
υπάρχει άλλη λύση για να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι και να
µην τους πετάµε στα σκουπίδια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και στεναχωρήθηκα γιατί η Λέσβος πεθαίνει. Η Νέα Δηµοκρατία κράτησε έναν πρώην αρχηγό, έναν περίεργο τύπο, τον κ.
Ντουρουντούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο αστυνοµικός διευθυντής
ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος, κύριε συνάδελφε, κυνηγάει µόνο
τους Έλληνες. Εκατόν πενήντα δικογραφίες εις βάρος των Ελλήνων και ούτε µία εναντίον λαθροµεταναστών, µε εντολή δική
του, του κ. Ντουρουντούς. Ποιους κρατάει και γιατί τους κρατάει
ο κύριος αυτός και πώς µπορεί να κάνει ό,τι θέλει εναντίον των
Ελλήνων στη Λέσβο;
Θα σας το πω να το καταλάβετε. Όταν βγαίνουν οι ψευτοαλληλέγγυοι και δίνουν συγχαρητήρια στον κ. Ντουρουντούς, πρέπει να φοβόµαστε, πρέπει να τροµάζουµε για τον ρόλο που
εξυπηρετεί και υπηρετεί. Εγώ σας το λέω. Θα ξηλωθεί ο κύριος,
θα φύγει από εκεί, γιατί δηµιουργεί προβλήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Εδώ υπάρχει και µήνυση από τους ίδιους τους αστυνοµικούς,
τους χαµηλόβαθµους εναντίον του κ. Ντουρουντούς, µήνυση των
αστυνοµικών, των υφισταµένων του εναντίον του αρχηγού τους,
εναντίον του διοικητή τους. Θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
Και αυτό για να καταλάβετε ποιους τοποθετεί η Νέα Δηµοκρατία
στην Αστυνοµία, λαθρολάγνους, λαθροερώµενους και δεν ξέρω
τι άλλο.
Προβλήµατα αστυνοµικών υπαλλήλων. Δεν θα αναφέρω εγώ.
Θα πω ότι κάνουν ωράριο είκοσι ωρών. Δεν έχουν υγειονοµική
προστασία πέρα από µια µάσκα. Κάνουν περιπολίες µέσα σε πεπαλαιωµένα περιπολικά, όλη τη µέρα κάτω από τον καυτό ήλιο.
Πορείες και περιπολίες πεζοί στο Μαυροβούνι δίχως έστω ένα
κοντέινερ, δίχως σκιά. Έχουν µόνο µία χηµική τουαλέτα για τριακόσιους τριάντα αστυνοµικούς φύλαξης της δοµής. Άθλιες συνθήκες και επικίνδυνες για τους αστυνοµικούς.
Όλοι τους βρίζετε, αλλά οι αστυνοµικοί είναι φίλοι µας, είναι
γείτονες µας, είναι τα αδέρφια µας, τα ξαδέρφια µας, είναι οι άνθρωποί µας, είναι οι άνθρωποι που θα τρέξουν, αν κινδυνεύσει η
ζωή µας, να µας προστατέψουν. Υπάρχουν πάντα και κακοί,
όπως ο Ντουρουντούς και ο κάθε Ντουρουντούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Το 50% των δυνάµεων έχει πάει στο Μαυροβούνι. Και εδώ είναι
το µέγα ερώτηµα. Το Μαυροβούνι είναι αρχαιολογικός χώρος.
Πώς επετράπη να γίνει εκεί η δοµή, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας; Πώς επιτρέψατε, κύριε Υπουργέ
µου, να γίνει δοµή σε αρχαιολογικό χώρο; Είναι αρχαιολογικός
χώρος. Αν πάει Έλληνας σε αρχαιολογικό χώρο να χτίσει το καλύβι του, τον πετάτε έξω µε τις κλωτσιές. Αρχαιολογικός χώρος
είναι!
Και επίσης, για να δείτε την κατάντια του ελληνικού κρατιδίου,
του νεοελληνικού κρατιδίου, θα σας πω το εξής. Διώκεται -ακούστε!- αστυνοµικός από τον κ. Ντουρουντούς ή όπως λέγεται. Δεν
ξέρω από πού κατάγεται ο άνθρωπος. Διώκει αστυνοµικούς ο
ίδιος, µε υπογραφές δικές του.
Δηµόσιος υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα -κρατηθείτε!- κάνει µηνύσεις συνεχώς σε στρατιωτικούς, αξιωµατικούς
και αστυνοµικούς, ο κ. Παλάσκας που δουλεύει στο ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Παλάσκας, ρυθµιστής της κοινωνικής γαλήνης της Λέσβου. Έκανε µήνυση σε Έλληνα υπαξιωµατικό, γιατί ανέβασε στο Facebook του κάτι µε το οποίο αυτός δια-
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φωνούσε.
Ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Οι οπαδοί της διαφορετικότητας, όταν διαφωνείς µαζί τους και έχεις διαφορετική άποψη,
σου κάνουν µήνυση. Αυτοί δεν είναι οπαδοί της διαφορετικότητας. Είναι οπαδοί του φασισµού που διέπει τις επιλογές τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Διαφωνούν µε το κάθε τι διαφορετικό. Και ένας Έλληνας υπαξιωµατικός διώκεται, γιατί έγραψε κάτι στο Facebook που ενόχλησε τον Παλάσκα. Και διώκεται ο υπαξιωµατικός, ο οποίος έχει
πάρει εύφηµο µνεία, γιατί διακινδυνεύοντας τη ζωή του, µπήκε
κάτω από ένα άρµα που είχε αναποδογυρίσει και έσωσε τους ανθρώπους που ήταν στο άρµα, τα ελληνόπουλα.
Αυτή είναι η Ελλάδα, ο Παλάσκας, ο Ντουρουντούς, που έχουν
κάνει τη Λέσβο -θα το πω ευθέως- άντρο λαθρολαγνείας, που
εκεί κάνουν κουµάντο, όπως λένε οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, που πήγα και είδα µε τα µάτια µου πάνω στα βουνά να καλλιεργούν µπάφο και χασίς οι αλληλέγγυοι και να τον πουλάνε
µεταξύ τους.
Και δεν µπορεί να κάνει τίποτα το κράτος. Αυτό είναι κράτος;
Να φοβούνται οι Έλληνες, να φοβούνται οι Λέσβιοι; Ντροπή σε
όλους µας! Ντροπή! Πηγαίνετέ τους στα ακατοίκητα νησιά, σε
ωραίες ανθρώπινες δοµές, σε δοµές πραγµατικές.
Όχι, κύριε συνάδελφε, να πηγαίνει ο Μηταράκης στο φυλάκιο
στον Έβρο και µε περίεργα χαρτιά -για να µην πω πλαστά χαρτιά- να αλλοιώνει όλη την περιοχή. Θα καταθέσω ήδη µηνυτήρια
αναφορά. Θα προσφύγουµε στο Σ.τ.Ε.. Θα βοηθήσω τους κατοίκους, όσο µας παίρνει, γιατί επιχείρησα -και θα το πω άλλη µία
φορά- να πάρω εγώ τα χωράφια, αλλά µου έστειλαν και το µήνυµα ότι η επίταξη θα γίνει είτε τα πάρετε εσείς είτε όχι.
Ε, λοιπόν, θα πάµε µέχρι το Σ.τ.Ε.. Θα πληρώσουµε όσα χρειάζεται -10.000 20.000 ευρώ;- για να παραµείνει το φυλάκιο ελληνικό, χωρίς καµµία δοµή στα σύνορα. Τελεία και παύλα. Δεν θα
παίζετε µε την εθνική κυριαρχία του τόπου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, πάµε λίγο στα υγειονοµικά. Σας κατηγορώ, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, του Κινήµατος Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ. Πετύχατε το ακατόρθωτο όλοι σας. Σπούδασαν στη χώρα µας δεκαοκτώ χιλιάδες γιατροί, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ελληνόπουλα, µε τα χρήµατα του ελληνικού κράτους, γιατί η παιδεία
µας είναι δωρεάν, όσο µπορούµε να πούµε δωρεάν. Τους σπούδασε το ελληνικό κράτος, στο ελληνικό πανεπιστήµιο και σήµερα
εργάζονται στο εξωτερικό δεκαοκτώ χιλιάδες γιατροί. Μετανάστευσαν τα καλύτερα µυαλά της χώρας και τώρα παρακαλάµε
διά επιτάξεως, διά επιστρατεύσεως, λες και ζούµε σε άλλες εποχές επταετίας, να πάρουµε διακόσιους ως γιατρούς, ενώ υπήρχαν δεκαοκτώ χιλιάδες ελληνόπουλα.
Γιατί έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι; Αναρωτηθήκαµε ποτέ γιατί
έφυγαν εξακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα, ο ανθός της ελληνικής
κοινωνίας στο εξωτερικό για µετανάστες; Έχω συγγενείς που
δουλεύουν στην Αγγλία, µε µεταπτυχιακά, διδακτορικά. Έχω φίλους που δουλεύουν στη Γερµανία. Γιατί έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι;
Γιατί; Θα σας το πω τώρα. Σας κατηγορώ ότι τους εξοστρακίσατε από τη χώρα. Δεν κάνατε τίποτα για να µείνουν εδώ. Σας
κατηγορώ όλους σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και αν θέλετε µερίδια ευθύνης, πρώτα έχει το ΠΑΣΟΚ, µετά η
Νέα Δηµοκρατία και ελάχιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε ελάχιστα. Δεν κάνατε τίποτε για να τους κρατήσετε εδώ.
Σας κατηγορώ όλους στην Αντιπολίτευση -και το λέω ωµά- που
δεν µιλάτε για αντισυνταγµατικότητα των µέτρων, για τα επαχθή
lockdown, που είναι φασιστικά, που είναι αυταρχικά, που είναι
απάνθρωπα τα µέτρα της πανδηµίας για οποιονδήποτε, διότι το
να υφίστασαι τέτοια πίεση, δεν δικαιολογείται σε µια δηµοκρατία.
Σας κατηγορώ επίσης ότι, ενώ είστε όλοι υπέρ του lockdown, κάνετε πορείες. Σας κατηγορώ λοιπόν και για αυτό. Ενώ είστε υπέρ
του lockdown µόνο για τις εκκλησίες, µόνο για τους Έλληνες,
αφήνετε ανεξέλεγκτες όλες τις πορείες.
Σας κατηγορώ ότι ενώ εσείς οι ίδιοι κάνετε τις πορείες, δεν ζητάτε να πηγαίνει ο κόσµος στις εκκλησίες, δεν απαιτείτε εσείς
στην Αριστερά, που αγωνιστήκατε για τα δικαιώµατα των Ελλή-
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νων και για τη δηµοκρατία, τα ίδια δικαιώµατα για τους Έλληνες,
αλλά για τους λαθροµετανάστες. Αυτό λέγεται επιµεριστική αντίληψη για τη δηµοκρατία. Αυτό λέγεται -θα το πω ωµά, για να
το καταλάβετε- λάθος αντίληψη για τη δηµοκρατία. Ή έχουµε
όλοι δικαιώµατα ή δεν έχει κανένας. Αποφασίστε. Όχι ρατσισµός
εναντίον των Ελλήνων.
Επίσης, σας κατηγορώ στην Αριστερά γιατί µόλις προσφάτως
65.000 ευρώ ήταν η ζηµιά από την κατάληψη που έκαναν κάτι
αλήτες. Γιατί περί τέτοιων πρόκειται, εξωπανεπιστηµιακών, για
να µην µπερδευτούµε, γιατί συνέλαβαν εξωπανεπιστηµιακούς
στο ΑΠΘ και όχι φοιτητές που διαµαρτύρονται και οι οποίοι
έχουν το δικαίωµα να διαµαρτυρηθούν. Αυτοί οι εξωπανεπιστηµιακοί έκαναν ζηµιές 65.000 ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απ’ έξω; Οι Βουλευτές του
ΚΚΕ; Της Ελληνικής Λύσης; Της Νέας Δηµοκρατίας; Ποιοι θα τα
πληρώσουν αυτά; Ο ελληνικός λαός από το υστέρηµά του, που
δεν έχει. Και αυτό µε πληγώνει, γιατί ο Έλληνας πτώχευσε και
πτώχευσε από τα λάθη του πολιτικού συστήµατος.
Επίσης, θα το πω για να το καταλάβετε: Το lockdown είναι εγκληµατικό. Το καθολικό κλείσιµο της κοινωνίας είναι εγκληµατικό, είναι λύση που αυξάνει τα κρούσµατα, γιατί αυξάνεται η
ενδοοικογενειακή µετάδοση, η µετάδοση µέσα στην οικογένεια,
καθώς περιορίζεται η δυνατότητα µας να βγούµε έξω, να ανασάνουµε, να αναπνεύσουµε, να µιλήσουµε, να επικοινωνήσουµε.
Τα κόψατε όλα!
Δεν διαµαρτύρεστε για το lockdown, για το καθολικό κλείσιµο
στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Δεν διαµαρτύρονται τα κόµµατα ότι όλα είναι
αντισυνταγµατικά. Γιατί; Απουσία λογικής!
Το άλλο ζήτηµα και εδώ µένω. Από τον Απρίλιο το λέγαµε, το
έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, κάντε rapid
test. Το λέγαµε από την πρώτη στιγµή, αλλά όχι έτσι. Όχι ο παππούς µου να πάει να πάρει το rapid test ή να πάει στο φαρµακείο
να παρακαλάει. Πού είναι ο οικογενειακός γιατρός να έρθει στον
παππού και τη γιαγιά, για να του κάνει το τεστ για να είµαστε σίγουροι για το αποτέλεσµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πού είναι ο οικογενειακός γιατρός; Πού είναι η πρωτοβάθµια
περίθαλψη; Και µου µιλάει η Νέα Δηµοκρατία που κατέστρεψε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας επί Άδωνι Γεωργιάδη και συνεχίζεται
η ιστορία τώρα. Πού είναι όλοι αυτοί;
Έχετε αντιληφθεί ότι τα rapid test µπορούν να οδηγήσουν σε
επικίνδυνα και λάθος συµπεράσµατα; Τα λάθος rapid test, γιατί
υπάρχουν και «µαϊµού» rapid test.
Η Ελληνική Λύση είχε εισηγηθεί µαζικά δωρεάν τεστ µε παρουσία ειδικών γιατρών στο σπίτι του καθενός από την έναρξη της
πανδηµίας. Η Κυβέρνησή µας αντέγραψε µε καθυστέρηση και
µε λάθος τρόπο.
Θέλω να µιλήσω και για ένα θέµα που ανακινήθηκε εσχάτως
όσον αφορά την τηλεκπαίδευση. Έχουµε µία γενιά ολόκληρη
ενός έτους που µαθαίνει από τον υπολογιστή και εκπαιδεύεται
και διδάσκεται. Είναι εγκληµατικό για την ψυχοσύνθεση των παιδιών, για τα µικρά παιδιά, τα εξάχρονα, τα επτάχρονα, είναι δολοφονία της ψυχής τους. «Δολοφόνησε» η Νέα Δηµοκρατία επί
ένα ολόκληρο έτος τα µικρά παιδιά, «δολοφόνησε» τις ψυχούλες
τους.
Έρευνα του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του
ΑΠΘ: Άγχος 71,5% στα παιδιά. Ψυχική εξάντληση 63% στα παιδιά. Αίσθηση ρουτίνας 55,5% στα παιδιά. Και κυρίως, έλλειψη
επικοινωνίας, έλλειψη διαλόγου και χαµόγελου. Η µητέρα να φοβάται να αγκαλιάσει το παιδί; Ο παππούς να έχει να δει το εγγόνι
του µήνες και εβδοµάδες και χρόνια; Είµαστε µε τα καλά µας;
Έρχεται και η «CISCO». Και µπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που ανακίνησε το θέµα. Μπράβο σας! Ρωτώ την Κυβέρνηση και θέλω προσωπικά η Υπουργός να απαντήσει. Έδωσε η Νέα Δηµοκρατία
προσωπικά δεδοµένα ενάµισι εκατοµµυρίου Ελλήνων; Δώσατε
χρήµατα; Γιατί εδώ λέγατε ότι «δεν δίνουµε». Μυρίζει µέγα σκάνδαλο η ιστορία. Μέγα σκάνδαλο! Προσωπικά δεδοµένα Ελλήνων
χωρίς τη συναίνεσή τους είναι κακούργηµα. Κάποιοι θα πληρώσουν, αν έχει γίνει αυτό. Απαντήσεις, αλλά µε διαφάνεια. Δεν
υπάρχει λογική σε αυτή την Κυβέρνηση. Εγώ πλέον έχω απηυδήσει.
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Ανοίγουν, λέει, κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Καλά κάνετε! Όµως, δεν ανοίγετε τα βιβλιοπωλεία για να µπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο και να το διαβάσει ο άλλος σπίτι του. Ανοίγετε
το ψάρεµα, αλλά δεν ανοίγετε τα µαγαζιά που πουλάνε δολώµατα. Δεν είστε µε τα καλά σας. Με τι θα ψαρέψει ο ψαράς; Με
τις µπότες του; Τι θα βάλει στο αγκίστρι για να ψαρέψει ο ψαράς;
Και από την άλλη, µόνο αν έχει βάρκα και είναι µέσα στη θάλασσα θα µπορεί να ψαρέψει. Στην παραλία µόνος του όχι.
Έχω απηυδήσει µε την ανοητολογία των ειδικών που έχετε µαζέψει. Διότι είναι επικές οι «κωλοτούµπες» τους. Τώρα ανοίγουν
τον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Όταν τα λέγαµε από τον Απρίλιο,
ήµασταν οι περίεργοι. Τώρα ξαφνικά τον ανοίγετε. Τότε γιατί τον
κλείσατε; Τώρα λέτε ότι επιβαρύνει τη µετάδοση του ιού. Τότε
γιατί τον κλείσατε; Τον κλείσατε, τον ξανανοίγετε. Τι είναι αυτό
το πράγµα; Μαγαζί σας είναι η πατρίδα µας; Η Ελλάδα είναι µαγαζί σας, που ανοίγετε και κλείνετε ό,τι ώρα ώρα θέλετε; Είµαστε
µε τα καλά µας; Γιατί δεν κάθεστε ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κουτσούµπας, ο κ. Βαρουφάκης, η κ. Γεννηµατά να µιλήσουµε και να κάνουµε ένα σχέδιο όλοι µαζί εν πάση περιπτώσει, αφού δεν
µπορείτε; Δεν το έχετε.
Αγανακτώ, γιατί είµαι επιχειρηµατίας, ξέρετε. Δεν έχει έσοδα
η εταιρεία µου, δεν έχουν έσοδα οι εταιρείες των Ελλήνων. Και
βάζει ο κ. Βεσυρόπουλος -όχι ο ίδιος- και κυνηγούν οι εφοριακοί
τον κόσµο. Πήγαν χθες σε ένα κοµµωτήριο. Ακούστε, κύριε Φλαµπουράρη, τι έκαναν οι εφοριακοί. Ζήτησαν, λέει, όλες τις µπογιές των βαφών για δύο χρόνια, υπολόγισαν το βάρος, διαίρεσαν
διά του ατόµου πόσο πάει κάθε γραµµάριο και έβγαλαν πρόστιµο
200.000 ευρώ, γιατί µε βάση τα κιλά της µπογιάς έπρεπε να κάνουν πενήντα χιλιάδες κεφάλια. Αυτούς θέλουµε. Έτσι κάνουν
στις πιτσαρίες. Με βάση το αλεύρι βγάζουν πόσα κοµµάτια πούλησαν και ψάχνουν να βρουν αποδείξεις που δεν κόπηκαν. Οι
εφοριακοί έχουν γίνει κυνηγοί κεφαλών, κυνηγούν µόνο τους Έλληνες.
Εγώ θέλω να µου πει ο Υπουργός που είναι εδώ πόσους ελέγχους κάνατε κάτω από την Οµόνοια σε µαγαζιά πακιστανικά. Πόσους ελέγχους πήγε να κάνει η ΑΑΔΕ, η εφορία, το ΣΔΟΕ σε
µαγαζιά µη Ελλήνων κάτω από την Οµόνοια; Γιατί τους κυνηγάτε,
αφού είναι κλειστοί; Μπαίνουν πέντε-πέντε µέσα σαν καουµπόηδες. Σας το λέω εγώ, το είδα µε τα µάτια µου σε κοµµωτήριο στη
Θεσσαλονίκη κι έπαθα σοκ. Μπήκαν έξι άνθρωποι µέσα στο µαγαζί, µπήκαν οι «Ράµπο» µε ύφος «κλείστε, καθίστε κάτω», λες
και µπαίνει ο µπαµπούλας. Μα, τους βάλετε για να µισούν τους
Έλληνες; Τους βγάζετε στους δρόµους για να µισούν την Ελλάδα;
Ρωτήστε φίλους σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για την
εφορία, ποια είναι η αντίληψη του µέσου Έλληνα για τους εφοριακούς. Θέλετε να µειώσετε τη φοροδιαφυγή; Βάλτε στο 15%
τον φόρο αύριο το πρωί και δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Αλλά
όταν το κράτος γίνεται συνέταιρος και νταβατζής στην επιχείρηση τη δική µου ή στου οποιουδήποτε την επιχείρηση, αυτός
θα ψάξει τρόπους να κλέψει. Είναι 75% φορολόγηση, αν τα βάλω
όλα µαζί. Σε ποιο κράτος το έχετε δει; Πείτε µου εσείς. Τώρα τελευταία τη µείωσε, προς τιµήν του ο Πρωθυπουργός. Το κατέβασε και άλλο. Κατεβάστε στο 15% και στο 10%. Θα έχετε
περισσότερα έσοδα. Σας το λέω εγώ. Αλλά σε µια αγορά κλειστή
να µου αµολάς τους εφοριακούς, που πηγαίνουν στον άλλο και
του λένε «πόσα µέτρα ύφασµα έχεις βγάλει;». Για επιπλάδικο σας
λέω τώρα. «Εκατό µέτρα; Άρα, έκανες διακόσιες καρέκλες. Αφού
έχεις λιγότερες αποδείξεις, πλήρωσε πρόστιµο 10.000 ευρώ». Τι
είναι αυτά τα πράγµατα, πού βρισκόµαστε;
Πάµε στην παραπληροφόρηση και κλείνω εδώ.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο ο Νοέµβριος». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο τα Χριστούγεννα». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο οι
Απόκριες». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο η 1η
Μαρτίου». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο η 22η
Μαρτίου». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, λέγατε «ορόσηµο η 25η
Μαρτίου». Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τώρα λέτε «ορόσηµο,
Καλό Πάσχα, καλό Δεκαπενταύγουστο». Δεν κυβερνάς έτσι, δεν
κυβερνάς µία χώρα έτσι. Την οδηγείς στον γκρεµό, στα βράχια.
Επίσης, αν αποδεικνύεται τώρα ότι οι ψεκασµένοι κατά τον Πρω-
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θυπουργό δικαιώνονται και για το lockdown και για τα εµβόλια
και για τα λάθος µέτρα που έχετε πάρει, τότε τι έχουν να πουν οι
ψεκασµένοι απ’ έξω για τους αψέκαστους εσάς; Εγώ θα σας το
πω. Δεν θα σας πω αψέκαστους ή ψεκασµένους. Θα σας πω,
όµως, µία λέξη που πρόδηλα καταφανώς αναφέρεται στη Νέα
Δηµοκρατία. «Αποτυχηµένοι». Είστε αποτυχηµένοι, τελεία και
παύλα! Αποτύχατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Για να δείτε πώς αποτύχατε, περιέργως βγαίνει ο Πρωθυπουργός, κύριε Φλαµπουράρη, και ανακοινώνει ότι ανοίγει ο τουρισµός 15 Μαΐου. Μία εβδοµάδα πριν το ανακοινώσει ο Έλληνας
Πρωθυπουργός, µπαίνω εγώ στην «TUI» -γιατί ξέρω από Γερµανία- και βλέπω ότι από 15 Μαΐου ξεκινούν τα πακέτα. Δηλαδή, η
«TUI» το ήξερε µία εβδοµάδα πριν και το ελληνικό Κοινοβούλιο
το µαθαίνει µία εβδοµάδα µετά την «TUI». Σύµπτωση και αυτό.
Από 15 Μάιου, αν µπείτε στην «TUI», µπορείτε να κλείσετε στην
Κρήτη, στη Ρόδο, όπου θέλετε, διακοπές. Δηλαδή, είναι σοβαρή
χώρα αυτή που µαθαίνει ο Πρόεδρος ενός κόµµατος ή ο Βουλευτής ή οποιοσδήποτε άλλος εδώ µέσα ότι πρώτα η «TUI» αποφάσισε και µετά η Νέα Δηµοκρατία εκτέλεσε; Έτσι λειτουργεί η
Νέα Δηµοκρατία, ό,τι κάνει η Γερµανία; Είπαµε να γίνεται αποκία
της Γερµανίας, αλλά µην γίνουµε και δούλοι της Γερµανίας. Άλλο
αποκία χρέους, άλλο αποικία εντολών και άλλο δούλοι.
Επίσης, τις προτάσεις για τον κορωνοϊό τις έχουµε καταθέσει
πάρα πολλές φορές. Βγαίνει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και απευθύνει ερώτηση-ράπισµα στην ελληνική Κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί; Για παραβίαση των ατοµικών δικαιωµάτων
των πολιτών από τα lockdown. Δεν το είπε κανένα κανάλι. Ούτε
ο «ΣΚΑΪ», ούτε το «STAR», ούτε ο «ALPHA» µίλησαν για την εντολή του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, για το ράπισµα
προς την Κυβέρνηση ότι µας κατηγορούν για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων λόγω lockdown.
Και επιβεβαιώνεται αυτό που φώναζε η Ελληνική Λύση εδώ και
πάρα πολύ καιρό, ότι έτσι όπως κυβερνάει η Νέα Δηµοκρατία οι
µόνες ΜΕΘ -τα αρχικά, σαν αρκτικόλεξο- που θα µας µείνουν
είναι η µετάνοια, η εξοµολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Γιατί ούτε
ΜΕΘ δεν µπορείτε να κάνετε! Μην µας απαγορεύετε να κοινωνούµε τουλάχιστον! Είναι ντροπή! Μάθετε να κυβερνάτε όχι επί
χάρτου, αλλά επί της ουσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και κάτι τελευταίο. Αποφασίστε, κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µε ποιους είστε. Με ποιους είστε;
Είστε µε τους Έλληνες πολίτες ή είστε µε τις εντολές των Γερµανών και τους ΛΟΑΤΚΙ, τις επιτροπές τους, τα κονδύλια που έρχονται για µίζες σε διάφορους ανθρώπους, Ντουρουντούς και
κάποιους άλλους που ασκούν βίαια εξουσία στη Λέσβο χωρίς να
απολογούνται σε κανέναν;
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε πως ξέρουµε ότι κατά βάθος όλοι οι
ψηφοφόροι της Νέας Δηµοκρατίας, όλοι οι ψηφοφόροι όλων των
κοµµάτων είναι µε την Ελλάδα. Όµως, από το είµαι µέχρι το αποδεικνύω κάντε το πράξη. Αποδείξτε το! Εµείς είµαστε µε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Εσείς διαλέξτε µε ποιους είστε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στον κ. Οικονόµου, ώστε να
τοποθετηθεί πάνω στην τροπολογία.
Ελάτε, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πρόκειται για το άρθρο 6 της τροπολογίας
που έχει καταθέσει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά στην αντιµετώπιση µιας παράπλευρης συνέπειας της πανδηµίας, στο
πρόβληµα δηλαδή λειτουργίας συλλογικών οργάνων, εν προκειµένω των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων σε όλη τη χώρα.
Πρόκειται για οργανισµούς που διακρίνονται σε πρωτοβάθµιους
και δευτεροβάθµιους οργανισµούς, Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων και Γενικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων.
Ποιο είναι το θέµα; Το καθεστώς λειτουργίας, τα καταστατικά
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των οργανισµών αυτών είναι πάρα πολύ παλιά. Δεν υπήρχε καµµία πρόβλεψη για την αντιµετώπιση συνθηκών σαν και αυτές που
έχουν προκύψει µε την πανδηµία, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν µια σειρά προβληµάτων και σε ό,τι αφορά τη θητεία τους,
αλλά και σε ό,τι αφορά τη λήψη κάποιων κρίσιµων αποφάσεων.
Με την τροπολογία στο άρθρο 6 ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες αυτές κατόπιν αιτηµάτων και των περιφερειών που επιβλέπουν τη λειτουργία των ΤΟΕΒ, αλλά και των
ίδιων των οργανισµών από όλη τη χώρα. Να πω ότι λειτουργούν
σήµερα τετρακόσιοι δεκαέξι τέτοιοι οργανισµοί σε όλη τη χώρα,
οι οποίοι είναι γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής µορφής και κυρίως ασχολούνται µε τα έργα συντήρησης,
λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών υποδοµών στις περιοχές δράσης
τους.
Τι κάνουµε µε το άρθρο 6; Κάνουµε τρία πράγµατα:
Πρώτα απ’ όλα, η θητεία των οργάνων αυτών που έχει λήξει
από τον περασµένο Νοέµβριο, οπότε και ξεκίνησαν τα περιοριστικά µέτρα και δεν ήταν δυνατό να γίνουν οι διαδικασίες ανανέωσης της θητείας τους, παρατείνεται µε απόφαση του οικείου
περιφερειάρχη µέχρι το αργότερο στις 30 Ιουνίου του 2021, δύο
µήνες κάθε φορά και εφόσον εξακολουθούν να είναι σε ισχύ τα
περιοριστικά µέτρα, παρατείνεται η δυνατότητα παράτασης της
θητείας τους το αργότερο µέχρι τότε. Και βεβαίως, όταν µε το
καλό αρθούν τα µέτρα, επιφορτίζονται οι περιφέρειες µε την
υποχρέωση να γίνουν κανονικά οι εκλογικές διαδικασίες και οι
αρχαιρεσίες.
Το δεύτερο που κάνουµε είναι ότι προκειµένου να ληφθούν κάποιες κρίσιµες αποφάσεις, όπως για παράδειγµα η έγκριση των
προϋπολογισµών, βάσει των οποίων θα προσλάβουν προσωπικό,
θα αγοράσουν εξοπλισµό, θα κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσει οµαλά το αρδευτικό σύστηµα στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς δεν είναι
δυνατόν να παρθούν οι αποφάσεις αυτές από τη γενική συνέ-
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λευση, όπως προβλέπει το καταστατικό τους, γι’ αυτό και τους
επιτρέπουµε η έγκριση του προϋπολογισµού να γίνεται είτε διά
περιφοράς, είτε µέσω τηλεδιάσκεψης ή µε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο.
Και τρίτον, µε απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τους δίνουµε τις δυνατότητες να καθορίζονται οι λειτουργίες εφαρµογής του παρόντος
όσο καιρό διαρκούν τα περιοριστικά µέτρα λόγω COVID.
Είναι, νοµίζω, µία τροπολογία η οποία αντιµετωπίζει λειτουργικά θέµατα. Ελπίζω να τύχει ευρύτερης, αν όχι καθολικής αποδοχής.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υφυπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις σε συνέχεια της συζήτησης που είχε γίνει στην επιτροπή και της τοποθέτησης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ.
Ταγαρά. Θα τις αναπτύξει στη συνέχεια.
Αφορά ουσιαστικά τις περιφράξεις. Προστίθενται έννοιες
όπως «ασφάλεια», όπως «προσωρινή περίφραξη» και µια σειρά
από άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα κάνει πλήρη αναφορά ο
κ. Ταγαράς στη συνέχεια. Τις καταθέτω στα Πρακτικά, για να
είστε ενήµεροι όλοι οι συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

10361

10362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της συνεδρίασης, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει,
σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, ένσταση
αντισυνταγµατικότητας στα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώµατος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και ρύθµιση συναφών θεµάτων».
Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, που είναι ο κ. Αρσένης,
ο αντιλέγων, που είναι ο κ. Βρούτσης από τη Νέα Δηµοκρατία,
οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι Υπουργοί, καθένας για πέντε
λεπτά της ώρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη. Θα
ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας. Πριν πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 για το συγκεκριµένο
ζήτηµα, θα ήθελα διαδικαστικά τον λόγο για την αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Διαδικαστικά και µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Βρούτση, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για
τη δυνατότητα που µου δίνετε.
Αδιαµφισβήτητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σωστά
προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής µε το άρθρο 100 δίνεται η
δυνατότητα είτε σε Βουλευτές µεµονωµένους είτε σε κόµµατα
να υποβάλουν προτάσεις αντισυνταγµατικότητας. Είναι µια κορυφαία διαδικασία, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα να γίνει
προσυνταγµατική αξιολόγηση για ένα άρθρο ή για έναν νόµο.
Μέχρι εδώ όλα καλά.
Η εµπειρία της Βουλής, κυρία Πρόεδρε, δείχνει ότι τα κόµµατα
διαχρονικά έχουν σεβαστεί αυτή τη διαδικασία, µε την έννοια ότι
όταν υποβάλλονται τέτοιες προτάσεις αντισυνταγµατικότητας,
έρχονται τεκµηριωµένες. Αυτό έχει γίνει και από το Κίνηµα Αλλαγής και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόµµατα της παρούσας
Βουλής και στο παρελθόν µε την ίδια σοβαρότητα απέναντι στο
συγκεκριµένο άρθρο και στον Κανονισµό της Βουλής.
Είναι η πρώτη φορά, κυρία Πρόεδρε, που επιτρέψτε µου να
σας πω µία πρόταση, η συγκεκριµένη πρόταση του κόµµατος
ΜέΡΑ25 είναι απαράδεκτη και προσβλητική. Είναι απαράδεκτη
και προσβλητική, διότι έρχεται ένα γενικό έγγραφο, χωρίς τεκµηρίωση, γενικόλογα και αόριστα, να βγάλει αντισυνταγµατικό
έναν νόµο για τον οποίο δεν περιγράφει ούτε έναν λόγο, ούτε
µια δικαιολογία.
Για να είµαι ουσιαστικός, προτείνω να µη συζητηθεί η ένσταση
αντισυνταγµατικότητας εκ µέρους του ΜέΡΑ25, εάν πρώτα δεν
διανεµηθεί κείµενο που να συγκεκριµενοποιεί, που να περιλαµβάνει αναλυτικά αυτό που στοιχειωδώς πρέπει να κάνει το
ΜέΡΑ25 και οι Βουλευτές του. Τι δηλαδή; Να τεκµηριώνει νοµικά
σε ποια σηµεία διαφωνεί, για να µπορούµε να τοποθετηθούµε κι
εµείς επί της ουσίας.
Άρα, λοιπόν, η πρότασή µας, κυρία Πρόεδρε, είναι να τοποθετηθούµε για την αντισυνταγµατικότητα, εάν και εφόσον έρθει
οριστικοποιηµένη, τεκµηριωµένη, συγκεκριµένη πρόταση από το
ΜέΡΑ25.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε,
Πρέπει να ακούσουµε, όµως, και τους αντιλέγοντες.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Βρούτση, θέλω να σας διορθώσω, µε κάθε ευγένεια. Μόλις στο προηγούµενο νοµοσχέδιο την προηγούµενη
εβδοµάδα ο κ. Πλεύρης, ο οποίος τυγχάνει και νοµικός, αλλά και
ήταν αυτός που θα αντιµετώπιζε τις ενστάσεις µας, µας έδωσε
συγχαρητήρια εδώ στην Ολοµέλεια -ήσασταν δίπλα του-, επειδή
ήµασταν οι µόνοι που είχαµε στην κατάθεση αντισυνταγµατικών
ενστάσεων τεκµηριωµένες αυτές τις ενστάσεις. Εποµένως, ήσασταν εδώ κι εσείς κι εγώ, όταν ο κ. Πλεύρης µας έδωσε συγχαρητήρια γι’ αυτό ακριβώς που λέτε ότι δεν κάναµε σήµερα.
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Έχω να σας πω, απαντώντας επί της ουσίας, ότι εδώ είµαστε
για να σας εξηγήσουµε που έγκειται η αντισυνταγµατικότητα. Αν,
όµως, επιµένετε, αµέσως τώρα καταθέτουµε στο Προεδρείο της
Βουλής και την αιτιολογία. Σκοπεύουµε να το κάνουµε τα επόµενα λεπτά που θα µας δοθεί ο λόγος εδώ, µε τον εκλεκτό συνάδελφο τον κ. Κρίτωνα Αρσένη. Αν επιµένετε, αυτό που θα σας
γνωστοποιούσαµε τα επόµενα δευτερόλεπτα το δίνουµε στη
Βουλή. Θέλετε να πάει λίγο αργότερα; Ας πάει λίγο αργότερα.
Κανένα πρόβληµα. Ό,τι θέλετε.
Είναι, όµως, κάπως τραβηγµένο να µας εγκαλείτε γι’ αυτό που
µας δώσατε συγχαρητήρια. Δίπλα σας καθόταν ο κ. Πλεύρης την
προηγούµενη βδοµάδα. Κατακεραυνώσατε τον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριµένα λέγοντας «πώς τολµάτε χωρίς τεκµηρίωση» και «τι θαυµάσια που τα τεκµηριώνει το ΜέΡΑ25». Το λέω για την αποκατάσταση της αλήθειας, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο κ. Αρσένης έχει τον
λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου έρχονται σε ευθεία σύγκρουση µε τα άρθρα 4, 17, 25, 106 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Συγκεκριµένα, ισότητα και γενικό συµφέρον δεν εκφράζουν
έννοιες αντιτιθέµενες, αλλά αλληλοσυµπληρούµενες και ισότιµες
στη σύγχρονη έννοµη τάξη. Το δηµόσιο συµφέρον αναδεικνύεται
και λειτουργεί ως στοιχείο της έννοιας της ισότητας. Η έννοια
του γενικού συµφέροντος λειτουργεί ως εννοιολογικό και κανονιστικό συστατικό της αναλογικής ή διαφοροποιητικής ισότητας
που επιβάλλει στον κοινό νοµοθέτη ή τη διοίκηση την ίση ρύθµιση οµοίων καταστάσεων και την ανόµοια ρύθµιση ανόµοιων καταστάσεων.
Περαιτέρω, στο Σύνταγµα στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ορίζεται ότι η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους. Τα
δικαιώµατα, όµως, που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν να
ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος.
Επίσης, στο άρθρο 106 παράγραφος 1 ορίζεται ότι για την
εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού
συµφέροντος το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει
την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. Μολονότι η έννοια του δηµοσίου συµφέροντος δεν εµφανίζεται στη συγκεκριµένη διάταξη, στο άρθρο 106 ορίζεται ότι το
κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και
την προστασία του γενικού συµφέροντος.
Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου τίθεται ένας ακόµα
φραγµός στην ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία, η οποία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας.
Το δηµόσιο συµφέρον, λοιπόν, ενυπάρχει ως έννοια ακόµη και
σε δράσεις προερχόµενες από ιδιώτες.
Άρθρο 1: Η σύµβαση συνετάγη κατά παρέκκλιση του προβλεπόµενου συµβολαιογραφικού τύπου -να επισηµάνω εδώ πέρα ότι
η φράση «κατά παρέκκλιση» πρέπει να προσµετράται πολλές δεκάδες φορές- και κατά παρέκκλιση -συνεχίζει- κάθε άλλης γενικής ειδικής διάταξης. Μέχρι την καταγραφή ή την καταχώριση
του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος, επιτρέπεται και θεωρείται έγκυρη κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη κάθε µετεγγραφή στα βιβλία
µετεγγραφών του αρµοδίου υποθηκοφυλακείου, η καταχώριση
στα κτηµατολογικά βιβλία του αρµόδιου κτηµατολογικού γραφείου που διενεργείται ή έχει διενεργηθεί για κάθε προγενέστερη µετατρεπτέα ή καταχωριστέα πράξη. Το έννοµο αποτέλεσµα επέρχεται αναδροµικά από τον χρόνο έκδοσης ή κατάρτισής της, δηλαδή ήδη πριν από τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης. Τυχόν άρνηση µετεγγραφής, καταχώρισης από υποθηκοφύλακες ή προϊστάµενους κτηµατολογικών γραφείων σηµαίνει
ότι µε βάση τον νόµο σας συνιστά παράβαση καθήκοντος και θα
δεχτούν τις πειθαρχικές κυρώσεις.
Στο άρθρο 2, πέρα από το γεγονός ότι δίνονται 6,2 τετραγωνικά χιλιόµετρα -όσο είναι όλο το Γιβραλτάρ, δηλαδή, τόσο είναι
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όλο το δηµόσιο πάρκο του Ελληνικού- σε έναν και µοναδικό επιχειρηµατία, κάτι το οποίο παραβιάζει κάθε έννοια συµφέροντος,
αποµειώνοντας την περιουσία του ελληνικού λαού και καταρρίπτοντας κάθε έννοια ισότητας, παραβιάζοντας προδήλως την
αρχή της αναλογικότητας, προβλέπεται και η κατ’ ουσία περαιτέρω θωράκιση και µάλιστα µελλοντική θωράκιση της σύµβασης,
δηλαδή του επενδυτή.
Ενώ οι όροι µπορούν να τροποποιηθούν µόνο µε έγγραφη
συµφωνία, πρόδηλες παραδροµές της κυρούµενης µε το άρθρο
πρώτο Σύµβασης Διανοµής - Σύστασης Δικαιώµατος µπορούν να
διορθωθούν µε συµβολαιογραφική πράξη διόρθωσης µεταξύ των
µερών, δίχως να απαιτείται κύρωση µε νόµο και κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ουδέν άλλο έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή βεβαίωση προσαρτάται.
Επίσης, µε τη δηµοσίευση του παρόντος παύουν να είναι δηµόσια κτήµατα ό,τι περιέρχεται στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ και διαγράφονται οίκοθεν από το Κτηµατολόγιο Δηµοσίων Κτηµάτων
κατά παρέκκλιση.
Τώρα προχωράω στο άρθρο 3.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακάµπτω κάποια σηµεία, κυρία Πρόεδρε, προς συντοµία
του χρόνου.
Η Σύµβαση Μεταβίβασης καταρτίζεται κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη ειδική και γενική διάταξη και υπόκειται στον τύπο του
ιδιωτικού εγγράφου και µαζί µε το προσαρτώµενο µε αυτό ειδικό
διάγραµµα κυρώνεται µε νόµο και µε επιµέλεια της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» µεταγράφεται.
Απαλλάσσεται δε η εισφορά των εµπράγµατων δικαιωµάτων
από το ΤΑΙΠΕΔ προς το Ελληνικό από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δικαίωµα υπέρ του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ασφαλιστικών οργανισµών, οποιουδήποτε
τρίτου. Η µη συµµόρφωση των υποθηκοφυλάκων τιµωρείται.
Πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών, ο αγοραστής ή εγγυητής δύναται να ξεκινήσει -πριν τη µεταβίβαση!- µεταξύ άλλων ένα
«sales center», έναν εµπορικό χώρο, δηλαδή ένα mall. Όµως, η
δυνατότητα προβλέπεται µόνο για τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία. Οι υπόλοιποι πολίτες δεν έχουν αντίστοιχες δυνατότητες
ποτέ στο Ελληνικό Δίκαιο και γι’ αυτό παραβιάζονται οι προβλέψεις των άρθρων 4, 17, 25 και 106 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος.
Όσον αφορά το άρθρο 5 -και κλείνω- επιτρέπεται η κατασκευή
περιφράξεων για τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόµα και εντός του γηπέδου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης. Επίσης, η πρόσβαση στις περιοχές ή κατοικίες που θα
διαµορφωθούν ή σε οποιαδήποτε άλλη χρήση επιλέξει ο επενδυτής δεν θα είναι ελεύθερη, αλλά ελεγχόµενη.
Επιτρέπεται, επίσης, η χρησιµοποίηση του 30% των ψηλών
κτηρίων που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό για τη δηµιουργία
τουριστικών καταλυµάτων. Συµπιέζονται οι χρόνοι αδειοδοτήσεων και υποχρεούται το Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης να απαντήσει εντός δεκαηµέρου, αλλιώς θεωρείται ότι συναινεί.
Για οποιοδήποτε έργο βρίσκεται εντός των ζωνών ανάπτυξης
και του χώρου του πάρκου δεν απαιτείται άδεια, αλλά έγκριση
από το Γραφείο του Ελληνικού.
Εκχωρείται στον επενδυτή η δυνατότητα επιλογής να εκδίδει
άδειες για µεµονωµένα έργα ή ενότητες.
Και ολοκληρώνω. Για όλες τις οικοδοµικές εργασίες εντός του
χώρου του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά απαιτείται η έκδοση άδειας. Όµως, αυτές οι άδειες χορηγούνται από
το Γραφείο του Ελληνικού, όπως και οι προεγκρίσεις και µπορεί
να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία κατά παρέκκλιση
και µελέτες για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ειδικές διαδικασίες ελέγχου, ειδικοί χρόνοι ισχύος, ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενηµέρωση των φακέλων και οικοδοµικών αδειών κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων.
Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του Ελληνικού δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση. Πάλι
υπάρχουν προθεσµίες δέκα ηµερών κατά παρέκκλιση για τις διάφορες αδειοδοτήσεις. Μπορεί να δίδονται άδειες τµηµατικά κατά
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παρέκκλιση, ενώ για την εκτέλεση κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών
ανάπτυξης και του µητροπολιτικού πάρκου δεν απαιτείται έκδοση άδειας.
Τέλος, εντός του µητροπολιτικού πόλου του Αγίου Κοσµά, του
Ελληνικού, επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων για τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων και λειτουργιών -είναι αυτά τα «gated
cities», οι οχυρωµένες πόλεις που θέλετε να δηµιουργήσετεακόµη και εντός του ίδιου οικοπέδου κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης. Και επίσης, επιτρέπονται η περίφραξη περιµετρικά κατά παρέκκλιση και τµηµατικές άδειες και ούτω καθεξής.
Ως εκ των ανωτέρω, παραβιάζεται σφόδρα η αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, σε
συνδυασµό µε τα άρθρα 4, 17 παράγραφος 1 και 106 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος. Γι’ αυτό ζητούµε να κριθεί αντισυνταγµατικό, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Συνεχίζω από εκεί που σταµάτησα την τοποθέτησή µου στη
διαδικαστικού χαρακτήρα παρέµβαση που έκανα λίγο πριν.
Είπα συγκεκριµένα, κύριε Γρηγοριάδη, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΜέΡΑ25, ότι µία τέτοια πολύ σηµαντική δυνατότητα που δίνει ο Κανονισµός της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο
100, πρέπει όταν και εφόσον αξιοποιείται είτε από Βουλευτές είτε
από κόµµατα να χαίρει τον ανάλογο σεβασµό και προς τη Βουλή
και προς τα κόµµατα και προς το Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, δεν µπορεί να έρχεται µία τοποθέτηση από ένα κόµµα για
την αντισυνταγµατικότητα συνολικά ενός νόµου στην Ολοµέλεια
-γιατί εδώ θεωρείται αντισυνταγµατικό το σύνολο του νόµου, που
κουβεντιάστηκε στην επιτροπή αναλυτικά από του Βουλευτές,
από τους Υπουργούς µε τις τοποθετήσεις τους, από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους- χωρίς την παραµικρή τεκµηρίωση.
Και φτάνουµε ξαφνικά, µετά την παρέµβαση που έκανα τη διαδικαστικού χαρακτήρα, που ζήτησα από την Πρόεδρο πολύ ευγενικά αν έχετε την καλοσύνη να µας πείτε τις ενστάσεις σας, να
έρχεστε τώρα και να παραθέτετε µία σειρά από ένα γραπτό κείµενο επιχειρηµάτων, τα οποία -επιτρέψτε µου να σας πω- στον
βαθµό που µου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω είναι
αόριστα, γενικά και ουσιαστικά ουτοπικά, εκτός πραγµατικότητας.
Τι κάνετε και τι επιχειρείτε, κύριοι του ΜέΡΑ25, µε την ένσταση
αντισυνταγµατικότητας, αν θεωρητικά υποθέτουµε ότι θα περνούσε; Να ακυρώσετε την πιο µεγάλη, την πιο σηµαντική, την πιο
εµβληµατική επένδυση του ελληνικού κράτους που θα επηρεάσει
για πολλά-πολλά χρόνια µετά την εξέλιξη της εθνικής µας οικονοµίας. Είναι µία επένδυση εµβληµατική και συµβολική για την
οποία εγώ θα πω και µετά τη σηµερινή τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ
-περιµένω να δω για τα άρθρα πως θα τοποθετηθεί επί της γενικής αρχής, ότι τοποθετείται θετικά- είναι µία συνολική εθνική
προσπάθεια.
Έρχεστε ουσιαστικά να αποδείξετε την εµµονική σας στάση
απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει µε την ιδιωτική πρωτοβουλία,
µε την επένδυση στην Ελλάδα, µε την πρόοδο και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, µε την προσέλκυση επενδύσεων, µε την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας και της ανάπτυξης. Είναι η τοποθέτησή
σας που κάνατε λίγο πριν µε το συγκεκριµένο κείµενο περισσότερο συνδικαλιστική παρά πολιτική και νοµική, όπως θα έπρεπε.
Έτσι το εκλαµβάνω, κυρία Πρόεδρε, ότι πρόκειται για συνδικαλιστική τοποθέτηση, ατεκµηρίωτη, αόριστη και γενική χωρίς να
παρουσιάζετε τα στοιχεία µέσα από τα οποία θα αποδεικνύεται
και η αντισυνταγµατικότητα.
Πουθενά µα, πουθενά ούτε στις επιτροπές ούτε σήµερα στην
Ολοµέλεια παρουσιάστηκε στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει
αυτά τα οποία λίγο πριν αναφέρατε. Μάλιστα και η Επιστηµονική
Υπηρεσία της Βουλής, την οποία κατά τεκµήριο την αποδεχόµαστε όλοι στο µεγαλύτερο ποσοστό και την επικαλούµαστε όλοι,
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πουθενά δεν λέει για στοιχείο αντισυνταγµατικότητας.
Επικαλεστήκατε άρθρα του Συντάγµατος κρατώντας το Σύνταγµα που αποτυπώνεται σε µία κόλλα χαρτί καταγράφοντας και
διαβάζοντας τι λέει το Σύνταγµα. Διαβάζοντας το Σύνταγµα στα
ίδια άρθρα που αναφέρεστε, παραδείγµατος χάριν στο άρθρο 4:
«Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου», πού βρίσκετε ότι οι
Έλληνες δεν είναι ίσοι απέναντι του νόµου µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο στο άρθρο 4,που το είπατε πρώτο-πρώτο; Είναι παράδειγµα ενδεικτικό. Το ίδιο ακολουθούν και τα υπόλοιπα συνταγµατικά άρθρα τα οποία επικαλεστήκατε.
Γι’ αυτό λοιπόν, εµείς την απορρίπτουµε αυτήν την πρόταση,
κυρία Πρόεδρε, ως αόριστη, γενική και περισσότερο συνδικαλιστική και όχι ουσιαστική, όπως θα έπρεπε, για µία πρόταση αντισυνταγµατικότητας για ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο που θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας και την προοπτική της εθνικής µας οικονοµίας για τα επόµενα πολλά χρόνια.
Και µία συµβουλή, στο µέλλον να είµαστε πιο προσεκτικοί όταν
αξιοποιούµε τέτοια εργαλεία που µας δίνει ο Κανονισµός της
Βουλής και να µην προσβάλλουµε τις θεσµικές διαδικασίες µε
τέτοιους απαράδεκτους χειρισµούς που γίνονται µόνο για επικοινωνιακούς λόγους και τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Γρηγοριάδη, θα
έρθει η σειρά σας. Σε λίγο θα έχετε τον λόγο οπότε µπορείτε να
τοποθετηθείτε τότε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι εντάξει, κύριε Βρούτση, θα συµφωνήσω µαζί
σας ότι το χαρτί αυτό που µας ήρθε και εµάς δεν αναφέρει τίποτα οπότε δεν µας δίνει τη δυνατότητα να προετοιµαστούµε για
να τοποθετηθούµε στην αίτηση αντισυνταγµατικότητας. Ωστόσο
το ξεπεράσαµε, πήγαµε δίπλα και ρωτήσαµε τι «εννοείτε ρε παιδιά. Βοηθήστε µας και εµάς». Πήγαµε τα είδαµε και ενηµερωθήκαµε και για το 4, και για το 17, και για το 25, και για το 106 σε
δύο σηµεία που αναφέρεται.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής. Εµείς δεν έχουµε κοµµατικές
αγκυλώσεις ή ιδεολογικά συµπλέγµατα. Πολλές φορές έχουµε
ταχθεί υπέρ ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας ακόµα και όταν
αυτές προέρχονταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ή ακόµα και του ΜέΡΑ25. Σήµερα δεν νοµίζω
ότι είναι µια τέτοια ηµέρα που θα µας βρούνε σύµφωνους σε
αυτό γιατί δεν υφίσταται. Και µιλώντας και µε το νοµικό µας επιτελείο πραγµατικά τυπικά και νοµικά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.
Μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά για αυτό το νοµοσχέδιο.
Μπορεί κανείς να πει ότι η επένδυση στο Ελληνικό είναι µια επένδυση που ο επενδυτής δεν βάζει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη
του. Είναι φοβερό, είναι παγκόσµια πατέντα! Θα τη διδάσκουµε
αύριο - µεθαύριο στα πανεπιστήµια. Αυτό µπορεί να το πει κάποιος.
Μπορεί να πει ότι οι επενδυτές είναι τέτοιοι που επενδύουν
χρήµατα άλλων, του ελληνικού λαού. Και αυτό µπορεί να το πει
κάποιος. Μπορεί να πει ότι είναι µια εταιρεία θυγατρική η «HELLENIC GLOBAL», όπως πολύ σωστά είπε και ο εισηγητής µας,
που έχει 36.000. Και αυτό µπορεί κανείς να το πει. Μπορεί να πει,
και εδώ είναι το ωραίο και να το δει ο ελληνικός λαός, ότι η
τρόικα εσωτερικού, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα
Αλλαγής αποδεικνύουν για άλλη µια φορά ότι ψήνουν και ψήνονται για τη συγκυβέρνηση -µπορεί µεταξύ τους να τα έχουν βρει
κιόλας- και συµφωνούν σε αυτό. Αυτό µπορεί κάποιος να το πει.
Μπορεί να πει, κύριε Υπουργέ, κάποιος ότι ενώ εσείς µιλάτε
για ανάπτυξη στο νοµοσχέδιο αυτό εµείς µιλάµε για ξεπούληµα.
Μπορεί κάποιος να πει ότι εσείς µιλάτε για µια αξιοποίηση του
παλαιού αερολιµένα, εµείς µιλάµε για παράδοση στους µνηµονιακούς δανειστές.
Τι άλλο µπορεί να πει κάποιος; Μπορεί να πει ότι χαρίζετε γη
και ύδωρ στο ΤΑΙΠΕΔ, όπου ΤΑΙΠΕΔ, υπερταµείο και όπου υπερταµείο, δανειστές. Και αυτό µπορεί να το πει. Και µπορεί να πει
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κανείς ότι µε τις επιλογές σας και τις συµφωνίες σας υπακούτε
στις εντολές των δανειστών. Αυτά είναι τα σηµαντικά στο νοµοσχέδιο αυτό. Δεν µπορεί όµως κάποιος να πει ότι τυπικά και νοµικά µπορεί να ευσταθεί µία ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Άλλωστε αυτό το φουκαριάρικο το Σύνταγµα που κρατώ στα
χέρια µου, και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, το έχουµε κάνει δαντέλα,
το έχουµε ξεχειλώσει. Δεν το σεβάστηκε κανείς τα τελευταία
δέκα χρόνια µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο όταν φτάσαµε στο
σηµείο να θεωρούµε συνταγµατικά τα συνταγµατικά µνηµόνια
που υπογράφησαν για το PSI και όλα τα υπόλοιπα. Άρα για ποιο
Σύνταγµα, δυστυχώς, µιλάµε;
Επαναλαµβάνω και κλείνω µε αυτό, εµείς είµαστε υπέρ της λογικής και όχι των κοµµατικών και ιδεολογικών αγκυλώσεων.
Όπου θεωρούµε ότι η λογική µας προστάζει να στηρίξουµε ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας θα το κάνουµε. Δεν νοµίζω ότι
σήµερα είναι µια τέτοια ηµέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25
κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Βρούτση, αυτή τη στιγµή στο Συµβούλιο της Επικρατείας εκκρεµούν τρεις προσφυγές για τα έργα στο Ελληνικό και
συγκεκριµένα για τον προηγούµενο νόµο, τον νόµο που ψηφίσατε σε σχέση µε τα έργα στο Ελληνικό. Αυτό, κατά τη γνώµη
µου, δείχνει ευκρινώς ότι δεν αεροβατούν οι ενστάσεις µας. Πριν
εγείρουµε εµείς ενστάσεις έχουν εγείρει κοινωνικές οµάδες, όλοι
οι θιγόµενοι, ο ελληνικός λαός. Δεν µας ήρθε από τον ουρανό.
Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, θα ήθελα την προσοχή σας γιατί θα σας βοηθήσω
να καταλάβετε, κύριε Βρούτση, αυτό που πιθανόν να µην θέλετε
κιόλας. Ακούστε, κύριε Βρούτση, κατά τη γνώµη µας, όταν η διαφορετική µεταχείριση επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλοντας απόκλιση από την αρχή της ισότητας οι
διακρίσεις που προκύπτουν είναι αποτέλεσµα των υποκειµενικών
κρίσεων του νοµοθέτη και όχι εκείνων, όπως θα έπρεπε, του δικαστή. Η εξειδίκευση του δηµοσίου συµφέροντος είναι απόρροια
του συσχετισµού δυνάµεων που ενυπάρχουν στην κοινωνία. Κυρίαρχη θέση ανάµεσά τους διατηρεί η πολιτική εξουσία, η δική
σας, κύριε Βρούτση, και της Κυβέρνησής σας, χρέος της οποίας
σύµφωνα µε το Σύνταγµα είναι να καθορίζει το δηµόσιο συµφέρον ανάλογα µε τη λαϊκή βούληση η οποία την εξέλεξε.
Το Σύνταγµά µας εντοπίζει στο άρθρο 17 παράγραφος1 σύµφωνα µε το οποίο, διαβάζω: «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους» µας, κύριε Βρούτση. Τα δικαιώµατα όµως που
απορρέουν από αυτήν δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του
γενικού συµφέροντος.
Επίσης, στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του Συντάγµατος εδάφιο α’ σύµφωνα µε το οποίο, διαβάζω πάλι: «Για την εδραίωση
της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική
δραστηριότητα στη χώρα επιδιώκοντας να διασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας». Μολονότι, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βρούτση, η έννοια του δηµοσίου
συµφέροντος δεν εµφανίζεται στη συγκεκριµένη διάταξη στο
άρθρο 106 ορίζεται σαφώς, και διαβάζω πάλι: «Το κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη
χώρα για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συµφέροντος».
Στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου τίθεται ένας ακόµη
φραγµός στην ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία η οποία, διαβάζω πάλι από το Σύνταγµα: «Δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται
σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή
προς βλάβη της εθνικής µας οικονοµίας». Το δηµόσιο συµφέρον
ενυπάρχει λοιπόν, ως έννοια ακόµα και σε δράσεις οι οποίες προέρχονται από ιδιώτες.
Τέλος, και µε αυτό θα σας αφήσω, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν µου προξενεί κατάπληξη το ότι δεν βλέπετε τίποτα
σύσσωµη η παράταξή σας, δεν το λέω προσωπικά για εσάς, αντισυνταγµατικό ούτε σε αυτό, ούτε στο προηγούµενο, ούτε στο
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προ-προηγούµενο νοµοσχέδιο. Γιατί, επιτρέψτε µου να το πω και το λέω ελαφρώς αστειευόµενος- εδώ δεν βρήκατε αντισυνταγµατικό το µνηµόνιο Σαµαρά, δεν βρήκατε αντισυνταγµατικό
το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρήκατε αντισυνταγµατικό κανέναν µνηµόνιο και έντεκα χρόνια µετά έχει ρηµάξει τη χώρα µας. Η χώρα
είναι σκιά του εαυτού της από αυτήν που ήταν προ δεκαετίας.
Και θα βρείτε αντισυνταγµατικά τα δωράκια στον κ. Λάτση και
στη «DEVELOPMENT» στο Ελληνικό;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Το λόγο τώρα έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αν θεωρούµε ότι αντισυνταγµατικό είναι το αντιλαϊκό, τότε µε
αυτήν την έννοια συµφωνούµε, γιατί βεβαίως οι διατάξεις που
περιέχουν είναι σε βάρος των δικαιωµάτων των εργαζοµένων,
του λαού και της νεολαίας, επιδεινώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, επιβαρύνει το περιβάλλον. Άρα, είναι ένα αντιλαϊκό νοµοσχέδιο.
Όµως, το αστικό Σύνταγµα στα λόγια προασπίζει τα δικαιώµατα του λαού. Στην πράξη, αυτό το οποίο στηρίζει είναι την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αστικό Σύνταγµα είναι. Κι από αυτή την
άποψη, υπερασπίζεται την καπιταλιστική ιδιοκτησία, τις ανάγκες
της, τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης, ακόµη κι όταν αυτά
καταπατούν και το ίδιο το Σύνταγµα. Γιατί, όπως δήλωσε από το
Βήµα της Βουλής ένας γνωστός ποινικολόγος - συνταγµατολόγος όταν συζητάγαµε για τα µνηµόνια και την αντισυνταγµατικότητά τους, το Σύνταγµα, είπε, είναι ένα κείµενο το οποίο είναι
δυναµικό και προσαρµόζεται στις κάθε ανάγκες της εποχής.
Έτσι είχε δηλώσει από του Βήµατος της Βουλής.
Και από αυτήν την άποψη, εµείς δεν έχουµε αυταπάτες. Το
κράτος είναι ένα κράτος κάθε φορά που εξυπηρετεί τα συµφέροντα της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. Δεν είναι κράτος για όλον
το λαό. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοιο κράτος ούτε µπορεί να υπάρξει
τέτοιο κράτος. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το κράτος µε τους νόµους
του, µε τους µηχανισµούς του προστατεύει τα συµφέροντα του
κεφαλαίου και θωρακίζει µε την Αστυνοµία, µε τους µηχανισµούς
καταστολής την εξουσία της εκάστοτε άρχουσας τάξης.
Αυτά, κυρία Πρόεδρε, για τη συγκεκριµένη αίτηση. Εµείς θα
ψηφίσουµε υπέρ µε τη λογική ότι είναι αντιλαϊκό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Λοβέρδο, επειδή δεν βλέπω τον Κοινοβουλευτικό σας
Εκπρόσωπο, θα θέλατε να πάρετε εσείς τον λόγο; Ορίστε, έχετε
τον λόγο εκ µέρους του Κινήµατος Αλλαγής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ασκήσω χρέη.
Κοιτάξτε, έχουµε κάνει µια ευρύτατη συζήτηση στη Διαρκή
Επιτροπή. Τουλάχιστον, από τη δική µας πλευρά, εγώ ως εισηγητής δεν µπόρεσα να διακρίνω θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνταγµατικότητα ή µη. Υπήρχε, πράγµατι, ένα ζήτηµα στο
άρθρο 5 περί περιφράξεων του σχεδίου νόµου, αλλά µε την τροπολογία του κ. Ταγαρά ή µάλλον µε µία προσθήκη -δεν έγινε τροπολογία- ότι οι περιφράξεις είναι προσωρινές, αν κατάλαβα καλά, που δίνει και κατά κάποιο τρόπο µια εξήγηση πρακτική αυτών
που µας είχε πει ο κύριος Υπουργός στη Διαρκή Επιτροπή, το
θέµα λύνεται.
Συνεπώς, ζητήµατα συνταγµατικότητας δεν µπορώ να δω και
µάλιστα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, έκανα και
αναφορά στην οµιλία µου στην άποψη της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής σχετικά µε το άρθρο 5. Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής έκανε συγκεκριµένη ανάλυση γιατί το άρθρο
5 δεν φαίνεται να συγκρούεται µε το άρθρο 24, παράγραφος 1
του Συντάγµατος. Το επισήµανα από την οµιλία µου και αυτό. Συνεπώς, δεν βλέπω κάποιο ζήτηµα για το οποίο θα µπορούσα να
εγερθώ υπέρ του επιχειρήµατος της αντισυνταγµατικότητας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το κείµενο της πρότασης, υπάρχει ένα
θέµα. Βέβαια, το κάλυψε ο κύριος συνάδελφος µε την οµιλία του
και δεν υπάρχει θέµα τώρα. Αλλά, όταν καλούµαστε να τοποθετηθούµε επί της συνταγµατικότητας, πρέπει ο συνάδελφος που
καταθέτει το αίτηµα να έχει καταγράψει στην αίτησή του και τα
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άρθρα του Συντάγµατος, για να µπορούµε να δούµε πού υπάρχει
το πρόβληµα. Όχι τόσο τα επιχειρήµατα, γιατί αυτά τα αρθρώνεις, όταν µιλάς, αλλά ποιο άρθρο θεωρείς ότι παραβιάζεται,
πρέπει να το λες, για να προετοιµάζεται και ο σύµφωνος λόγος
ή ο αντίλογος επ’ αυτού.
Τέτοιο θέµα εδώ έχουµε, λοιπόν, γιατί το κείµενο δεν έχει καταγράψει τα άρθρα, αλλά ο συνάδελφος νοµίζω ότι µε την τοποθέτησή του τα διευκρίνισε. Όµως, αυτή η διευκρίνιση δεν µας
δίνει επιχειρήµατα υπέρ της αντισυνταγµατικότητας και τοποθετούµεθα κατά.
Όταν άκουσα το συνάδελφο -και τελειώνω µε αυτό, είναι ένα
πολιτικό επιχείρηµα που µε ενδιαφέρει- να αγορεύει για το τι µέλλει γενέσθαι, κατά την άποψή του βέβαια, για το τι θα έπρεπε να
γίνει στο χώρο του Ελληνικού των έξι χιλιάδων στρεµµάτων, η
εντύπωση που εγώ έχω σχηµατίσει είναι ότι από την πλευρά του
συναδέλφου, του κ. Αρσένη, η εικόνα για την ελληνική γραφειοκρατία, για το ελληνικό κράτος, για την κατάσταση που έχουµε
σήµερα στην πατρίδα µας είναι κατά κάποιον τρόπο τόσο αφαιρετική, που να γίνεται µια ιδεατή εικόνα για µια άλλη χώρα, για
µια χώρα πρότυπο στον πλανήτη. Και µου θυµίζει, µια και ο λόγος
προέρχεται από την Αριστερά, µια φράση που φέρεται να έχει
πει ο Λένιν -δεν ξέρω αν είναι έτσι- ότι, όταν θα φτάσουµε στον
κοµµουνισµό, ρόλο πρωθυπουργού ή αρχηγού του κράτους µπορεί να τον παίξει και µια νοικοκυρά. Δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερες
ικανότητες, αφού όλα θα είναι τέλεια.
Θέλω να του πω ότι, δυστυχώς, δεν είναι τα πράγµατα τέλεια
στη χώρα µας. Γι’ αυτό υπάρχουν ανάγκες και για συγκεκριµένες
ρυθµίσεις επιτάχυνσης διαδικασιών, που µπορεί, αν κοιτάς τα
πράγµατα από τη γαλήνη της τελειότητας να µη σου φαίνονται
συµφέρουσες και σωστές, αλλά αν δεις τα πράγµατα από την
πλευρά της αντιµετώπισης της γραφειοκρατίας, των δυσκολιών
που έχει µια χώρα -τεκµηριωµένες οι δυσκολίες αυτές-, πρέπει
κάτι να κάνεις, για να τις αντιµετωπίσεις.
Συνεπώς, ούτε παραινώ ούτε συµβουλεύω. Δεν έχω αυτήν τη
δυνατότητα ούτε και τη διάθεση. Αλλά όταν τοποθετούµεθα από
τόσο αφαιρετικές λογικές, µην αναζητούµε στο Σύνταγµα λύσεις,
που δεν µπορεί να µας δώσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ κι εγώ µε τη σειρά µου,
κυρία Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα υποστηρίξω κάτι καινούργιο, αν πω
κάτι -νοµίζω- πασίγνωστο, ότι είναι άλλο θέµα η διαφωνία η πολιτική που µπορεί να υπάρχει για ένα θέµα ή για ένα νοµοσχέδιο
και άλλο ζήτηµα το αν υφίσταται ή όχι πρόβληµα συνταγµατικότητας.
Εµείς δεν επρόκειτο να δηλώσουµε ότι ψηφίζουµε επί της
αρχής αυτό το νοµοσχέδιο, αν πιστεύαµε ότι υφίσταται θέµα αντισυνταγµατικότητας. Και πράγµατι, όπως είπε και κ. Λοβέρδος,
αν υπήρχε ένα πρόβληµα µε το άρθρο 5, µε βάση την πρώτη
µατιά που πρόλαβε να ρίξει η εισηγήτρια µας, η κ. Πέρκα, δείχνει
ότι θεραπεύεται σε ένα βαθµό. Αυτό το λέω µε µια πρώτη επιφύλαξη, γιατί χρειάζεται και αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση αποκωδικοποίηση, για να είµαστε 100% βέβαιοι. Δείχνει σε πρώτο
πλάνο να θεραπεύει αυτήν την προβληµατικότητα που εµφάνιζε
το άρθρο 5. Άρα, για εµάς δεν υφίσταται θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Και θα κλείσω µόνο µε µία πολιτική παρατήρηση, αφορµή για
την οποία είναι η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. Μπορεί εγώ να µην το κατάλαβα,
αλλά έτσι όπως διατυπώθηκε, µε οδήγησε σε αυτό που θα πω
µόλις τώρα. Κανείς δεν είναι υπεράνω του Συντάγµατος. Και προφανώς, καµµία επένδυση, όσο µεγάλη κι αν είναι, ακόµα κι αν
ήταν η µεγαλύτερη επένδυση του κόσµου, αν προσέκρουε στο
Σύνταγµα, δεν θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή παρά µόνο εφόσον θα συµµορφωνόταν µε το Σύνταγµα.
Αυτό το λέω, γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτή η συζήτηση
στη χώρα µας περί υπέρµετρης γραφειοκρατίας που εµποδίζει
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τις επενδύσεις και εµποδίζει την ανάπτυξη, την οποία, αν αποκωδικοποιήσει κανείς, θα καταλάβει ότι στην πραγµατικότητα δεν
υπάρχει θέµα γραφειοκρατίας, υπάρχει θέµα τήρησης συγκεκριµένων άρθρων του Συντάγµατος, είτε για την προστασία του περιβάλλοντος είτε για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων
και ούτω καθ’ εξής.
Άρα, εµείς θεωρούµε ότι δεν υφίσταται θέµα αντισυνταγµατικότητας. Για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήµατα, όπως τα είπε και η
κ. Πέρκα, συνεχίζουµε στη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούγοντας τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους
εισηγητές από τα διάφορα κόµµατα, αντιλαµβάνοµαι ότι το
ΜέΡΑ25 αποµονώθηκε. Ακόµα και το ΚΚΕ που θα ψηφίσει υπέρ
της «ενστάσης» αντισυνταγµατικότητας -θα επανέλθω, γιατί
υπάρχει ένας τονισµός εδώ, δείγµα της προχειρότητας-, το
έκανε για άλλους λόγους, όχι επί της ουσίας.
Η πρόταση είναι δείγµα και απόδειξη για ακόµα µία φορά προχειρότητας, ερασιτεχνισµού, επιπολαιότητας και εργαλειοποίησης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη δηµιουργία, όπως
το συνηθίζει άλλωστε το συγκεκριµένο κόµµα, πυροτεχνηµάτων
και δήθεν πρόσκαιρων εντυπώσεων. Υπάρχει προχειρότητα
ακόµα και στον τίτλο του θέµατος: «Ενστάση αντισυνταγµατικότητας». Υπάρχει προχειρότητα, διότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν γραπτώς -το υποστηρίξατε προφορικά- συγκεκριµένες
αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας. Υπάρχει προχειρότητα,
γιατί µας διαβάσατε αποσπασµατικές διατάξεις του Συντάγµατος, χωρίς καµµία σύνδεση µε το θέµα.
Πήρατε κοµµάτια του Συντάγµατος -και άλλα άρθρα µάλιστα
σε σχέση µε αυτά που είχατε διαρρεύσει πριν, 24, 25-, εν συνεχεία µας διαβάσατε αποσπασµατικά πόσες φορές εντοπίζετε τον
όρο κατά παρέκκλιση διατάξεις, πάλι χωρίς καµµία σύνδεση µε
το θέµα και τέλος µας είπατε ότι ο επενδυτής είναι ένας, κάτι το
οποίο είναι γνωστό, τουλάχιστον από το 2016, όταν κυρώθηκε η
σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών µε τον ν.4422/2016.
Η διανεµόµενη µε τη σύµβαση έκταση είναι δηµόσια περιουσία, κύριε συνάδελφε. Διατίθεται προς εξυπηρέτηση του γενικού
συµφέροντος, µε την έννοια ότι η ανάπτυξη της προγραµµατισµένης επένδυσης θα δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα
συµβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και ένα τµήµα
αυτής διατίθεται στο κοινό για άθληση και αναψυχή.
Οι όποιες εξαιρέσεις εισάγονται στις διατάξεις της κυρούµενης σύµβασης είναι θεµιτές, είναι επιβαλλόµενες εκ των πραγµάτων λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, αλλά και λόγω
του γεγονότος ότι η διανοµή πραγµατοποιείται µεταξύ δύο δηµοσίων νοµικών προσώπων, δηλαδή, του δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Κλείνοντας, η ίδια η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής -θα
επαναλάβω και εγώ επιχειρήµατα που άκουσα από αρκετά κοινοβουλευτικά κόµµατα- δεν εντοπίζει κανένα πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας στο νοµοσχέδιο. Όχι µόνο συνεπώς δεν
υφίσταται ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, αλλά επικροτείται και
επιδοκιµάζεται το νοµοσχέδιο, το οποίο -τονίζεται στη σελίδα 15είναι σύµφωνο µε το άρθρο 106 -που επικαλείστε-, παράγραφος
1 του Συντάγµατος. Μάλιστα υπάρχει αναφορά και στη σελίδα
16 για το άρθρο 24 του Συντάγµατος.
Όπως ρητά τονίζεται µε αυτό το σχέδιο νόµου εξυπηρετείται
ο στρατηγικός στόχος να καταστεί ο µητροπολιτικός πόλος Ελληνικού - Αγίου Κοσµά µητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, µε στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σηµαντικό
κέντρο οικονοµικής, περιβαλλοντικής και καινοτοµικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού,
επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό διότι προβλέπεται
η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µε τήρηση όλων των βασικών αρχών πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού.
Συνεπώς, η σύµβαση αυτή εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους
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µε βάση το Σύνταγµα: Δηµιουργία και συντήρηση µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής, συντήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τέλος βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης για το σύνολο των κατοίκων του µητροπολιτικού συγκροτήµατος Αθήνας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Σταϊκούρα, µε µεγάλη συµπάθεια σας το λέω, εκτίθεστε ως Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδος, γιατί φαίνεται ότι αγνοείτε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
φέρατε στη Βουλή πριν από πέντε λεπτά. Η πέµπτη από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, στην παράγραφο 5, του άρθρου 5Α, της
παραγράφου 3, του πέµπτου άρθρου του ιδίου σχεδίου µετά τη
λέξη «κατασκευή» και πριν τη λέξη «περίφραξης» προστίθεται η
λέξη «προσωρινής». Συγχαρητήρια, κύριε Σταϊκούρα. Μόλις κάνατε δεχτή τη µία από τις τέσσερις ή πέντε ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, µόνο που δεν είχατε το κουράγιο και τη γενναιότητα να το κάνετε -όπως πρέπει- τίµια και ωραία, αποσύροντας
το άρθρο, αλλά κρυφτήκατε πίσω από µια νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν ξέρω πού το πάτε πραγµατικά, αλλά δεν θα τρελαθούµε και τελείως σε αυτήν την Αίθουσα.
Αν είναι τελείως αβάσιµες, αν αιθεροβατούµε, αν εµείς όλοι είµαστε κοµµουνισταί, ουτοπισταί και γενικά ζούµε σε ένα δικό µας
περιβάλλον, τότε εσείς γιατί θεωρήσατε απαραίτητο να προβείτε
σε αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση;
Αυτά είχα να πω, κυρία Πρόεδρε. Όταν µιλάµε για αντισυνταγµατικές ενστάσεις, καλό είναι να µην πιάνουµε στο στόµα µας
κάθε φορά τον κ. Βαρουφάκη και να λέµε ότι κατέστρεψε την Ελλάδα, γιατί θα πρέπει να θυµίσω για άλλη µια φορά ότι από ένα
κακό τερτίπι της τύχης -όχι ότι έκανε καµµιά φοβερή Σολωµονική, ο κ. Βαρουφάκης-, ατυχώς για όλους εσάς τους δεξιούς,
αριστερούς και κεντρώους «µνηµονιοφόρους» παρέλαβε δηµόσια ταµεία µε λίγο χαµηλότερα εκατοµµύρια από αυτά που παρέδωσε έξι µήνες µετά και επίσης παρέλαβε εθνικό χρέος λίγο
υψηλότερο από αυτό που παρέδωσε έξι µήνες µετά.
Επίσης, για την ιστορία και επειδή καταγράφεται στα Πρακτικά, ο κ. Βαρουφάκης όσο ήταν Υπουργός της Εθνικής Οικονοµίας δεν απελύθη ουδείς Έλληνας από το δηµόσιο, δεν συνέβη καµµία µείωση συντάξεων ή µισθών. Ξέρουµε πόσο σας πονάει αυτό, γι’ αυτό πετάτε τη µπάλα στην εξέδρα, αγαπητέ
Υπουργέ.
Γεια σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του αιτήµατος αντισυνταγµατικότητας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΜέΡΑ25. Με βάση την αρχή της δεδηλωµένης απορρίπτεται.
Κύριε Ταγαρά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Να ανακοινώσω µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του νοµοσχεδίου, αλλά να εξηγήσω και τα θέµατα που αναφέρονται σε
δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, την 806 και 807.
Κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά το θέµα που σωστά τέθηκε από τους
συναδέλφους στην επιτροπή, είπα πώς ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει το θέµα των περιφράξεων θα φέρουµε νοµοτεχνική
βελτίωση. Άρα, στη βάση αυτή, στην εσωτερική παράγραφο 4
του εσωτερικού άρθρου 5Α, της παραγράφου 3 του πέµπτου άρθρου του σχεδίου νόµου η φράση «πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά» αντικαθίσταται από τη φράση «πάρκου και των ζωνών
ανάπτυξης».
Στην εσωτερική παράγραφο 4 του εσωτερικού άρθρου 5Α, της
παραγράφου 3 του άρθρου πέµπτου του σχεδίου νόµου η φράση
«κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» διαγράφεται.
Στην εσωτερική περίπτωση Α, της εσωτερικής παραγράφου 5
του εσωτερικού άρθρου 5Α, της παραγράφου 3 του άρθρου πέµπτου του σχεδίου νόµου µετά τη λέξη «κατασκευή» και πριν τη
λέξη «περίφραξης» προστίθεται η λέξη «προσωρινής».
Στην εσωτερική περίπτωση Α, της εσωτερικής παραγράφου 5
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του άρθρου 5Α, της παραγράφου 3 του άρθρου πέµπτου του
σχεδίου νόµου µετά τη λέξη «περίφραξης» και πριν τη λέξη «περιµετρικά» προστίθεται η λέξη «ασφαλείας».
Επίσης, στην εσωτερική περίπτωση Γ της εσωτερικής παραγράφου 5 του εσωτερικού άρθρου 5Α της παραγράφου 3 του
άρθρου πέµπτου του σχεδίου νόµου προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: «Με την ολοκλήρωση αυτοτελών
τµηµάτων των έργων πραγµατοποιούνται καθαιρέσεις των αντιστοίχων περιφράξεων οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο
Ελληνικού».
Με αυτές τις παρατηρήσεις δίνεται η διευκρίνιση ότι µιλούµε
για προσωρινού χαρακτήρα περιφράξεις και για λόγους ασφαλείας και σε καµµία περίπτωση για µόνιµες περιφράξεις που δηµιουργούν πρόβληµα και στο έργο, αλλά και στην παραλία.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 806, ερχόµαστε στην ουσία να
λύσουµε ένα πρόβληµα το οποίο έχει διαχρονικά υπάρξει, που
δηµιουργεί καθυστερήσεις στην αντιµετώπιση επικινδύνως ετοιµόρροπων κτηρίων, όπου υπάρχει συναρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Πολιτισµού. Μέχρι
σήµερα οι επιτροπές των διαφορετικών Υπουργείων ήταν: Η επιτροπή του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος 13 του 1929 τριµελής επιτροπή µηχανικών-, η δεύτερη ήταν το συµβούλιο
αρχιτεκτονικής και η τρίτη ήταν η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού που ήταν για θέµατα κρίσης επικινδύνως ετοιµόρροπων κτηρίων. Αυτό δηµιουργούσε πολλές καθυστερήσεις
επικινδυνότητες και έχουµε ζήσει πολλές από αυτές και πρόσφατα.
Γι’ αυτόν τον λόγο και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού είπαµε να κάνουµε µία ειδική επιτροπή η οποία διαχειρίζεται τα θέµατα των επικινδύνως ετοιµόρροπων, την ειδική επιτροπή ετοιµόρροπων κτηρίων, µια επταµελής επιτροπή, η οποία σε
πολύ γρήγορους χρόνους και µε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση θα µπορεί γρήγορα να πάρει αποφάσεις, αν συντρέχουν
λόγοι επικινδυνότητας είτε τµήµατος, είτε ολόκληρου του οικοδοµήµατος, µε όλες τις σχετικές παρεµβάσεις για διασφάλιση
ευαίσθητων ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σηµείων, µέρους ή
ολόκληρου του µέρους.
Σ’ αυτήν την περίπτωση θέλω να πω, παίρνοντας και τις επιστολές από τον περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου, αλλά και από τον
σύλλογο µηχανικών της Σύρου και αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της «νησιωτικότητας», ότι συµφωνούµε και προσθέτουµε
στην τροπολογία την περίπτωση στην οποία θα αναφερθώ αµέσως τώρα. Κατ’ εξαίρεση για λόγους «νησιωτικότητας» προσθέτουµε στην τελευταία παράγραφο «δύνανται να συγκροτούνται
πλείστες επιτροπές πέραν αυτής της αποκεντρωµένης», σεβόµενοι και στην ουσία αποδεχόµενοι το έγγραφο του περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου για µια επιτροπή µε έδρα τη Μυτιλήνη, µια
επιτροπή µε έδρα τη Ρόδο και µια επιτροπή µε έδρα τη Σύρο.
Η δεύτερη τροπολογία, η 807, έρχεται να δώσει διευκρινίσεις
αλλά και παρατάσεις λόγω COVID και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών
σε σχεδιασµούς που εξελίσσονται για να ολοκληρωθούν. Το έγγραφο αναφέρεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα για συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως εξελίσσεται. Το άλλο αναφέρεται στην
παράταση των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και των Σχεδίων
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, των ΣΧΟΟΑΠ,
τα οποία είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Για να µην «ξανατρέξουν»
αυτοί οι σχεδιασµοί από την αρχή δίνουµε τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν τα σχέδια που είναι προς το τέλος. Μεταφέρουµε την
ηµεροµηνία που έληξε στις 3 Μαρτίου, µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
2022. Δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης αυτών των
σχεδιασµών.
Επίσης, σ’ ό,τι αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων, τα ΣΦΗΟ, τα οποία λόγω συγκυρίας και λόγω COVID δεν
έχουν ολοκληρωθεί, δίνουµε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης στους
δήµους µέχρι τις 30 Ιουνίου και µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, αν οι συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι δύσκολες.
Επίσης, σε ό,τι αφορά, λόγω συγκυρίας την ισχύ των βεβαιώσεων -κι αναφέροµαι στις περιπτώσεις µεταβιβάσεων ακινήτωνπαρατείνουµε την ισχύ της βεβαίωσης µέχρι τις 30 Ιουνίου 2021
στις περιπτώσεις που χρειάζεται, χωρίς να περάσει από την ηλεκτρονική ταυτότητα η διαδικασία, για να µπορέσουµε να βοηθή-
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σουµε και να διευκολύνουµε στις πράξεις πωλήσεων και µεταβιβάσεων και να µην υπάρξουν εµπλοκές, δίνοντας ταυτόχρονα τη
δυνατότητα στο διάστηµα αυτό να µπορούν να γίνουν και υπαγωγές µετά την 1η Φεβρουαρίου, αλλά µόνο µέχρι τις 30 Ιουνίου
του 2021.
Σ’ ό,τι αφορά στο θέµα της αναστολής υποχρέωσης µετεγκατάστασης διαφόρων εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίµων κ.λπ., έχουν δοθεί πάλι παρατάσεις γι’ αυτό. Λόγω συνθηκών
και ιδιαιτεροτήτων δίνουµε παράταση µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
2022. Το θέµα προέκυψε λόγω αλλαγής χρήσης στις περιοχές
όπου νόµιµα λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν
τέτοιες εγκαταστάσεις.
Επίσης, επιταχύνουµε τη διαδικασία εκπόνησης των τοπικών
πολεοδοµικών σχεδίων. Γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη µια µεγάλη
φιλόδοξη κίνηση, είναι αλήθεια, -το στοίχηµα θα το κερδίσουµε
στην πράξη όλοι µαζί- για τον καθορισµό χρήσεων γης αλλά και
τάξης στον χώρο µε τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια σε έκταση
πάνω από το 70% της επικράτειας. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, επειδή η χρηµατοδότηση είναι από το Ταµείο Ανάκαµψης
και θέλουµε µε ασφάλεια να απορροφήσουµε πόρους και να
ολοκληρώσουµε τους σχεδιασµούς, δίνεται η δυνατότητα µε
προσθήκες τεχνικής υποστήριξης και προς το έργο του συντονιστή, όπως προβλέπεται, να επιταχύνουµε αυτές τις διαδικασίες.
Γνωρίζουµε, επίσης, ότι υπάρχουν συµβούλια που υπήρξαν από
το παρελθόν, συµβούλια που δηµιουργήθηκαν και στη συνέχεια.
Για να µπορέσουµε χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες
να ενοποιήσουµε ίδιες δυνατότητες, προβλέπουµε την κατάργηση του Συµβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασµού µε µεταβίβαση όλων των αρµοδιοτήτων του στο Κεντρικό Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.
Επίσης, προβλέπουµε τη δυνατότητα να συγκροτηθεί το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Είναι νέο όργανο: Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Προβλέπουµε να γίνει πριν τη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας, διότι λόγω του
µεγάλου αριθµού συγκρότησης του συµβουλίου και των µεγάλων καθυστερήσεων δηµιουργεί πρόβληµα σε άλλα θέµατα που
πρέπει να περάσουν από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Να µπορεί, λοιπόν,
µέχρι τη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας το
ΚΕΣΥΠΟΘΑ να λειτουργεί και χωρίς τους δύο εκπροσώπους του
Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί
θα συµµετέχουν κι αυτοί.
Αυτές είναι ο τροπολογίες τις οποίες θα ήθελα να θέσω υπ’
όψιν σας, οι οποίες έχουν να κάνουν µε θέµατα παρατάσεων
λόγω συγκυρίας, µε θέµατα άρσης επικινδυνότητας και ταχύτητας στην αξιολόγηση θεµάτων, όπως αυτά που είναι συναρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, είµαι στη διάθεσή σας να δώσω διευκρινίσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω τον λόγο και στον Υφυπουργό κ.
Αυγενάκη να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας του. Στον κ. Σταϊκούρα, επίσης. Στο τέλος θα γίνουν ερωτήσεις, αν υπάρχουν,
µόνο από Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Να το ξέρετε αυτό.
Έτσι είναι ο Κανονισµός. Δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά, εκτός
αν δεν είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στην Αίθουσα και
τότε µπορεί να µιλήσει ο εισηγητής.
Κύριε Αυγενάκη, σας ακούµε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού κι
Αθλητισµού): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να µιλήσω σχετικά µε την τροπολογία που καταθέσαµε
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε θέµα «κωλύµατα αθλητικού
νόµου και καταστατικές διατάξεις». Θέλω να ενηµερώσω το
Σώµα ότι η συγκεκριµένη διάταξη έρχεται να ενισχύσει κι όχι να
διαφοροποιήσει ή να αλλάξει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
αναφορικά µε τα κωλύµατα του αθλητικού νόµου. Ουσιαστικά,
δηλαδή, απαντά σε όσους προσπαθούν να παίξουν µε την ερµηνεία των νόµων.
Με το άρθρο 1 του ν.4726/2020 επικαιροποιήσαµε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2725/1999 σχετικά µε τα κωλύµατα εγ-
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γραφής και τους περιορισµούς. Τα είχαµε συζητήσει, αγαπητοί
συνάδελφοι, διεξοδικά σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα τον περασµένο
Σεπτέµβριο. Με την παρούσα διάταξη ουσιαστικά διευκρινίζουµε
ότι οι διατάξεις του ν.4726/2020 κατισχύουν οποιασδήποτε διάταξης κανονισµού αθλητικής οµοσπονδίας, ένωσης ή σωµατείου.
Λέµε, δηλαδή, το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο νόµος υπερτερεί ενός
κανονισµού.
Επαναλαµβάνω ότι δεν αλλάζουµε κάτι. Παραµένουµε σταθεροί στη θέση µας. Συνεχίζουµε αταλάντευτα την αθλητική µας
µεταρρύθµιση και ενισχύουµε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
προς αποφυγή παρερµηνειών του νόµου. Ερχόµαστε να προλάβουµε τυχόν ζητήµατα που ενδέχεται να ανακύψουν σε περίπτωση που ένας αθλητικός φορέας δεν έχει προλάβει να
εναρµονίσει τις διατάξεις του καταστατικού του µε τις διατάξεις
του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.
Είναι γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εν µέσω της πανδηµίας πολλοί αθλητικοί φορείς έχουν προχωρήσει στον εναρµονισµό των καταστατικών τους και το κατανοούµε απόλυτα αυτό.
Επίσης, µε την παρούσα διάταξη επαναλαµβάνουµε τις διατάξεις του άρθρου 25 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου µας για
το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και
το αµέσως επόµενο διάστηµα έρχεται προς συζήτηση στη
Βουλή. Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι ως τις 30-6-2022 τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους µε σκοπό
την προσαρµογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24, του
ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.4726/2020. Συνεχίζει
το εν λόγω άρθρο: «Έως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού σύµφωνα µε την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης».
Επειδή, λοιπόν, το σχέδιο νόµου δεν έχει έρθει ακόµα προς
ψήφιση στη Βουλή και επειδή οι αρχαιρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη, φέρνουµε αυτήν την τροπολογία. Με την παρούσα διάταξη,
λοιπόν, διασαφηνίζουµε ότι το άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν.4726/2020, που αφορά τα κωλύµατα εγγραφής µέλους αθλητικού σωµατείου ή µέλους των οργάνων διοίκησης του σωµατείου ή ένωσης οµοσπονδίας κατισχύει από τις
18 Σεπτεµβρίου του 2020 κάθε διαφορετικής ρύθµισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωµατείου, αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύρια Πρόεδρε, κι εγώ, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, να τελειώσουµε µε τους Υπουργούς και µετά.
Ελάτε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ήθελα να
τοποθετηθώ για την τροπολογία µε αριθµό 805/127. Επειδή έχω
δει τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ εδώ,
δεν έχω πρόβληµα να κάνω την τοποθέτηση µου µετά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, κάνετε την ερώτησή σας για να προχωρήσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτή η τροπολογία που έφερε σήµερα ο κ. Αυγενάκης είναι µια τροπολογία που όχι µόνο προκαλεί
τη νοηµοσύνη µας, αλλά επειδή τη συνόδευσε και µε την παρουσίαση που πριν από λίγο παρακολουθήσαµε, νοµίζω ότι ξεπερνά
κάθε όριο.
Τι κάνει ο κ. Αυγενάκης; Φέρνει µια τροπολογία για να τροποποιήσει τον νόµο που ο ίδιος εισηγήθηκε και ψηφίστηκε από την
κυβερνητική Πλειοψηφία, από την Πλειοψηφία της Βουλής, γιατί
απλούστατα θέλει µε αυτόν τον τρόπο να κάνει µια ωµή παρέµβαση στις εκλογές της ΕΠΟ για να µπορέσει να είναι υποψήφιος
και να εκλεγεί ο κ. Ζαγοράκης.
Κύριε Αυγενάκη, καλύτερα να φέρνατε µια τροπολογία που να
λέγατε ότι επικεφαλής στην ΕΠΟ µπορεί να τεθεί µόνο όποιου
το επώνυµο αρχίζει από «Ζ» και είναι Ευρωβουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας παρά αυτό το πραγµατικά πολιτικά επαίσχυντο κείµενο -το κείµενο ως κείµενο δεν έχει πρόβληµα- µε αυτήν τη «φω-
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τογραφική» κίνηση για τον εκλεκτό σας. Εκεί τελειώνουν όλα.
Ποια καλή νοµοθέτηση, ποια ευνοµία στη χώρα! Θέλετε να βγάλετε τον Ζαγοράκη επικεφαλής που τον προανήγγειλε ο ίδιος ο
κ. Μητσοτάκης γι’ αυτήν την υποψηφιότητα κι έρχεστε εσείς
τώρα να τροποποιήσετε τον νόµο ώστε να το επιτρέψετε.
Ειλικρινά έρχεται κάποια στιγµή που νιώθει κανείς ότι δεν έχει
νόηµα ούτε να ψάξει να βρει χαρακτηρισµούς, ούτε σχήµατα
λόγου, ούτε τίποτα. Το µόνο που πρέπει να κάνουµε, κύριε Αυγενάκη, είναι να σας παραδώσουµε στην κρίση των πολιτών και
κυρίως των αθλητικών παραγόντων της χώρας. Γράφετε µια
«µαύρη» σελίδα στον ελληνικό αθλητισµό µε αυτό που κάνετε
σήµερα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χήτας, ο κ. Κατρίνης και αµέσως µετά θα
ακολουθήσει ο Πρόεδρος του ΚΚΕ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορείτε να λάβετε
τον λόγο, κύριε συνάδελφε, το ξέρετε. Δεν είστε Κοινοβουλευτικός. Τι να κάνω; Έτσι λέει ο νόµος. Με συγχωρείτε, έτσι λέει ο
Κανονισµός.
Κύριε Χήτα, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είπατε κατά λάθος
«έτσι λέει ο νόµος». Και ο νόµος να το λέει, δεν υπάρχει πρόβληµα, τον νόµο τον αλλάζουµε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα! Κι
εγώ θα µείνω σε αυτό.
Εγώ, κυρία Πρόεδρε και κύριε Αυγενάκη, δεν θα µπω στην
ουσία της υπόθεσης γιατί εδώ έχετε γίνει οι καλύτεροι «φωτογράφοι». Τέτοιες «φωτογραφικές» διατάξεις δεν έχουν ξαναγίνει.
Φωτογραφία, κανονικά. Δεν θα µπούµε στην υπόθεση επί της ουσίας αν αφορά στον Ζαγοράκη ή στον οποιονδήποτε. Διότι ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο σπορ, κύριε Αυγενάκη,
αλλά καλύτερα να µην µπλέξει κανείς µε αυτά, γιατί λέει ότι
«όταν µαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια».
Πέραν τούτου δεν θα κάνουµε κουβέντα για τις εκλογές της
ΕΠΟ. Αλλά το σήµα που πρέπει να δώσουµε στον ελληνικό λαό
σήµερα, στις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παρακολουθούν
είναι ότι «δεν έχετε καµµία τύχη να βρείτε το δίκιο σας, όταν ως
απλοί πολίτες διεκδικείτε κάποιο αίτηµα µε βάση τον νόµο». Γιατί;
Διότι οι νόµοι υπάρχουν όχι για να τηρούνται, αλλά οι νόµοι
υπάρχουν για να αλλάζουν κατά το δοκούν.
Είστε µια Κυβέρνηση -και συγκεκριµένα εσείς, κύριε Αυγενάκη,
µε αυτό που φέρνετε σήµερα-, που αλλάζετε τον νόµο που εσείς
φέρατε και κάνετε κάτι άλλο γιατί πάντα νοµοθετείτε µε βάση τα
κοµµατικά σας συµφέροντα και τις προσωπικές σας γνωριµίες.
Αυτό είναι σκανδαλώδες πραγµατικά. Ξαναλέω ότι δεν έχει να
κάνει µε τον συγκεκριµένο άνθρωπο που θέλετε να ελευθερώσετε και να αποµπλέξετε. Δεν είναι η ουσία µου αυτήν τη στιγµή
ο Ζαγοράκης. Θα µπορούσε να είναι κάποιος άλλος στη θέση
του. Το κάνετε, όµως, και είναι αν µη τι άλλο ενοχλητικό έως και
σκανδαλώδες. Λέτε, λέτε, λέτε και στο τέλος µιλάτε για πρακτορεία ΟΠΑΠ. Φυσικά! «Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραµίδια;».
Ξαναλέω όµως ότι δεν είναι προσωπικό το θέµα. Είναι δείγµα
του σάπιου συστήµατος, το πώς λειτουργεί µία κυβέρνηση που
νοµοθετεί κατά το δοκούν. Τι µας συµφέρει, τι µας βολεύει, γράφουµε στα παλαιότερα των υποδηµάτων µας τους όποιους νόµους, τους αλλάζουµε για να κάνουµε εµείς το δικό µας το
κοµµάτι. Είναι πραγµατικά κοινοβουλευτική αιδώς. Τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Κατρίνη, έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς δεν θα µιλήσουµε για την ουσία της διάταξης, γιατί
ούτως ή άλλως είχαµε καταψηφίσει το συγκεκριµένο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όταν είχε έρθει σε αυτήν την Αίθουσα.
Θέλω να πω, όµως, σε όσους διακονούν τον κοινοβουλευτισµό
εδώ µέσα ότι προκάλεσε εντύπωση, κυρία Πρόεδρε, ότι την προηγούµενη βδοµάδα είχαµε νοµοσχέδιο του κ. Αυγενάκη χωρίς
τροπολογία. Ο κ. Αυγενάκης κάθε δεκαπέντε ηµέρες, σε άσχετα
νοµοσχέδια, φέρνει µία τροπολογία η οποία όλως τυχαίως σχε-
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τίζεται µε την αγωνία του και το µοναδικό του ενδιαφέρον, τις
εκλογές, τις αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών. Πλέον η αθλητική πιάτσα βοά ότι υπάρχει πρωτοφανής αγωνία του Υπουργού,
της Κυβέρνησης να ελέγξει οτιδήποτε είναι σε εκλογική διαδικασία µε ιδιαίτερη ζέση στον τοµέα του αθλητισµού. Και ο κ. Αυγενάκης φροντίζει κάθε δεκαπέντε, είκοσι µέρες να µας φέρνει µια
τροπολογία. Μάλιστα, σήµερα φέρνει τροπολογία µε αναδροµικότητα από την 1η Σεπτεµβρίου του 2020, µην τυχόν και προσβληθεί κάποια απόφαση που ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει να δροµολογήσει µέσω εκλογικής διαδικασίας.
Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω πως είναι θέµα της Κυβέρνησης. Δεν
µπορεί ένα ολόκληρο Υπουργείο σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα
να εξαντλείται µόνο σε εκλογικού «µαγειρέµατος» τροπολογίες,
σε ασύνδετα νοµοσχέδια που προσπαθούν να κόψουν και να
γράψουν τα αποτελέσµατα µε βάση τις επιλογές του κ. Αυγενάκη, της παράταξής του ή του Μαξίµου. Αυτό, λοιπόν, το πράγµα πρέπει να το σταµατήσετε. Είναι καταδικαστέο. Διαφωνούµε
και µε την ουσία, αλλά και µε τον τρόπο που συστηµατικά επιλέγει ο κ. Αυγενάκης να φέρνει ζητήµατα που αφορούν µονοθεµατικά µόνο αυτήν την αγωνία. Το καταγγέλλουµε και νοµίζουµε ότι
πλέον όλος ο κόσµος του αθλητισµού έχει αντιληφθεί ότι είναι
ένα Υπουργείο του οποίου το µόνο ενδιαφέρον είναι ο έλεγχος
των εκλογών των σωµατείων και των οµοσπονδιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ναι, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είπατε
για ερωτήσεις. Οι τρεις Κοινοβουλευτικοί που προηγήθηκαν δεν
έκαναν καµµία απολύτως ερώτηση. Τοποθετήθηκαν επί της ουσίας σε µία τροπολογία η οποία είναι «φωτογραφική», βεβαίως.
Ευχαριστούµε πολύ! Όµως, δεν µπορεί να διακόπτεται η διαδικασία για να γίνονται τοποθετήσεις επί των τροπολογιών, γιατί
έτσι δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
έχουν τη δυνατότητα, όταν µιλούν, να τοποθετηθούν και για τις
τροπολογίες και οι εισηγητές έχουν και τη δευτερολογία τους.
Δεν είναι ερωτήσεις αυτές. Μην βαφτίζουµε λοιπόν το ψάρι
κρέας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε,
έχετε δίκιο. Τελειώνουµε, όµως. Είναι ο τελευταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και κλείνουµε τη διαδικασία, γιατί όπως είπα
και προηγουµένως έχει έλθει ο Πρόεδρος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας εδώ και αρκετή ώρα και περιµένει.
Ελάτε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τον
Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος τον σεβόµαστε απεριόριστα όσοι λογιάζουν τους εαυτούς τους αριστερούς ανθρώπους και ελεύθερους. Γι’ αυτό και θα είµαι γρήγορος, κύριε Γραµµατέα. Θα κάνω και ερωτήσεις.
Κύριε Αυγενάκη, κατά τη γνώµη σας είναι ή όχι «φωτογραφική»
µια τροπολογία που αφορά µόνο τον κ. Ζαγοράκη, ώστε να µπορεί ο ίδιος, αν ευοδωθούν τα σχέδιά σας και γίνει Πρόεδρος της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, να έχει παράλληλα
δικό του πρακτορείο του ΟΠΑΠ; Εσείς προσωπικά, κύριε Αυγενάκη, είσαστε εντάξει µε τη συνείδησή σας; Να το πω αλλιώς:
Σας αρέσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας µας να έχει δικό του προποτζίδικο; Είναι εντάξει αυτό;
Είναι ωραίο πράγµα;
Τέλος, το καταστατικό της ΕΠΟ προβλέπει ασυµβίβαστο για
ηθικούς λόγους. Εσείς ως Υπουργός δεν δίνετε µία γι’ αυτούς
τους ηθικούς λόγους; Τους αγνοείτε τελείως; Δεν σας νοιάζει
καθόλου αν υπάρχουν ηθικοί λόγοι; Να έχει, δηλαδή, προποτζίδικο ο πρόεδρος της ΕΠΟ;
Επίσης, το καταστατικό της ΕΠΟ για κακή σας τύχη -εννοώ της
Κυβέρνησης, όχι προσωπική- έχει εγκριθεί από ειρηνοδικείο,
όπως όλα τα καταστατικά. Ξέρετε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο
ένα έγγραφο που έχει και νοµική ισχύ;
Και το κυριότερο, κύριε Αυγενάκη, εσείς τι θεωρείτε σαν Υπουργός Αθλητισµού; Ότι είναι αναρµόδιοι οι άνθρωποι που
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ασχολούνται µε τα αθλήµατα και οι οµοσπονδίες τους και πρέπει
το κρατικό χέρι, ο κρατισµός των κοµµουνιστών, γιατί νοµίζω ότι
είστε νεοφιλελεύθεροι εσείς, να µπει και να κάνει κουµάντο στις
οµοσπονδίες; Αν θέλετε µου απαντάτε σε κάτι απ’ αυτά.
Να µην αναφέρω και εγώ τι είναι η όγδοη ή η ένατη εντελώς
άσχετη, αλλά η πρώτη µε αναδροµική ισχύ, αν δεν κάνω λάθος,
«φωτογραφική» τροπολογία που φέρνετε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο µόνο για δύο λεπτά, σας παρακαλώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα δύο λεπτά που
µου δίνετε, απαντώντας κατ’ αρχάς στους συναδέλφους και όχι
σε συνωµοσιολόγους. Και θα µπορούσα να επιχειρηµατολογήσω, γιατί θα µπορούσατε κάλλιστα να είστε συνωµοσιολόγοι
αν θύµιζα τις τοποθετήσεις των κοµµάτων που πήραν τώρα τον
λόγο, στο ξεκίνηµα αυτής της αθλητικής µεταρρύθµισης.
Θυµάστε τι λέγατε για το Μητρώο Αθλητικών Ερασιτεχνικών
Σωµατείων; Θυµάστε τι είχατε πει; Ξέρετε τι συµβαίνει σήµερα;
Θυµάστε τι λέγατε όταν ξεκινήσαµε να φέρουµε και εναλλακτικό
τρόπο διεξαγωγής εκλογών των οµοσπονδιών και των σωµατείων
και αναφέροµαι στην ψηφιακή ψηφοφορία µέσω του συστήµατος
«ΖΕΥΣ»; Θυµάστε τι λέγατε; Μέχρι ότι θα έχουµε server στο
Υπουργείο λέγατε και θα κάνουµε ό,τι θέλουµε και θα πειράζουµε και θα κάνουµε και θα δείχνουµε.
Είστε πραγµατικά -και το λέω µε απόλυτη ειλικρίνεια- τραγικοί
ώρες - ώρες. Πραγµατικά, ξεπερνάτε τα όρια. Άλλο η κριτική, το
καταλαβαίνω. Άλλο να επιχειρηµατολογήσετε γιατί διαφωνείτε
µε µια διάταξη, µε µια διαδικασία, µε µια µεταρρύθµιση, το καταλαβαίνω και το σέβοµαι. Αλλά συνωµοσίες, πράγµατα, διατάξεις που ο Αυγενάκης κάνει και δείχνει, χωρίς φυσικά να έχετε
ένα επιχείρηµα και χωρίς να έχετε επιβεβαιωθεί στο παραµικρό;
Επίσης, θυµάµαι που λέγατε ότι φτιάχνουµε το Μητρώο για να
το έχει στο συρτάρι του ο Αυγενάκης να κάνει εκλογές κατά το
δοκούν. Και όταν το παρουσιάσαµε εδώ στη Βουλή για την
έναρξη λειτουργίας σε έναν ειδικό ψηφιακό τόπο όπου µπορεί ο
καθένας σας, ο καθένας µας, ο κάθε οικογενειάρχης, ο κάθε σχετιζόµενος µε τα αθλητικά πράγµατα να ενηµερώνεται ανά πάσα
ώρα και στιγµή, on time, για το ποια σωµατεία είναι νόµιµα ή όχι,
ποια παίρνουν την αναγνώριση, για τα πάντα, τότε σιωπήσατε.
Μια «συγγνώµη» δεν είπατε.
Και πάµε στο σηµερινό. Είπατε για «φωτογραφική» διάταξη.
Μπορείτε, σας παρακαλώ, να µου πείτε που λέει για ΕΠΟ; Ο
νόµος - ντροπή αγνοείται. Και είναι κρίµα, διότι είστε Κοινοβουλευτικοί. Θα οφείλατε να γνωρίζετε πριν µιλήσετε. Είναι ψηφισµένος από τις 18 Σεπτεµβρίου 2020, ΦΕΚ181, ο ν.4726. Εδώ
είναι, στη διάθεσή σας, θα τον καταθέσω και ας µοιραστεί στους
συναδέλφους για να ενηµερωθούν για τη θέση που πήραµε τότε,
που ψηφίσαµε. Στη διάταξη, πάνω στην οποία επαναλαµβάνουµε
και ισχυροποιούµε, δεν αλλάζουµε τίποτα.
Σας, λέω, λοιπόν, ότι αυτή η διάταξη δεν είναι «φωτογραφική».
Είναι ξεκάθαρο. Απαντώ, λοιπόν, στον συνάδελφο και του λέω
ότι αφορά το σύνολο των υποψηφίων στις οµοσπονδίες, στις
ενώσεις, στα σωµατεία.
Και κάτι ακόµα που επίσης σας διαφεύγει και είναι πραγµατικά
αστείο γιατί ξεχάσατε ή δεν ενηµερωθήκατε. Σήµερα το µεσηµέρι, στις 12.00’, παρήλθε η προθεσµία ενστάσεων για τις υποψηφιότητες στην ΕΠΟ. Δεν έγινε καµµία, µα καµµία ένσταση εξ
όσων γνωρίζω για την υποψηφιότητα του κ. Ζαγοράκη. Άρα, τι
κόπτεστε; Τι υποκρισία είναι αυτή εδώ µέσα;
Και κάτι ακόµα και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζετε -φαντάζοµαι πως όχι γιατί τότε θα µιλάγατε λιγότερο, γιατί εκτίθεστεότι µόλις την Κυριακή πραγµατοποιήθηκαν εκλογές σε πέντε
οµοσπονδίες: ξιφασκία, ποδηλασία, πένταθλο, Γ’ ΑΜΕΑ και τα
πάντα έγιναν µε απόλυτη ακρίβεια, µε απόλυτη διαφάνεια, µε
απόλυτη δηµοκρατικότητα. Όλοι χαρούµενοι και όλοι είχαν να
πουν έναν καλό λόγο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και κυρίως για
τη διαφάνεια και τα ζητήµατα δηµοκρατίας, που εσείς αγνοείτε,
όπου, δηλαδή, έχουν δικαίωµα και ψήφισαν τα νόµιµα και ενεργά
σωµατεία.
Είστε εναντίον αυτής της διαδικασίας; Είστε εναντίον της νο-
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µιµότητας; Είστε εναντίον της διαφάνειας; Είστε εναντίον της δηµοκρατικής διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, είναι
καλό πριν παρεµβαίνετε σε θέµατα αθλητισµού να ενηµερώνεστε. Είµαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι συνεργάτες µου ανά
πάσα ώρα και στιγµή να σας δώσουµε ό,τι πληροφορία θέλετε
για να µην εκτίθεστε εσείς προσωπικά και το κόµµα το οποίο εκπροσωπείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούµπας.
Κύριε Κουτσούµπα, σας ζητώ συγγνώµη για την καθυστέρηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Το
πρόβληµα, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η καθυστέρηση τόσο, αλλά
το τι Κοινοβούλιο είναι αυτό.
Πρώτα απ’ όλα, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν κατανοούν τι σηµαίνει όταν τους δίνει τον λόγο το Προεδρείο για να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και κάνουν τοποθετήσεις, κανονικές οµιλίες. Κατά κύριο λόγο υπάρχει βεβαίως η Κυβέρνηση, ο
κύριος Υφυπουργός, ο οποίος δεν κατανοεί ότι δεν µπορεί σε
ένα άσχετο νοµοσχέδιο να φέρνει τόσο σοβαρά ζητήµατα, όπως
είναι τα θέµατα του αθλητισµού. Γι’ αυτόν τον λόγο βγάζει συµπέρασµα και η ελληνική νεολαία και ο ελληνικός λαός και βεβαίως οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαίτερα µε τον αθλητισµό
και δίνουν τον ιδρώτα τους, το αίµα τους χρόνια τώρα για να ορθοποδήσει αυτός ο αθλητισµός και να χειροκροτούµε όλοι εδώ
µέσα όταν έχουµε κερδίσει νίκες, όταν έχουµε επιτυχίες.
Δεν είναι, όµως, αυτό το θέµα. Το µεγάλο θέµα σήµερα είναι
άλλο, όπως υπάρχουν και άλλα πολλά θέµατα, τα οποία στον
χρόνο της παρέµβασής µου θα προσπαθήσω εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να τα θέσω.
Όταν µιλάµε για την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό, στην
πραγµατικότητα µιλάµε για τον ίδιο τον χαρακτήρα της ανάπτυξης που προωθείτε τόσο εσείς όσο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις όλο το προηγούµενο διάστηµα, όλα τα προηγούµενα
χρόνια. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι µια ευκαιρία να µιλήσουµε για το ποιος τελικά κερδίζει και ποιος χάνει µέσα σε αυτές
τις καπιταλιστικές επενδύσεις, να βγουν συµπεράσµατα από
όλους και από όλες.
Τι γίνεται στο Ελληνικό; Σχεδιάζεται να γίνει µια τεράστια επένδυση του τουριστικού κεφαλαίου µε ξενοδοχεία, καζίνο και µια
ολόκληρη κλειστή πόλη µε κατοικίες πολύ υψηλού κόστους.
Αυτός ήταν εξαρχής και συνεχίζει να είναι και σήµερα ο πυρήνας
του επενδυτικού σχεδίου, του τουριστικού κεφαλαίου για τη συγκεκριµένη περιοχή.
Τα κροκοδείλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να
πείσει ότι το υφιστάµενο αναπτυξιακό σχέδιο του Ελληνικού είναι
δήθεν η µέρα µε τη νύχτα µε το προηγούµενο σχέδιο δεν πείθουν
κανέναν. Γι’ αυτό άλλωστε το ψηφίζετε µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είχαµε προειδοποιήσει από τότε ότι η ανάπτυξη της περιοχής µε κριτήριο τα κέρδη
του µεγάλου κεφαλαίου στερεί από λαϊκά στρώµατα της περιοχής και της Αθήνας, της Αττικής ολάκερης συνολικά έναν από
τους τελευταίους µεγάλους ελεύθερους χώρους ανάσας.
Αλλάζετε εσείς τώρα της Νέας Δηµοκρατίας κάτι; Σε καµµία
περίπτωση. Απλά εσείς είστε πιο ειλικρινείς όταν πλέον ξεκάθαρα
µας λέτε ότι δεν θα αρκεστείτε στο τεράστιο τίµηµα χρήσης των
εγκαταστάσεων, στην αποκλειστική χρήση από το µεγάλο κεφάλαιο ολόκληρου του «φιλέτου», που ήδη είχε θεσµοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να προστατεύονται οι πλούσιοι επισκέπτες.
Είστε ειλικρινείς ακόµα και στο τελευταίο µέτρο που έχετε θεσπίσει και λέει πως µόνο οι κάτοικοι των συγκεκριµένων δήµων
µπορούν να χρησιµοποιούν τις παραλίες. Κανείς φυσικά δεν είχε
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αυταπάτες. Οι εργαζόµενοι ήξεραν και ξέρουν ότι οι τουριστικές
εγκαταστάσεις υπερπολυτελείας δεν θα είναι για αυτούς. Ξέρουν
ότι στην αθηναϊκή ριβιέρα θα κάνουν διακοπές εκατοµµυριούχοι.
Το κάνετε πλέον ξεκάθαρο, αφού βάζετε και φυσικά τείχη για να
µην υπάρχει ούτε καν η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή οι υψηλοί φιλοξενούµενοι σας µε την πλέµπα των Αθηναίων που δεν θα
µπορούν φυσικά να προσεγγίσουν το µέρος.
Γιατί προχωρά µε αυτόν τον τρόπο το Ελληνικό; Ο σχεδιασµός
τόσο ο δικός σας όσο και των προηγούµενων κυβερνήσεων κάνει
λόγο για ανάδειξη της Αθήνας σε τουριστικό προορισµό πολυτελείας για όλον τον χρόνο, για πενήντα εκατοµµύρια τουρίστες
ετησίως τα επόµενα χρόνια, όπως λέτε.
Αλήθεια, πώς θα γίνει αυτό άραγε; Ο σχεδιασµός της αστικής
ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας, ο λεγόµενος «µεγάλος περίπατος» από τη µια µεριά και η ταχύτατη τουριστική ανάπλαση
στο παραλιακό µέτωπο της Αττικής από την άλλη είναι εργαλεία
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η επένδυση στο Ελληνικό,
στον «Αστέρα», στο Φαληρικό Δέλτα, η ανάπλαση στο κέντρο της
Αθήνας είναι συστατικά στοιχεία του σχεδιασµού του κεφαλαίου
και για τον τουρισµό στην Αθήνα.
Γι’ αυτό τόσο εσείς όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από εσάς συνδιαµορφώσατε το αναπτυξιακό σχέδιο που µετατρέπει την παραλιακή ζώνη της Αττικής και το κέντρο της Αθήνας σε αυλές
ξενοδοχειακών µονάδων, στερώντας από τα εκατοµµύρια των
Αθηναίων τους τελευταίους διαθέσιµους χώρους για να καλύψουν βασικές σύγχρονες ανάγκες τους.
Γι’ αυτό άλλωστε αξιοποιείτε και την πανδηµία για να αλλάξετε
τη δοµή της εστίασης και να την προσαρµόσετε στην εξυπηρέτηση του σχεδιασµού σας για την εποµένη µέρα της οικονοµίας.
Είναι λοιπόν αφελές να πιστεύει κάποιος ότι µπορεί να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό χωρίς να προχωρήσει σε τέτοια έργα «φιλέτα» για το µεγάλο κεφάλαιο.
Η Αθήνα ως τουριστικός προορισµός απαιτεί και το Ελληνικό
και το «µεγάλο περίπατο», απαιτεί να ξανασχεδιαστεί η πόλη, όχι
για το συµφέρον όµως και το καλό των κατοίκων της, αλλά για
να γίνει πόλη για επισκέπτες - πελάτες του µεγάλου τουριστικού
κεφαλαίου.
Θα µας ρωτήσετε τάχα καλοπροαίρετα: «Μα δεν θα βρίσκουν
έτσι δουλειές οι άνεργοι; Δεν θέλετε εσείς να γίνουν επενδύσεις»; Μας τα λέτε δηλαδή. «Δεν βλέπετε πως µόνο αν βγάλουν
αρκετά κέρδη οι µεγάλες επιχειρήσεις, θα βελτιωθούν κάπως και
οι µισθοί των εργαζοµένων;».
Κυρίες και κύριοι, δεν µπορείτε να κοροϊδέψετε τους εργαζόµενους και ειδικά τους εργαζόµενους στον κλάδο του τουρισµού,
µε αυτό το αστείο επιχείρηµα, γιατί οι εργαζόµενοι στον τουρισµό ξέρουν πως οι επιδόσεις του τουριστικού κλάδου, τη δεκαετία που µας πέρασε, δεν οδήγησαν σε δική τους ευηµερία. Οι
µισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων παραµένουν µισθοί πείνας, οι
εργασιακές σχέσεις είναι άθλιες, µε υπερδωδεκάωρη εργασία.
Η εργασιακή ασφάλεια ανύπαρκτη, αφού κάθε χρόνο µόλις ξεζουµιστούν για έξι, επτά µήνες, βρίσκονται ξανά στην ανασφάλεια της ανεργίας. Και αναφέρω µόνο µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
Βλέπετε, η κερδοφορία του κεφαλαίου απαιτεί ολοένα και µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων και αυτόν τον νόµο
του καπιταλισµού δεν µπορείτε να µας κάνετε να τον ξεχάσουµε.
Άλλωστε τα µνηµόνια, οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα, η τελευταία πράξη του δράµατος, του νέου εργατικού νόµου που ετοιµάζετε, δίνουν όλο και περισσότερα εργαλεία στους οµίλους, στο µεγάλο κεφάλαιο για να αυξάνει την
εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Δεν κοροϊδεύετε λοιπόν κανέναν. Οι επενδύσεις σας δεν φέρνουν ευηµερία για το λαό. Η ίδια η λογική σας ότι οι επενδύσεις
φέρνουν δουλειές, µε απλά λόγια λέει στον εργαζόµενο «αν θες
δουλειά, θα την κάνεις όπως τη θέλουν, όπως γουστάρουν οι
επενδυτές καπιταλιστές». Στο σύστηµα που προσκυνάτε, βλέπετε, η πηγή του κακού είναι ότι οι καπιταλιστές έχουν το µονοπώλιο των µέσων παραγωγής.
Τέλος, είναι σχεδόν αστείο να µας λέτε για την ανάγκη να πρασινίσει η οικονοµία και την ίδια ώρα να προωθείτε µια τέτοια
επένδυση στο Ελληνικό. Μας έχετε µπερδέψει. Πόσο πράσινη
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ακριβώς γίνεται η οικονοµία, όταν οι ανεµογεννήτριες τσιµεντάρουν τα βουνά και τις παραλίες και τον τελευταίο µεγάλο ελεύθερο χώρο πρασίνου της Αθήνας θα τον πνίξουν τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και καζίνο στο Ελληνικό;
Η επένδυση που θέλετε να γίνει στο Ελληνικό, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που προωθείτε τόσο εσείς όσο και
οι προηγούµενοι, γη και ύδωρ, δηλαδή, στους µεγάλους οµίλους, εκχώρηση της χρήσης κάθε ελεύθερου χώρου, επιδείνωση
της ζωής των λαϊκών στρωµάτων της Αττικής, στερώντας τους
τις παραλίες και τους ελεύθερους χώρους και διασφάλιση φθηνού εργατικού δυναµικού, µε µοναδικό στόχο να βγάλουν δισεκατοµµύρια κέρδη οι µεγάλοι του κεφαλαίου.
Καλούµε το λαό της περιοχής, συνολικά όλης της Αττικής, να
αντιπαλέψει το σχεδιασµό αυτόν εδώ, ειδικότερα για το σύνολο
του παράκτιου µετώπου από τον Σκαραµαγκά µέχρι το Σούνιο.
Σε αυτόν περιλαµβάνεται η πώληση της περιοχής και η προώθηση της αναπτυξιακής επένδυσης στο Ελληνικό, που θα έχει
έντονες αρνητικές επιπτώσεις στις εργατικές λαϊκές οικογένειες
όλου του Λεκανοπεδίου.
Στον αντίποδα ακριβώς βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ, για έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, που περιλαµβάνει την κοινωνικοποίηση
της γης, του συνόλου των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής,
τον κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό της οικονοµίας και των
υπηρεσιών, µε βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Αυτός ο δρόµος ανάπτυξης είναι ο µόνος που µπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόµενους το δικαίωµα σε πλήρη,
σταθερή εργασία, µε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, το δικαίωµα σε
µόρφωση, αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, το δικαίωµα
για µεγάλους ανοιχτούς ελεύθερους χώρους πρασίνου µε δυνατότητες αναψυχής, το δικαίωµα στην ασφαλή ποιοτική λαϊκή κατοικία, τη δυνατότητα για δωρεάν γρήγορες ασφαλείς συγκοινωνίες.
Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνουµε την πάλη µας και απαιτούµε σε όλο το χώρο του Ελληνικού – παραλία, πρώην αεροδρόµιο, πρώην αµερικανική βάση- να µην αναπτυχθεί µια επιχειρηµατική δράση. Με αποκλειστική του ευθύνη το κράτος να αναλάβει την κατασκευή, τη διαχείριση και το κόστος λειτουργίας
και συντήρησης ενός µητροπολιτικού πάρκου ανοιχτού για το
λαό, µε όλες τις απαιτούµενες υποδοµές. Να αναπτυχθούν ο λαϊκός αθλητισµός και οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση του λαού της Αττικής, µε φθηνές και
γρήγορες συγκοινωνίες.
Κυρίες και κύριοι, αυτή η πολιτική που ακολουθείτε µε την
επένδυση στο Ελληνικό είναι ίδια και απαράλλαχτη και στον
τοµέα της υγείας, όπως και σε άλλους τοµείς. Σας ακούµε να
λέτε πως το σύστηµα υγείας υφίσταται πίεση, αλλά είµαστε
ακόµα σε θέση να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση. Μιλάτε λες
και δεν έχετε καµµία συναίσθηση της κατάστασης.
Για απλή πίεση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας θα µπορούσαµε
να µιλήσουµε πριν από δύο µήνες. Τώρα δεν µιλάµε απλά για
πίεση, µιλάµε για κατάρρευση των δηµόσιων νοσοκοµείων, ιδιαίτερα στην Αττική. Οι δεκάδες διασωληνωµένοι που παραµένουν εκτός ΜΕΘ, µέχρι να αδειάσει κρεβάτι, είναι απλή πίεση; Οι
εκατοντάδες εισαγωγές καθηµερινά στα δηµόσια νοσοκοµεία,
είναι απλή πίεση; Για να µη µιλήσουµε για τους χιλιάδες ασθενείς, µε άλλα σοβαρά νοσήµατα, οι οποίοι ούτε απ’ έξω από τα
δηµόσια νοσοκοµεία δεν µπορούν να περάσουν.
Οι εικόνες µε τα µποτιλιαρισµένα ασθενοφόρα στην είσοδο
του «Ευαγγελισµού», του µεγαλύτερου νοσοκοµείου, προχθές
στην εφηµερία, είναι σοκαριστικές. Και εσείς µιλάτε ακόµα για
πίεση, η οποία µάλιστα λέτε ότι, όταν φτάσουµε στο ορόσηµο να
έχουν εµβολιαστεί όλοι οι πολίτες άνω των εξήντα ετών, τουλάχιστον µε την πρώτη δόση και όλοι οι πολίτες µε υποκείµενα νοσήµατα περί τα τέλη Απριλίου, τότε θα µειωθεί σηµαντικά.
Δηλαδή, τι µας λέτε; Ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για
ένα µήνα ακόµα; Μήπως µπορείτε να µας πείτε τι θα ακολουθήσει την κατάρρευση; Να πεθαίνουν ασθενείς αβοήθητοι στα σπίτια τους;
Έχουµε υπ’ όψιν µας την επιστολή του διευθυντή του παθολογικού στο νοσοκοµείο «Παµµακάριστος» προς τον διοικητή του
νοσοκοµείου που έχει τίτλο «Αδυναµία περίθαλψης του πλήθους
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των νοσηλευοµένων ασθενών -ογδόντα και πλέον- από τους υπηρετούντες ειδικούς παθολόγους, έξι στο σύνολο, ένας ανήκων
σε ευπαθή οµάδα και µία επικουρικός».
Σας την καταθέτω ολόκληρη για τα Πρακτικά της Ολοµέλειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό λοιπόν εσείς το ονοµάζετε πίεση; Ακούτε τι λέτε; Ή
µήπως νοµίζετε ότι µε την επιστράτευση διακοσίων ιδιωτών γιατρών µπορείτε να εξαπατήσετε τους ασθενείς, να αντιµετωπίσετε
τις χιλιάδες ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς και νοσηλευτές
στα δηµόσια νοσοκοµεία; Είναι δυνατόν η επίταξη διακοσίων γιατρών να δώσει λύση στα τεράστια προβλήµατα, µε τις λίστες
αναµονής των ασθενών να χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ για να
κερδίσουν τη ζωή τους ή η µετακίνηση ασθενών και υγειονοµικών
από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο και από πόλη σε πόλη;
Μήπως µπορεί να αντιµετωπίσει µια ακόµη παράλληλη πανδηµία, που είναι σε εξέλιξη και αφορά τον επί ένα χρόνο αποκλεισµό άλλων ασθενών, µε άλλες πολύ βαριές ασθένειες από
χειρουργεία, από θεραπείες, από διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις;
Θέλετε να σας δώσουµε ένα παράδειγµα; Πολλοί γνωρίζουν
πως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην ηλικία άνω των εξήντα ετών, πρώτη σε συχνότητα
αιτία αναπηρίας του πληθυσµού. Καθοριστικής σηµασίας είναι η
έγκαιρη ιατρική παρέµβαση, η θροµβόλυση. Ο «Ερυθρός» διαθέτει µια από τις καλύτερες νευρολογικές µονάδες, που κάνουν
θροµβόλυση.
Ο «Ερυθρός», που εφηµέρευε, λοιπόν, για όλη την Α’ Υγειονοµική Περιφέρεια, τώρα βγαίνει εκτός εφηµερίας. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό για τέτοια περιστατικά;
Γιατί, λοιπόν, δεν επιτάσσετε το «Μetropolitan», που διαφηµίζει
ότι έχει εξειδικευµένη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας για θροµβόλυση;
Την ίδια στιγµή που οι δηµόσιες µονάδες υγείας αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών, η Κυβέρνηση παρέχει ασυλία στους επιχειρηµατικούς οµίλους της
υγείας, ώστε να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν ασύστολα εν
µέσω πανδηµίας. Και δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά τους επιδοτείτε
και από πάνω για όσους ασθενείς θελήσουν να νοσηλεύσουν.
Το επείγον αυτή τη στιγµή είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Για να γίνει αυτό, πρέπει αυτή τη στιγµή να επιταχθούν όλες οι
διαθέσιµες νοσοκοµειακές κλίνες, όλες οι ΜΕΘ, µαζί µε το προσωπικό τους. Και αυτές υπάρχουν και βρίσκονται στα µεγάλα
ιδιωτικά νοσοκοµεία, τα οποία αρνείστε να επιτάξετε.
Σήµερα, λοιπόν, το αναγκαίο και ρεαλιστικό, ακριβώς για να
σωθούν ανθρώπινες ζωές, είναι η άµεση επίταξη, χωρίς αποζηµίωση, όλων των νοσοκοµείων και διαγνωστικών κέντρων του
ιδιωτικού τοµέα, για να προστεθούν έτοιµες, κρίσιµες υποδοµές
και έµπειρο προσωπικό για την περίθαλψη COVID και non COVID
ασθενών. Είναι, ταυτόχρονα, η άµεση και χωρίς άλλες προϋποθέσεις πρόσληψη όλων των ειδικευµένων γιατρών και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας.
Και αφήστε τα γνωστά κόλπα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας είπε σε χθεσινή του συνέντευξη ότι δεν υπάρχουν πνευµονολόγοι στη λίστα των επικουρικών. Όµως, αν δεν γνωρίζετε,
σας λέµε, προς ενηµέρωσή σας, πως για µία θέση πνευµονολόγου που προκηρύχθηκε για το «Σισµανόγλειο», υπάρχουν τριάντα έξι υποψηφιότητες και για είκοσι θέσεις πνευµονολόγων στο
«Σωτηρία» υπάρχουν ογδόντα υποψηφιότητες πνευµονολόγων.
Γιατί δεν τους προσλαµβάνετε;
Επιπλέον, είναι αναγκαία η ένταξη όλων των αυτοαπασχολούµενων σε κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας
φροντίδας όλων των ασθενών. Και αυτά που λέτε για να δικαιολογήσετε την άρνησή σας να προχωρήσετε σε επίταξη, ότι δήθεν
αν από τον Απρίλιο -πέρυσι- είχατε κάνει επίταξη, τώρα δεν θα
είχατε λεφτά, πείτε τα στον ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα, όχι σε εµάς. Γιατί
ο κ. Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έχει βγάλει τα τιµολόγια, έχει βάλει κάτω τα κοµπιουτεράκια για να υπολογίσει το κό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

στος της αποζηµίωσης για τους κλινικάρχες, µην τυχόν και χάσουν κανένα ευρώ.
Εµείς όταν λέµε για επίταξη, µιλάµε για πραγµατική επίταξη
και χωρίς αποζηµίωση. Έλεος πια! Τόσα έχουν βγάλει οι µεγάλοι
ιδιωτικοί όµιλοι και µέσα στην πανδηµία. Δεν παθαίνουν τίποτα
να τους λείψει και κανένα ευρώ.
Ανακοινώσατε τη χορήγηση ενός δωρεάν τεστ την εβδοµάδα
ανά πολίτη, που δεν είναι ακριβώς δωρεάν, αφού προβλέπεται
ότι θα πληρώνουν και ένα αντίτιµο για την πραγµατοποίησή του.
Αντί να προσλάβετε γιατρούς, νοσηλευτές σε κέντρα υγείας, σε
περιφερειακά ιατρεία, σε κινητές µονάδες υγείας για να πραγµατοποιούν τα τεστ, αλλά και να καταγράφουν το αποτέλεσµα,
να δίνουν οδηγίες ανάλογα µε το αποτέλεσµα, εσείς πετάτε το
«µπαλάκι» πάλι στον λαό και στην περιβόητη ατοµική του ευθύνη.
Καθόλου τυχαίο, αφού στα φαρµακεία έχετε µε νόµο πετάξει και
το «µπαλάκι» ενός µέρους των εµβολιασµών. Ποιος, όµως, θα
παίρνει το ιστορικό; Ποιος θα αντιµετωπίζει τυχόν παρενέργειες;
Ποιος θα παρακολουθεί τον εµβολιαζόµενο για τυχόν προβλήµατα που θα συµβούν; Αυτά από πότε ανήκουν στο επιστηµονικό
αντικείµενο των φαρµακοποιών;
Με όλα αυτά, όχι µόνο δεν αντιµετωπίζετε τον φόβο, τη δυσπιστία ενός τµήµατος του λαού µας απέναντι στα εµβόλια, αλλά
µε την πολιτική σας, µε τα δικά σας µέτρα, που απορρέουν από
αυτή την πολιτική, την αναπαράγετε και την επεκτείνετε συνεχώς. Μιλάµε για την αποθέωση της περιβόητης «ατοµικής ευθύνης», που έχετε κάνει «σηµαία» σας από πέρσι και ορίστε που
φτάσαµε.
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης,
προκαλεί όταν λέει ότι µέσα στην πανδηµία γκρεµίστηκε το στερεότυπο του τεµπέλη δηµοσίου υπαλλήλου, µιλώντας για τους
γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για τους εκπαιδευτικούς, ακόµα
και για τα Σώµατα Ασφαλείας.
Κατ’ αρχάς, βγάλτε έξω τα Σώµατα Ασφαλείας, γιατί όλοι ξέρουν πως ακόµα και σε αυτές τις συνθήκες τους αξιοποιήσατε,
τους χρησιµοποιήσατε, παρά τα µεγάλα προβλήµατα που πολλοί
από αυτούς αντιµετωπίζουν, για να επιβάλλετε την αστυνοµοκρατία, για να επιβάλλετε την πολιτική σας, που πλήττει τελικά
και τις δικές τους οικογένειες. Αλλά, δεν σας πέρασε. Ο λαός, η
νεολαία, το µαζικό κίνηµά σας απάντησε. Και το ίδιο θα κάνει
οποιαδήποτε στιγµή σηκώσετε χέρι πάνω του.
Το ίδιο θα κάνουν κάποια στιγµή, όταν έρθουν οι συνθήκες,
και οι ίδιοι οι αστυνοµικοί, όταν συνειδητοποιήσουν ότι το συµφέρον τους είναι να συνταχθούν µε τον λαό, µε τη νεολαία, γιατί
και οι ίδιοι είναι παιδιά λαϊκών στρωµάτων -οι περισσότεροι απ’
αυτούς- και ότι δεν έχουν κανένα συµφέρον να χτυπάνε τα παιδιά
τους, τους πατεράδες και της µανάδες τους, τους παππούδες
και τις γιαγιάδες τους.
Ας επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Πείτε µας, αλήθεια, ποιος
νοσηλευτής µπορεί να τεµπελιάσει όταν, όχι τώρα, αλλά σε κανονικές συνθήκες στη βάρδια του, έχει την ευθύνη για πάνω από
τριάντα και σαράντα ασθενείς; Ποιος νοσοκοµειακός γιατρός
µπορεί να τεµπελιάσει όταν σε κάθε εφηµερία έχει να αντιµετωπίσει δεκάδες περιστατικά;
Προκαλεί, επίσης, ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι δήθεν διαλύθηκε και το στερεότυπο του ανάλγητου ιδιωτικού τοµέα µόνο
και µόνο επειδή ορισµένοι έκαναν δωρεές στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. «Σταγόνα στον ωκεανό» των κερδών τους είναι αυτές οι
δωρεές. Να µην ξεχνιόµαστε, δηλαδή. Άλλωστε, κανείς δεν χάνει
από τέτοια και το ξέρετε. Το αντίθετο γίνεται. Όλοι αυτοί είναι
πολλαπλά ωφεληµένοι από την πολιτική σας.
Μην προσπαθείτε να αντιστρέψετε την πραγµατικότητα. Γιατί
αν ένας µύθος κατέρρευσε πραγµατικά µέσα στην πανδηµία,
αυτός είναι ο µύθος της αρµονικής συνύπαρξης του δηµοσίου
µε τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή η συνύπαρξη είναι που απαξίωσε και
έκλεισε δηµόσια νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Τα άφησε χωρίς
προσωπικό, εκτόξευσε τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας για τη λαϊκή
οικογένεια, δηµιούργησε µεγαθήρια στην ιδιωτική υγεία. Και
αυτή τη συνύπαρξη την υπηρετήσατε όλοι σας. Και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής, και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά.
Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, στεκόµαστε στο πλευρό του
λαού που κινητοποιείται -και καλά κάνει- για να προστατεύσει την
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υγεία του και την υγεία των παιδιών του, για να προστατεύσει τα
δικαιώµατά του κόντρα στην καταστολή, τον αυταρχισµό, που η
Κυβέρνησή σας κλιµακώνει. Και αφήστε τώρα τα δακρύβρεχτα
«πού την είδατε την κλιµάκωση;». Μόνο οι νόµοι που περάσατε
το τελευταίο διάστηµα, είναι αποκαλυπτικοί.
Αυτός ο λαός, λοιπόν, δεν πρέπει να κάνει κανένα µορατόριουµ απέναντι σε αυτή την Κυβέρνηση, όπως τολµάει ο ΣΥΡΙΖΑ
να τον καλεί, γιατί αλλιώς το µόνο που θα πετύχει, θα είναι να
κερδίσει πολύτιµο χρόνο η Κυβέρνηση και το µεγάλο κεφάλαιο
για να περάσουν σε νέα επίθεση ενάντια στα λαϊκά δικαιώµατα.
Δεν αρκεί αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν η Κυβέρνηση να µη
φέρει τρία- τέσσερα νοµοσχέδια τώρα για να σταµατήσει ο λαός
να αγωνίζεται, να κινητοποιείται. Γιατί ακόµα και αν η Κυβέρνηση
παγώσει τα νοµοσχέδιά της, ο λαός θα συνεχίσει να υποφέρει,
γιατί υπάρχει πληθώρα νόµων που πρέπει να καταργηθούν εδώ
και τώρα. Και αυτούς τους αντιλαϊκούς νόµους πρέπει να τους
έχει συνεχώς στο στόχαστρό του το εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά θα κάνει να µην µιλάει εκ µέρους του λαού και
του κινήµατός του, που δίνει σπουδαία καθηµερινή µάχη να βγει
όρθιος, να βγει δυνατός, υγιής απ’ αυτή την περιπέτεια.
Καλά θα κάνει ο κ. Τσίπρας να µιλάει για το κόµµα του και τα
στελέχη του. Αυτούς ας τους βάλει να υπογράψουν µορατόριουµ
µε τον κ. Μητσοτάκη. Έτσι κι αλλιώς, στην ίδια όχθη βρίσκονται.
Όχι µόνο όταν ήταν στην κυβέρνηση και είχαν ξεχάσει τον λαό
στη γωνία και στην αγωνία του, µε τα µνηµόνια και τα διάφορα
αντιλαϊκά µέτρα, αλλά και σήµερα, αφού αυτά επαναφέρει στο
πρόγραµµά του. Απλά τώρα, αξιοποιεί και την ευχέρεια του λαϊκισµού να µιλάει ως Αντιπολίτευση, λέγοντας τα διάφορα γνωστά
λόγια του αέρα, από αυτά που µας συνήθισε πολλά χρόνια τώρα.
Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε µόνιµο µορατόριουµ µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αφήστε τα λόγια τα µεγάλα και
τις κοκοροµαχίες. Από το «θα λογαριαστούµε µετά» που λέγατε
στην πρώτη φάση της πανδηµίας, πέρασε σε προτάσεις για κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας και βάλε. Κι άλλες δηµιουργικές
προτάσεις θέλετε;
Αν όλα αυτά δεν είναι ανακωχή, ακόµα και ανοχή θα έλεγα,
στην πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, τότε τι
είναι; Μάλιστα, και οι δυο σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας ψεύτικες διαχωριστικές γραµµές ανάµεσά
σας, µόνο και µόνο για να µπερδεύετε τον κόσµο, δηλαδή, προσπαθείτε να φέρετε και τη σπουδαία έννοια της προόδου στα
δικά σας µέτρα.
Μην κουράζεστε. Όλοι πλέον καταλαβαίνουµε πως πρόοδος
είναι να βελτιώνει ο εργαζόµενος λαός στη ζωή του. Πρόοδος
είναι τα παιδιά µας να ζουν καλύτερα από τις προηγούµενες γενιές. Πρόοδος είναι να µπορεί ο εργαζόµενος λαός να έχει σταθερή δουλειά, µε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καλό µισθό,
να απολαµβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, παιδείας.
Πρόοδος είναι να παλέψει ο λαός να καταργηθούν όλοι οι αντιδραστικοί, αντεργατικοί, κατασταλτικοί νόµοι σας.
Ο φόβος µήπως αρρωστήσει κανείς και πεθάνει στο δρόµο, να
δουλεύει πάνω από δέκα ώρες, όπως ετοιµάζεστε να θεσµοθετήσετε, και µάλιστα χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώµατα, όπως επίσης σχεδιάζετε, δεν είναι απλά καθήλωση, όπως λέει το δικό
σας κυβερνητικό ψευτοδίληµµα, «πρόοδος ή καθήλωση». Είναι
οπισθοδρόµηση!
Και βέβαια, να είστε σίγουροι πως δεν θα τα καταφέρετε τελικά, τουλάχιστον χωρίς εµπόδια σας λέµε. Θα φροντίσουµε κι
εµείς γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Χρήστος
Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω, λέγοντας ότι γίνονται δεκτές όλες οι υπουργικές
τροπολογίες και καµµία βουλευτική τροπολογία.
Εκτός θέµατος, επειδή ετέθη και από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ, θα πω τα εξής: Η κατάσταση είναι
δύσκολη. Η κατάσταση στο πεδίο της υγείας και οι οικονοµικές
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και κοινωνικές συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονοµικής κρίσης
είναι πράγµατι σηµαντικές και συνοδεύονται, δυστυχώς, από
πολλές ανθρώπινες απώλειες. Συνεπώς, δεν χωράει καµµία
θριαµβολογία, ούτε, όµως, καταστροφολογία για την πραγµατικότητα.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική
δέχεται τη µεγαλύτερη πίεση από την αρχή της πανδηµίας και
το υγειονοµικό προσωπικό έχει ξεπεράσει τα όριά του. Παρ’ όλα
αυτά, το σύστηµα στέκεται όρθιο και συνεχίζει να φροντίζει τους
συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Συγκριτικά µε την Ευρώπη
έχουµε καλύτερες επιδόσεις, χωρίς, όµως, αυτό να αποτελεί -το
επαναλαµβάνω- στοιχείο θριαµβολογίας όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια τέτοια πραγµατικότητα.
Έχουµε εκπονήσει και υλοποιούµε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Έχουν γίνει -για να πάω και στο πεδίο που έχει εµπλοκή το
Υπουργείο Οικονοµικών- πάνω από δέκα χιλιάδες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση µε το 2019.
Έχουν γίνει χίλιες διακόσιες προσλήψεις µονίµων γιατρών το τελευταίο ενάµιση έτος. Έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθµός των κλινών στις µονάδες εντατικής θεραπείας σε σχέση µε το 2019.
Τώρα η Αττική έχει τριακόσιες ογδόντα εννιά κλίνες ΜΕΘ COVID από διακόσιες είκοσι εννιά πριν ένα µήνα.
Θα επαναλάβω ότι είµαστε εδώ ως Υπουργείο Οικονοµικών και
θα είµαστε εδώ για ό,τι και για όσο χρειαστεί το Υπουργείο
Υγείας, εκτός προϋπολογισµού του, για να στηρίξουµε και να ενισχύσουµε το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Απόδειξη αυτού είναι ότι
προσθέσαµε εκτός προϋπολογισµού την χρηµατοδότηση όλων
των self-tests χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες.
Η δεύτερη απόδειξη είναι τµήµα της τροπολογίας που καταθέσαµε ως Υπουργείο Οικονοµικών. Δροµολογούνται οι διαδικασίες, ώστε δωρεές συνολικού ύψους περίπου 500.000 ευρώ, που
κατέθεσαν από τον περασµένο Απρίλιο πολίτες και επιχειρήσεις
στον Ειδικό Λογαριασµό Αποπληρωµής Εκτάκτων Δαπανών για
την αντιµετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προµήθεια δέκα ασθενοφόρων. Τα ασθενοφόρα θα αγοραστούν από
το Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που θα µας διαβιβάσει το ΕΚΑΒ και θα παραδοθούν από τον
Υπουργό Οικονοµικών στον Υπουργό Υγείας για την εξυπηρέτηση των αυξηµένων, εξαιτίας της πανδηµίας, αναγκών του
ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Με την πρωτοβουλία αυτή το Υπουργείο Οικονοµικών αποδεικνύει ότι παράλληλα µε τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, µέσα από ένα ευρύ πλέγµα µέτρων, που διαρκώς επικαιροποιούµε, επεκτείνουµε και εµπλουτίζουµε, διαχειριζόµαστε µε
αποτελεσµατικότητα και κοινωνική ευαισθησία κάθε πόρο για την
προστασία της δηµόσιας υγείας και τη στήριξη της κοινωνικής
συνοχής.
Ως Υπουργός Οικονοµικών θέλω να ευχαριστήσω και εντός
της Βουλής, από το Βήµα της Ολοµέλειας, τους περισσότερους
από τετρακόσιους σαράντα πολίτες και επιχειρήσεις που υπό ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές συνθήκες συνέβαλαν µε τις δωρεές τους στην κοινή κρίσιµη µάχη για την αντιµετώπιση της
υγειονοµικής κρίσης και των επιπτώσεών της. Κι επειδή αυτοί οι
πολίτες είναι σε όλη την Ελλάδα, τα ασθενοφόρα θα κατανεµηθούν σε όλη την Ελλάδα.
Επί του πυρήνα, τώρα, του νοµοσχεδίου. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους, για την
εξαιρετική συζήτηση που έγινε στην επιτροπή και συνεχίζετε
στην Ολοµέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κόµµατα
της Αντιπολίτευσης για τη θετική τους στάση επί της αρχής στο
νοµοσχέδιο, αλλά και για τους προβληµατισµούς που ετέθησαν
από όλες τις πτέρυγες, οι οποίοι εκτιµώ ότι εν πολλοίς απαντήθηκαν µέσα από δεκαεπτά συγκεκριµένες τοποθετήσεις δικές
µου στην επιτροπή.
Προστέθηκαν και άλλες σήµερα και επί αυτών οφείλω να απαντήσω.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας θέλω να αναγνωρίσω το
ατοµικό ενδιαφέρον και τη συµβολή της για την πρόοδο του
έργου, όχι, όµως, το συλλογικό ενδιαφέρον της προηγούµενης
κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται, παρουσίασε µια σχετικά ειδυλλιακή εικόνα για το τι παραλάβαµε το 2019. Ανέπτυξε οκτώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που έγιναν προκειµένου να ξεµπλοκάρει το έργο.
Εγώ σήµερα θέλω να καταθέσω είκοσι τέσσερις πρωτοβουλίες
που έγιναν σε ενάµιση χρόνο και όχι οκτώ που έγιναν σε τεσσεράµισι χρόνια, για να καταλάβουµε και να επιβεβαιώσω κι εγώ,
όπως έκανε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το Βήµα, ότι µιλάµε για ένα δύσκολο έργο, περίπλοκο, πολυσύνθετο, που απαιτεί προσοχή και ασφάλεια δικαίου. Θα καταθέσω, συνεπώς, τις
είκοσι τέσσερις συγκεκριµένες ενέργειες, από έκδοση κοινών
υπουργικών αποφάσεων, µέχρι ψήφιση και δηµοσίευση έργων
µετεγκατάστασης διαφόρων φορέων και υπηρεσιών, µέχρι δηµοσίευση εσωτερικού ορίου στα ακίνητα παράκτιας ζώνης, είκοσι
τέσσερις συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν τους
τελευταίους δεκαοκτώ µήνες.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής
Επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν και ζητήµατα που βρήκαµε και
τα οποία αλλάξαµε, γιατί είχαν ήδη δροµολογηθεί κάποιες ενέργειες για παράλληλες, διπλές ευθύνες του δηµοσίου. Ευτυχώς,
τις προλάβαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Οικονοµικών
ακόµα και υπό δύσκολες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του κορωνοϊού συνεχίζει την προώθηση µεταρρυθµιστικών
και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την τόνωση
της δυναµικής και της βιώσιµης προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού αποτελεί σταθερά µία από τις πλέον σηµαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το
σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του
ακινήτου του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά,
όσο και εν γένει την ελληνική οικονοµία, λόγω της εµβέλειας του
επενδυτικού έργου.
Αφορά, όµως και την ανάπτυξη του µεγαλύτερου, του πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο
κοινό. Με µέγεθος µεγαλύτερο των δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων το πάρκο θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης
του θαλασσίου µετώπου µε τον ορεινό όγκο του Υµηττού και
έναν σηµαντικότατο και αναγκαίο πνεύµονα πρασίνου για τον
αστικό ιστό της Αθήνας.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, τα οποία µοιραστήκαµε
από κοινού στην επιτροπή, η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ, αναµένεται να δηµιουργήσει εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του
έργου, συµβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ µέχρι
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του. Εκτιµάται δε ότι τα φορολογικά έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο κατά την εικοσιπενταετή
επενδυτική δραστηριότητα του έργου -κατασκευή και λειτουργία- θα ξεπεράσουν τα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ σε φόρους εισοδήµατος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω στην Ολοµέλεια
ότι η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
Είναι συνεκτική, καθώς περιλαµβάνει σε ένα νοµοθέτηµα τα
σηµαντικότερα προαπαιτούµενα της επένδυσης, αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κάνουµε αυτό ακριβώς για το οποίο θα µας κατηγορούσατε,
εάν δεν το είχαµε κάνει. Πίεσα, πιέσαµε όλους τους εµπλεκόµενους να εντάξουµε σε ένα σχέδιο νόµου πολλά διαφορετικά θέµατα που θα µπορούσαν να έρχονται το επόµενο χρονικό διάστηµα, ακριβώς για να κάνουµε αυτό που µας ζητάτε να κάνουµε,
να µην ερχόµαστε δηλαδή αποσπασµατικά, αλλά ολιστικά.
Είναι αποτελεσµατική, διότι επέρχεται ιδιοκτησιακή ωρίµανση
του έργου, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου
και την πλήρη διαφάνεια και δηµοσιότητα για όλους τους µελλοντικούς αγοραστές.
Είναι πρακτική, καθώς ρυθµίζονται διάφορες διαδικαστικές εκκρεµότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και
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η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας.
Είναι, όµως, κυρίως εµβληµατική, διότι µε αυτή ολοκληρώνεται
µια πράξη δηµοσίου συµφέροντος, όπως αναλυτικά θα εκθέσω
στη συνέχεια, αναφορικά µε τη συµφωνία διανοµής του ακινήτου.
Προς αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση, δηλαδή, της ολοκλήρωσης των προαπαιτουµένων και της άµεσης εκκίνησης της
επένδυσης, το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει βασικές, κοµβικές θεσµικές ενότητες: Πρώτον, την κύρωση της Σύµβασης Διανοµής
και του Ειδικού Διαγράµµατος Διανοµής -αυτό θα µπορούσε να
είναι ένα αυτοτελές σχέδιο νόµου. Δεύτερον, τη σύσταση δικαιώµατος επιφανείας ακινήτου, µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά -και αυτό θα µπορούσε να ήταν ένα αυτοτελές σχέδιο νόµου. Τρίτον, τη ρύθµιση της διαδικασίας εισφοράς των εµπράγµατων δικαιωµάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας
των ακινήτων του µητροπολιτικού πάρκου. Και τέταρτον, την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδροµων εργασιών, χωρίς
καµµία επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου.
Συµφωνώ µε την εισηγήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
είναι προφανές. Αλίµονο αν πλήρωνε το ελληνικό δηµόσιο! Όµως
και αυτό το προφανές ετέθη ως προβληµατισµός από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην
Επιτροπή.
Ειδικότερα, µε το παρόν σχέδιο νόµου, πρώτον, κυρώνεται η
Σύµβαση Διανοµής µε το προσαρτώµενο σε αυτήν Ειδικό Διάγραµµα Διανοµής που υπεγράφη στις 9 Μαρτίου 2021 µεταξύ
του ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεµόµενων ακινήτων.
Δεύτερον, συστήνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3986/
2011 δικαίωµα επιφανείας εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου
προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια ενενήντα εννιά ετών, η
οποία αρχίζει από τη µεταβίβαση των εµπράγµατων δικαιωµάτων
από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Τρίτον, παρέχεται η δυνατότητα µεταβίβασης ολόκληρου του
δικαιώµατος επιφανείας ως αντικείµενο εισφοράς σε είδος στην
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».
Τέταρτον, προβλέπεται ότι µε τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώµατος επιφανείας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να
παραδώσει την κατοχή των κτισµάτων ή και των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών στον
κύριο του εδάφους.
Πέµπτον, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων
της υπό κύρωσης σύµβασης µε έγγραφη συµφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου µεταξύ του ελληνικού
δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Έκτον, ρυθµίζεται η διαδικασία εισφοράς των εµπράγµατων
δικαιωµάτων.
Έβδοµον, ρυθµίζονται τα διαδικαστικά ζητήµατα της πραγµατοποίησης της σύµβασης µεταβίβασης -εισφοράς δηλαδή- των
εµπράγµατων δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.».
Και όγδοον, παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή πριν από
τη µεταβίβαση των µετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» να πραγµατοποιήσει εντός του µητροπολιτικού πάρκου - πόλου, για την
ακρίβεια- µε δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη τις ρητά προσδιοριζόµενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειεςεργασίες, χωρίς -θα επαναλάβω- καµµία επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στη διαδικασία
διανοµής του ακινήτου, όπου ετέθησαν κάποιοι προβληµατισµοί
και προσέθεσε σήµερα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ έναν, δύο ακόµα. Το αποτέλεσµα της διανοµής έκτασης αποτελεί προϊόν πράγµατι πολύµηνων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και του ΤΑΙΠΕΔ από τη µία πλευρά και του φορέα της
επένδυσης από την άλλη. Όλα αυτά για τα οποία µιλάµε -το επιβεβαίωσε και η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ- ξεκίνησαν από το µηδέν
από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Δεδοµένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης
της έκτασης για ενενήντα εννέα έτη, η διαπραγµάτευση επί της
ουσίας αφορούσε την κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου επί του
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70% της έκτασης µετά από αυτή την περίοδο. Όπως αναφέρεται
ξεκάθαρα και στον νόµο «το ειδικό διάγραµµα διανοµής συνετάγη, έχοντας ως υπόβαθρο τα διαγράµµατα τα οποία συνοδεύουν τις ΚΥΑ µητροπολιτικού πάρκου, ΚΥΑ έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και ΚΥΑ ζωνών ανάπτυξης».
Συνεπώς, ό,τι ορίζουν οι σχετικές ΚΥΑ για τον κοινόχρηστο αιγιαλό, τα ρέµατα, τον µεγάλο διαµπερή πεζόδροµο που συνδέει
τις γειτονιές ανατολικά µε την παραλία, την έξοδο του πάρκου
στη θάλασσα, τις εκτάσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας και
άλλα επιβεβαιώνω και διατρανώνω από το Βήµα της Βουλής ότι
όλα συνεχίζουν και ισχύουν απαρέγκλιτα.
Το Ειδικό Διάγραµµα Διανοµής δεν τροποποιεί σε κανένα σηµείο ούτε το προεδρικό διάταγµα ούτε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, ούτε θα µπορούσε, άλλωστε, αφού δεν
είναι πολεοδοµικό σχέδιο, ώστε να έχει την εξουσιοδότηση να
τροποποιεί εγκεκριµένες µελέτες. Απεικονίζει απλώς όσα ορίζει
η σύµβαση και η πληροφορία που ενσωµατώνει εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Παρουσιάζει, δηλαδή, µόνο τι διανέµεται
µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ από το σύνολο
των περίπου έξι εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων. Είναι
σαφές και από το διάγραµµα ότι το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται κύριος ακριβώς του 30% αυτών. Σε όλη την υπόλοιπη έκταση κύριος παραµένει το ελληνικό δηµόσιο.
Ετέθησαν προβληµατισµοί στην επιτροπή για το αν παίρνει και
τι παίρνει το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή ποια είναι τα τµήµατα της
έκτασης που θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου. Και θα το πω όσο γίνεται πιο απλά, γιατί δεν ακούστηκε
καθόλου σε αυτή την Αίθουσα σήµερα: Το δηµόσιο διατηρεί την
πλήρη κυριότητα της ζώνης εκµετάλλευσης όπου θα βρίσκεται
το καζίνο, δηλαδή της µοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής
του τέως αεροδροµίου.
Στο δηµόσιο περιέρχονται κατά κυριότητα επτά οικοδοµικά τετράγωνα της βόρειας ζώνης πολεοδόµησης, που προορίζεται να
αναπτυχθεί µε χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί
περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, µε κυρίαρχες χρήσεις εµπορίου, γραφείων, τουρισµού, τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας και συµπληρωµατικά κατοικίας, µε ποσοστό µάλιστα κατοικίας µόλις 10% της συνολικής
επιτρεπόµενης σε αυτή δόµησης.
Το ελληνικό δηµόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης
της νοτιοανατολικής ζώνης ανάπτυξης του παράκτιου µετώπου,
όπου η υφιστάµενη µαρίνα διατηρείται και ενισχύεται µε λειτουργίες εµπορίου και υπερτοπικού τουρισµού.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να διευκρινίσω και το εξής το
οποίο τέθηκε.
Αυτήν τη στιγµή που διανέµεται το ακίνητο δεν υπάρχουν επί
του εδάφους κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και δεν έχουν
ακόµη δηµιουργηθεί, πολλώ δε µάλλον υλοποιηθεί, επί του εδάφους. Οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται επί του παρόντος µόνο
στις µελέτες για τις περιοχές πολεοδόµησης και σε καµµία περίπτωση δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, όσο δεν
υπάρχουν και δεν έχουν κατασκευαστεί. Θα δηµιουργηθούν και
θα υλοποιηθούν στο µέλλον, µετά τη µεταβίβαση των µετοχών
στον επενδυτή. Στη συνέχεια θα παραδοθούν στους αρµόδιους
φορείς-δικαιούχους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Συνεπώς, η διανοµή γίνεται στο συνολικό ακίνητο του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά -απαντάω τώρα σε αιτιάσεις του Κινήµατος Αλλαγής-, το θεσµικό όριο του οποίου
επικυρώθηκε µε το προεδρικό διάταγµα του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης και η επιφάνειά του είναι περίπου έξι εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα. Επί αυτής της συνολικής επιφάνειας
διανέµεται η πλήρης κυριότητα µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και
ΤΑΙΠΕΔ.
Σύµφωνα µε τη σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών, το ΤΑΙΠΕΔ
οφείλει να πάρει κατά πλήρη κυριότητα 30% της έκτασης του
πρώην αεροδροµίου και 30% της παράκτιας ζώνης. Όλα τα παραπάνω -και έχω µια εκκρεµότητα απέναντι στους συναδέλφουςεπιβεβαιώθηκαν σε σχετική πρόταση της επιτροπής του Τεχνικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Εµείς τη ζητήσαµε για να είµαστε
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όσο µπορούµε πιο κατοχυρωµένοι. Στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος απευθύνθηκε το Υπουργείο Οικονοµικών και την πρόταση
την καταθέτω για τα Πρακτικά, µε τις συγκεκριµένες υπογραφές
όλων, και των νοµικών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ετέθη σήµερα και ένας προβληµατισµός από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Τον είδα αυτόν τον προβληµατισµό να έχει γραφτεί και σε εφηµερίδα. Η έκταση των επτακοσίων ογδόντα επτά
στρεµµάτων -αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό, αλλά και σχετικό
δηµοσίευµα ισχυρίζεται ότι λείπουν από το σύνολο της έκτασης
του πόλου- αφορά σε ειδικές εκτάσεις, δηλαδή σε δρόµους, πεζόδροµους και ρέµατα. Οι εν λόγω ειδικές εκτάσεις περιγράφονται αναλυτικά τόσο στο Κεφάλαιο 4.4 «Δρόµοι και ρέµατα», ως
υποκεφάλαιο του Κεφαλαίου 5 «Περιγραφή ακινήτων που συγκροτούν την έκταση του µητροπολιτικού πόλου, σύµφωνα µε το
από Μάρτιο 2021 Ειδικό Διάγραµµα Διανοµής», όσο και στο Κεφάλαιο 5 «Σύµβαση διανοµής», 3 «Το ελληνικό δηµόσιο έχει
πλέον την πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή του τα κάτωθι ακίνητα…», όπου ανά περιοχή πολεοδόµησης αναφέρονται όλα τα
ΚΑΕΚ δρόµων και ρεµάτων που το ελληνικό δηµόσιο έχει στην
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή του, µε την εξής διατύπωση θέλω να είµαι απολύτως ακριβής και ειλικρινής: «το µε ΚΑΕΚ
05050ΕΚ00201 δρόµος».
Είναι, συνεπώς, προφανές ότι το εµβαδόν του αντίστοιχου
ΚΑΕΚ αναφέρεται µε ακρίβεια στα σχετικά κτηµατολογικά
φύλλα. Ο λόγος που το εµβαδόν δεν αναφέρεται εντός του κειµένου είναι γιατί οι δρόµοι, όπως επίσης και τα ρέµατα, διατρέχουν όχι µία, αλλά µπορεί και τρεις περιοχές πολεοδόµησης και
δεν έχουν τη µορφή οικοδοµικού τετραγώνου. Το γεγονός αυτό
δεν αναιρεί, σε καµµία περίπτωση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν
στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του ελληνικού δηµοσίου. Για
τον λόγο αυτό, άλλωστε, εάν κανείς αθροίσει την έκταση όλων
των αναφερόµενων στη σχετική ενότητα ΚΑΕΚ, το αποτέλεσµα
ανέρχεται πράγµατι στις έξι χιλιάδες στρέµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά στο ζήτηµα των περιφράξεων, νοµίζω ότι απαντήθηκαν ερωτήµατα αλλά θα επαναλάβω τις απαντήσεις αυτών.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι ρυθµίσεις αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Στη µία αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός
προηγουµένως. Η µία αφορά στο σύνολο του πόλου, κρίνεται
απαραίτητη για λόγους ασφάλειας του εργοταξίου και θα υλοποιείται τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών, εξ ου
και η διατύπωση στον νόµο αναφορικά µε τις πρόδροµες εργασίες, όπου προβλέπεται «ανακατασκευή, επισκευή ή και νέα κατασκευή περίφραξης για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου του
ΜΠΕΑ»
Η δεύτερη αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα του µητροπολιτικού πόλου και ειδικότερα στη δυνατότητα κατασκευής περιφράξεων εντός του γηπέδου του πάρκου και εντός των γηπέδων των
ζωνών ανάπτυξης. Σε καµµία περίπτωση δεν περιλαµβάνει τις περιοχές πολεοδόµησης, όπως είναι η γειτονιά του Αγίου Κοσµά,
για την οποία ισχύουν προφανώς ό,τι ορίζει ο ΝΟΚ για τις περιφράξεις χωρίς καµµία εξαίρεση.
Η ρύθµιση αυτή για το πάρκο, δύο εκατοµµύρια τετραγωνικά
µέτρα, και τις ζώνες ανάπτυξης του πόλου, εξακόσιες τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ακριβώς λόγω του µεγέθους τους και του πλήθους των διαφορετικών
χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα υποδεχθούν, ώστε να µπορούν στην πραγµατικότητα να λειτουργήσουν ως πολύ-λειτουργικοί χώροι -αθλητισµού, αναψυχής, πολιτισµού κ.ο.κ.. Για
παράδειγµα, οι αθλητικοί χώροι παγίως διαθέτουν περίφραξη,
αν και είναι ανοικτοί στο κοινό, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις που
λόγω του προορισµού τους πρέπει να είναι περιφραγµένες,
όπως είναι για παράδειγµα το κτήριο του Κέντρου Ελέγχου της
ΥΠΑ, η πρότυπη αστική υποδοµή εγκατάστασης επεξεργασίας
λυµάτων, η πρότυπη αστική υποδοµή εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άλλωστε, υπενθυµίζεται ότι η δυνατότητα περιφράξεων εντός
του ενιαίου γηπέδου του πάρκου δίνεται ήδη από την ΚΥΑ έγκρισης της γενικής οργάνωσης αυτού. Και στις δυο περιπτώσεις
πρόκειται για κενά της υφιστάµενης νοµοθεσίας, που οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις βοηθούν να καλυφθούν. Δεν οδηγούν, συνεπώς, τη γειτονιά του Αγίου Κοσµά σε “gated community”, καθώς δεν την
αφορούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση της συµφωνίας
διανοµής µπορεί να γίνει, όπως είπα στην επιτροπή, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
Θα ξεκινήσω, χωρίς να κάνω µεγάλη κατάχρηση του χρόνου,
µε την ποιοτική αξιολόγηση. Η ζώνη εκµετάλλευσης, όπου θα
βρίσκεται το καζίνο, αποτελεί την πλέον προνοµιούχο χωρική
ενότητα, στη µία -θα το επαναλάβω- και µοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδροµίου, καθώς είναι παρακείµενη στη λεωφόρο Ποσειδώνος, µε απευθείας πρόσβαση στο
παράκτιο µέτωπο, ενώ σε αυτήν χωροθετείται το ολοκληρωµένο
τουριστικό συγκρότηµα, κτήριο ύψους διακοσίων µέτρων, µε το
καζίνο. Αυτή η ζώνη εκµετάλλευσης αποτελεί κοµβικό σηµείο
σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο µέτωπο. Αποτελεί,
επίσης, µια ζώνη µε απαράµιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό,
το αστικό περιβάλλον, το µητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και
αναψυχής, ακόµα και µε το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.
Το ολοκληρωµένο τουριστικό συγκρότηµα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισµού, µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου. Είναι αµφίβολο εάν
υφίσταται αντίστοιχο εµβληµατικό έργο, όπως το ολοκληρωµένο
τουριστικό συγκρότηµα µε το καζίνο, στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στο οποίο να µπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια µε τις εγκαταστάσεις µία από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες µαρίνες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική
ζώνη του παράκτιου µετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω
ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του
Αγίου Κοσµά και το φυσικό στοιχείο της ακτής. Η υπάρχουσα
ολυµπιακή µαρίνα διατηρείται και ενισχύεται µε λειτουργίες εµπορίου και υπερτοπικού τουρισµού.
Στο ανατολικό όριο της ζώνης προβλέπεται υπέργεια σύνδεση
µε πεζόδροµο, πεζογέφυρα, πάνω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος,
εξασφαλίζοντας στο σηµείο αυτό την άµεση σύνδεση του παράκτιου µετώπου µε την ενότητα του ολοκληρωµένου τουριστικού
συγκροτήµατος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραµένει στο
ελληνικό δηµόσιο.
Ειδικότερα, η πρώην ολυµπιακή µαρίνα αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής
του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά. Στο σύνολο
της έκτασης της εν λόγω ζώνης προβλέπονται διάφορες χρήσεις. Ανάµεσα σε αυτές, προφανώς, ξεχωρίζουν το εµπορικό κέντρο και το εµβληµατικό ξενοδοχείο της µαρίνας.
Συµπέρασµα: Ο τεθείς στόχος της διακράτησης στην ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου τουριστικών υποδοµών, µε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη χωρική γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως.
Επιπλέον όλων αυτών, όµως, ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η διατήρηση της κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου στη βόρεια ζώνη
πολεοδόµησης του πολεοδοµικού κέντρου λεωφόρου Βουλιαγµένης, που προορίζεται να αποτελέσει περιοχή υπερτοπικού και
πολυλειτουργικού χαρακτήρα, µε κυρίαρχες χρήσεις εµπορίου,
γραφείων τουρισµού, τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έρευνας και
καινοτοµίας.
Πέρα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συµφωνία
διανοµής, το Υπουργείο Οικονοµικών εξασφάλισε, µέσω συµφωνίας µε τον φορέα της επένδυσης, επιπλέον χώρους, οι οποίοι
θα χρησιµοποιηθούν από φορείς ή και οργανισµούς του ελληνικού δηµοσίου ή και δηµόσια νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα άµεσα
ή έµµεσα από το ελληνικό δηµόσιο για την προώθηση του τουρισµού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και τη
στήριξη του αθλητισµού.
Συγκεκριµένα, εξασφαλίστηκε επιπρόσθετα η δωρεάν παραχώρηση χρήσης για εβδοµήντα πέντε χρόνια τριών ισόγειων
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χώρων, τριακοσίων τετραγωνικών µέτρων έκαστος, υψηλής προβολής και επισκεψιµότητας στο εµπορικό κέντρο όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη «Γειτονιά Επιχειρηµατικού Κέντρου
Λεωφόρου Βουλιαγµένης, στο «Business Park»”, που σχεδιάζεται
να αναπτυχθεί στην ίδια «Γειτονιά», και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής.
Κλείνοντας, να δούµε και την ποσοτική αξιολόγηση της συµφωνίας διανοµής. Το Υπουργείο Οικονοµικών και σε αυτήν την
περίπτωση απευθύνθηκε στον θεσµοθετηµένο τεχνικό σύµβουλο
της πολιτείας, δηλαδή το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος,
πριν την εκκίνηση της διαπραγµάτευσης, για να ζητήσει τη γνώµη
του ως προς τη διανοµή. Πράγµατι, το Τεχνικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος -και θα το καταθέσω για τα Πρακτικά- κατέθεσε τις απόψεις του µαζί µε την πρόταση για τα προς διανοµή ακίνητα. Δηλαδή, την ποσοτική σύγκριση -το είπα και στην επιτροπή και
αποδεικνύεται ότι την πετύχαµε- και την εισήγησή του. Τα καταθέτω και τα δύο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η ποσοτική σύγκριση της δοµήσιµης επιφάνειας που πρότεινε
το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος να παραµείνει στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου, και της δοµήσιµης επιφάνειας που
τελικά παραµένει κατόπιν της διαπραγµάτευσής µας, έχει ως
εξής: 50,36% περισσότερη δοµήσιµη επιφάνεια στην ιδιοκτησία
και προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή, 336.434,39
περισσότερα τετραγωνικά µέτρα.
Κλείνοντας, επειδή ουσιαστικά έχω αναπτύξει ένα κοµµάτι και
της τροπολογίας, για να µην επανέρχοµαι, θα κάνω άλλη µία αναφορά στη συγκεκριµένη τροπολογία για την ΕΛΒΟ. Ξέρω ότι
απασχολεί πολλά κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Τα άλλα θα τα
αναλύσει ο κ. Βεσυρόπουλος.
Επιλύεται το ζήτηµα της καταβολής στους πρώην εργαζοµένους της ΕΛΒΟ των αποζηµιώσεων που δικαιούνται κατόπιν της
αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης και οι οποίες δεν
είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της
ΕΛΒΟ. Το συγκεκριµένο θέµα και ζήτηµα διευθετείται µε την ανάληψη σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς αφορά σε βασικά εργασιακά δικαιώµατα και µε αυτόν τον τρόπο η πολιτεία
εµπράκτως στηρίζει εν γένει την εργασία και τα απορρέοντα από
αυτήν δικαιώµατα. Η καταβολή γίνεται άµεσα, κατόπιν υποβολής
αίτησης και των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση
Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ρύθµιση αυτή αποδεικνύει την ειδική µέριµνα του κράτους για την
αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωµάτων προσώπων τα
οποία τύγχαναν εργαζόµενα σε εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση.
Παράλληλα, µε άλλη διάταξη που ακολουθεί, επικαιροποιείται
η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαµβάνονται υπ’ όψιν και εξαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης πριν τη
σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή.
Με όλα αυτά τα δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε αταλάντευτα τον δρόµο των αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων προς όφελος της χώρας, της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς για την αποκατάσταση της αλήθειας, αγαπητέ κύριε Βρούτση, για το πόσο συγκροτηµένοι είµαστε ως κόµµα, όσον αφορά τις ενστάσεις που
καταθέσαµε, θα καταθέσω τέσσερις ενστάσεις από όλα τα κόµµατα που τυχαίνει να βρίσκονται στη Βουλή των Ελλήνων σήµερα, εκτός από την Ελληνική Λύση, γιατί δεν βρισκόταν πιο πριν.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Έχουµε, ενστάσεις, λοιπόν, εδώ -τις δείχνω λίγο να τις δει και
το κοινό- τόσο από τη Νέα Δηµοκρατία, όσο και από το Κίνηµα
Αλλαγής, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, όσο φυσικά και από τον
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες πουθενά δεν αιτιολογούν µε ποιον τρόπο καταπατούνται τα συγκεκριµένα άρθρα του Συντάγµατος, τα οποία
ισχυρίζονται οι ενστάσεις αυτές ότι καταπατούνται, αλλά κυρίως
στις τρεις εξ αυτών δεν αναφέρονται καν τα άρθρα του Συντάγµατος που καταπατούνται.
Εποµένως, αγαπητέ κύριε Βρούτση, ως Κοινοβουλευτικός -δεν
το λέω προσωπικά- µη µας εγκαλείτε για κάτι που, όπως αποδεικνύεται -ο κ. Βορίδης υπογράφει τη δική σας-, είναι πάγια πρακτική στη Βουλή των Ελλήνων. Έτσι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κλέων Γρηγοριάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, «Θριάσιο» τέλος! «Ευαγγελισµός» τέλος! «Λαϊκό» νοσοκοµείο τέλος! «Αττικό» νοσοκοµείο
τέλος! Τέλος, τέλος, τέλος! «Τετέλεσται» θα µπορούσε να είναι
ο τίτλος της σηµερινής µου οµιλίας.
Κοιτάξτε να δείτε, γιατί τα πράγµατα έχουν αρχίσει να σοβαρεύουν σε βαθµό κακουργήµατος. Και πριν περάσω στις επιλογές που γίνονται από τους γιατρούς µας, να ξεκαθαρίσω ένα
θέµα, για να τελειώνουµε. Δεν ξέρω πόσες ακριβώς ΜΕΘ -και
δεν ξέρω αν ξέρετε και εσείς, γιατί έτσι φαίνεται από την πολυφωνία- έχετε καταφέρει να φτιάξετε αυτά τα έρµα δυο χρόνια
που κυβερνάτε. Αυτό που ξέρω µε ασφάλεια είναι ότι σίγουρα
δεν φτάνουν. Γιατί, αν έφταναν, θα είχαµε σήµερα επισήµως πεντακόσιους ασθενείς, που έχουν άµεση ανάγκη να περιθάλπονται
σε ΜΕΘ, να είναι σε κοινές κλίνες ή σπίτι τους. Άρα, δεν φτάνουν.
Οι επιλογές που γίνονται από τους γιατρούς µας ανάµεσα στο
διασωληνωµένους που θα µπουν σε ΜΕΘ και σε αυτούς που θα
µείνουν σε κοινές κλίνες, δηλαδή µε λίγα λόγια, η διαφορά µεταξύ ζωής και θανάτου για όλους αυτούς τους ανθρώπους, την
τελευταία εβδοµάδα έγιναν στη χώρα µας από εξαίρεση ο κανόνας.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην Κυβέρνησή µας. Συγχαρητήρια
στον πολυχρονεµένο µας βεζίρη, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη που
τα κατάφερε η επιλογή να είναι µονιµότης σε αυτήν τη χώρα.
Ελπίζω, αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα, να επιστρέψετε, γιατί έχω
να σας πω µερικά πράγµατα, και για να αποκαταστήσουµε τις
σχέσεις µας, αλλά και για να δούµε ποιος από τους δυο µας λέει
αλήθεια. Χαίροµαι πολύ που επιστρέψατε.
Παγιώθηκε ο κανών της επιλογής. Δηλαδή εφεξής θα αποφασίζουν οι γιατροί µας, ενώ δεν τους πέφτει τέτοιος βάρος, ποιος
θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, µε κίνδυνο να αστοχήσουν στην
επιλογή σας. Γιατί, όπως σας έλεγα την προηγούµενη εβδοµάδα,
το βασικό κριτήριο είναι η νεότης, αλλά φευ, πολλές φορές αποδεικνύεται ο γέρων πιο ισχυρός, µε καλύτερο ανοσοποιητικό από
τον νέο και εκεί που στηρίζεις έναν πενηντάρη και αφήνεις τον
γέρο να πεθάνει, ξάφνου σου πεθαίνει ο πενηντάρης, που µπορεί
να είµαι εγώ που είµαι πενήντα πέντε, και ο γέρος παλεύει εκτός
ΜΕΘ, µε τις φτωχές δυνάµεις του και ζει και, φυσικά, φέρνει σε
απόγνωση απόλυτα τον γιατρό που επέλεξε να αφήσει τον γέρο
εκτός, για να στηρίξει τον νέο. Αυτά, λοιπόν, τα εγκλήµατα έχουν
γίνει µονιµότητα, είναι η κανονικότητα.
Λαλίστατος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην
προσπάθειά του να δαιµονοποιήσει τους ιδιώτες γιατρούς που
δεν σπεύδουν τάχα να καλύψουν τα κενά του ΕΣΥ, τα οποία δεν
φρόντισε, βέβαια, να καλύψει ο ίδιος εδώ και δώδεκα ολόκληρους µήνες, αν και φυσικά γνώριζε πολύ καλά, πολύ καλύτερα
από εµένα, ότι ακολουθούσε και δεύτερο και τρίτο κύµα, τα
οποία ήρθαν και δηµιούργησαν το γνωστό σε όλους µας «έµφραγµα» στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας. Λαλίστατος και στη
συκοφάντηση των ιδιωτών γιατρών, λοιπόν.
Απολύτως βουβός, όµως, εδώ και έναν χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά την επίταξη των µεγάλων ιδιωτικών
δοµών υγείας, οι οποίες βεβαίως και ανήκουν σε παρασιτικούς
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κλινικάρχες, των οποίων βεβαίως ο ίδιος µοιάζει να είναι ή τουλάχιστον -µην το χοντρύνουµε τόσο από αυτό το Βήµα- φέρεται
ακριβώς σαν να είναι υπάλληλός τους.
Ακόµα χειρότερα, αντί ο Πρωθυπουργός µας να µείνει επίσης
βουβός από ντροπή που δεν προσέλαβε κανέναν -επαναλαµβάνω, για να µη µε παρεξηγήσουν- ούτε έναν απολύτως µόνιµο
γιατρό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας µέχρι σήµερα, τολµά να ανοίγει το στόµα του και να µιλά παραλλάσσοντας την αλήθεια, ψελλίζοντας επίτηδες ασαφή και µεικτά νούµερα, που οδηγούν σε
ένα θολότατο επίτηδες σύνολο περί των επτά χιλιάδων οµιχλωδών υγειονοµικών και γιατρών, χωρίς όµως να τολµά κανείς -ούτε
Υπουργός Υγείας ούτε Πρωθυπουργός, ούτε απλός Βουλευτής,
ούτε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνώσας παράταξης-, χωρίς κανείς από εσάς να τολµά να διευκρινίσει ότι πάνω
από έξι χιλιάδες από αυτούς τους επτά είναι υγειονοµικοί και ότι
µόνο οι υπόλοιποι -λιγότεροι δηλαδή από χίλιοι- είναι γιατροί και,
ασφαλέστατα, ότι ουδείς εξ αυτών έχει προσληφθεί ποτέ µε µόνιµη πρόσληψη.
Τι να πούµε για την αύξηση των ΜΕΘ; Δεν θα µπούµε στην επίσης οµιχλώδη και επιεικώς γελοία συζήτηση για το πόσες ακριβώς ΜΕΘ προσέθεσε η Κυβέρνηση στις ήδη υπάρχουσες, που
κατά άλλους Υπουργούς σας είναι τριακόσιες ογδόντα, κατά άλλους είναι πεντακόσιες, κατά άλλους πεντακόσιες πενήντα οι
ΜΕΘ που προσθέσατε. Και υπάρχουν και κάποιοι φοβερά αισιόδοξοι οι οποίοι τις υπολογίζουν στις εξακόσιες. Βεβαίως, όλοι
αυτοί υπολογίζουν σαν καινούργιες και τις εκατόν ογδόντα µε
διακόσιες που προϋπήρχαν από δεκαετίες σε όλα τα στρατιωτικά
νοσοκοµεία µας στην επικράτεια.
Τώρα, λοιπόν, απλώς χρησιµοποιούνται αυτές οι ΜΕΘ, αλλά
υπήρχαν πάντα. Εν τω µεταξύ, άλλοι από εσάς υπολογίζουν ως
ΜΕΘ διασκευασµένα χειρουργεία και οι πιο αδίστακτοι από εσάς
θεωρούν ΜΕΘ ακόµα και κοινές κλίνες που απλώς διαθέτουν
αναπνευστήρες και πάνω τους βρίσκονται ξαπλωµένοι -πάρα,
πάρα πολύ κακώς, εγκληµατικώς κακώς- διασωληνωµένοι συνάνθρωποί µας σήµερα.
Και αφού υπάρχει τόση ασάφεια σε σχέση µε το πόσες νέες
ΜΕΘ έφτιαξε η Κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο, πόσες από
αυτές κατάφεραν να στελεχωθούν και πόσες τελικά διαθέτει -να
ξέρουµε επιτέλους- συνολικά σήµερα η χώρα µας, θα αρκεστώ
να θυµίσω σε όλους στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παγκοσµίως
πρωτότυπο και µοναδικό αξίωµα -εννοώ τον µαθηµατικό όρο
περί αξιώµατος- του Υπουργού µας, του Υπουργού Επικρατείας
κ. Γιώργου Γεραπετρίτη: «Αν είχαµε περισσότερες ΜΕΘ, θα πέθαιναν περισσότεροι άνθρωποι». Αυτοί είσαστε, αυτοί είναι οι καθηγητές -οι άριστοι- Συνταγµατικού Δικαίου που έχετε κάνει
Υπουργούς και τέτοια πράγµατα λένε µε επτάµισι χιλιάδες νεκρούς. Όταν το έλεγε -για να είµαι και εγώ τίµιος-, οι νεκροί ήταν
πεντέµισι χιλιάδες νεκροί. Αφού θα πέθαιναν περισσότεροι, γιατί
να φτιάξετε; Μην φτιάχνετε. Καταργήστε και αυτές που έχουµε.
Έχω να σας πω και κάτι ακόµα. Με το αξίωµα Γεραπετρίτη, αν
είχατε την ευφυΐα να καταργήσετε αµέσως, από την πρώτη µέρα
που αναλάβατε, τις ήδη υπάρχουσες, δεν θα είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος, καθώς αυτές φταίνε που πεθαίνουν οι συνάνθρωποί µας.
Και για να τελειώνουµε µε το τι δεν κάνατε έναν ολόκληρο
χρόνο τώρα για να θωρακίσετε το ΕΣΥ, δηλαδή τον ελληνικό λαό
-γιατί αυτός είναι πίσω από το ΕΣΥ- ας µου απαντήσει όποιος από
εσάς θεωρεί σήµερα εδώ τον εαυτό του αρµόδιο -Πρωθυπουργός, Υπουργός ή Βουλευτής- εάν έχετε µειώσει -ναι ή όχι- τις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία µας κατά 572 ολόκληρα εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό που καταθέσατε για το 2021,
που τον διατρέχουµε τώρα, αυτόν τον χρόνο, και αν έχετε µειώσει -ναι ή όχι- στον ίδιο αυτόν προϋπολογισµό τις δηµόσιες δαπάνες που αφορούν ειδικά στον COVID-19 στα µόλις -ακούστε!131 εκατοµµύρια ευρώ φέτος από τα 523 εκατοµµύρια ευρώ που
δίνατε εσείς, η ίδια Κυβέρνηση, πέρυσι.
Ξέρετε γιατί; Γιατί θεωρούσατε -να µην πω για ποιον λόγο το
θεωρούσατε- ότι θα είχε εκλείψει το πρόβληµα φέτος. Είναι φανερό. Αν πέρυσι δίνατε τα τριπλά λεφτά για τον COVID, δηλαδή
523 εκατοµµύρια ευρώ και φέτος δίνετε 131 εκατοµµύρια ευρώ,
αυτό θα πει ότι πέσατε έξω σε όλες τις προβλέψεις και ασφαλέ-
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στερα πέσατε έξω µε βασιλικό τρόπο και σε αυτήν την πρόβλεψη.
Τελικά, πώς ακριβώς περιµένετε, κύριε Σταϊκούρα -µιας και εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση- να νικήσουµε αυτόν τον κορωνοϊό
µε τέτοια τροµακτική µείωση δαπανών για την καταπολέµησή
του; Θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι προφανώς ποντάρετε απλώς
-έναν χρόνο τώρα, όχι σήµερα- στο ότι ο ιός κάποια στιγµή θα
αποφασίσει να αυτοκτονήσει ή ότι θα κολλήσουµε όλοι µας και
θα έχουµε ανοσία αγέλης.
Και αφού, λοιπόν, δεν θωρακίζετε το ΕΣΥ, καθώς οι παρασιτικοί ολιγάρχες που στήριξαν οικονοµικά την εκλογή σας -δεν
εννοώ εσάς, κύριε Σταϊκούρα, εννοώ όλης της κυβερνήσεως της
Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη- δεν σας επιτρέπουν να το κάνετε, όπως δεν επιτρέπουν και στης Μεγάλης
Βρετανίας το «ΕΣΥ», όπως και στης Ιταλίας το «ΕΣΥ», όπως και
στης Γαλλίας το «ΕΣΥ», γιατί παντού παρασιτικοί ολιγάρχες κάνουν κουµάντο σε κυβερνήσεις - µαριονέτες, δήθεν ευρωπαϊκές,
παρασιτικών ολιγαρχών, και αφού λοιπόν σκοπεύουν να µοιραστούν οι ίδιοι την πίτα της περίθαλψης, όταν αυτό πια το έρηµο
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας µας θα το έχετε διαλύσει τελείως και
κατασυκοφαντήσει και αφού µε καµουφλάζ την πανδηµία νοµοθετείτε όλον αυτόν τον καιρό την τελική αποσάθρωση όλων των
εργασιακών σχέσεων που είχαν αποµείνει για λογαριασµό τους
-αυτών των γνωστών εντολέων σας, των παρασιτικών ολιγαρχών,
ντόπιων και ξένων- και αφού νοµοθετήσατε έναν Πτωχευτικό Κώδικα που από µόνος του -παγκόσµια πρωτοτυπία- θα οδηγήσει
µαθηµατικά σε αύξηση των πτωχεύσεων και αφού αποφασίσατε
τη χιλιοστή σωτηρία, πάντα µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού
και φυσικά χωρίς καµµία κρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς,
όπως και όλων των από δεκαετίες πτωχευµένων ιδιωτικών τραπεζών τους, µε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ «ζεστά» την προηγούµενη βδοµάδα -πριν από δεκαπέντε µέρες, θυµίζω- που πήρατε
από τα χέρια του ελληνικού λαού, τα ταµεία του και τα δώσατε
στον κ. Σάλλα, αφού µε λίγα λόγια δεν κάνετε τίποτα από όσα
θα οφείλατε να κάνετε, γιατί δεν σας αφήνουν οι παρασιτικοί
χρηµατοδότες σας, κάνετε συστηµατικά το µόνο που σας επιτρέπουν να κάνετε ή για να είναι ακριβέστερος, κάνετε συστηµατικά πράξη τον δεύτερο πυλώνα που από εσάς απαιτούν οι
παρασιτικοί ολιγάρχες εντολείς σας. Τι κάνετε; Την απαραίτητη
γενικευµένη καταστολή, ώστε όλα τα προηγούµενα να συναντήσουν τη λιγότερη δυνατή λαϊκή αντίσταση.
Εκτός από συνταγµατικά παράνοµη, αυτή η γενικευµένη βιαιότατη καταστολή, ξέρετε, όπως σας λέω εδώ και βδοµάδες, είναι
και εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δηµοκρατία µας. Γιατί αυτή η γενικευµένη παράνοµη κρατική καταστολή, που τείνει να γίνει καθεστώς τον τελευταίο χρόνο πια στην πατρίδα µας, είναι αυτή
ακριβώς που δίνει το έρεισµα σε ανθρώπους, όπως ο κ. Θανάσης
Νταβούρας. Ξέρετε, άραγε, ποιος είναι ο κ. Θανάσης Νταβούρας; Θα σας ενηµερώσω εγώ. Είναι ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ
και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών της Λάρισας. Δίνετε,
λοιπόν, το δικαίωµα σε αυτούς τους ανθρώπους να λένε σε δηµόσιες δηλώσεις τους -συγκεκριµένα σε ραδιοφωνικό σταθµό
στη Λάρισα, στον «TRT»- επί λέξει τα εξής. Ακούστε και θαυµάστε! Είπε: «Οι συνάδελφοι την πάτησαν λόγω απειρίας και για
δύο «γκλοµπιές» -νεολογισµός, θαυµάσια λέξη, «γκλοµπιές»«απολογούµαστε τώρα σε όλο το απλυταριό»! Νέος νεολογισµός, εκπληκτικός! Δύο νεολογισµοί σε έναν άνθρωπο που είναι
εµφανώς αναλφάβητος. Συγχαρητήρια, να τον χαίρεστε!
Στο «απλυταριό», λοιπόν, αναγκάζεται να απολογηθεί ο κύριος
τάδε. Μια κακή εικόνα -αυτό είδε- ενός συναδέλφου, µια άτυχη
στιγµή που παραλίγο να οδηγήσει σε δολοφονία άλλου συναδέλφου -είδε και δολοφονία- και βεβαίως έχει και προηγούµενο. Λίγο
πιο κάτω λέει: «Τα αντικοινωνικά τοξικά αποβράσµατα τα οποία
ζουν µε αίµα αστυνοµικού» -δεν σας θυµίζει τίποτα εµφυλιοπολεµικό αυτό, µόνο σε εµένα θυµίζει;- «είναι βρικόλακες που ζουν
µε αίµα αστυνοµικού». Αυτά είπε. Μόνο σε εµένα θυµίζει;
Αν η πολιτική ηγεσία της ΕΛΑΣ δεν καταλαβαίνει ότι ο λόγος
αυτού του ανθρώπου είναι επικίνδυνος και βάλλει ευθέως κατά
της δηµοκρατίας, του πολιτεύµατός µας, δηλαδή, τότε δεν απορούµε καθόλου, που πριν από µερικούς µήνες η ίδια πολιτική
ηγεσία αποφάσισε πως είναι επικίνδυνη για τη δηµοκρατία µας
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η πορεία επτά εκλεγµένων Βουλευτών του ελληνικού λαού από
το Κοινοβούλιο µας ως την Αµερικάνικη Πρεσβεία και έστειλε γι’
αυτόν τον λόγο εκατοντάδες άνδρες των ΜΑΤ και άλλες εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες της οµάδας «ΟΔΟΣ» για να τους σταµατήσει.
Τόσο η πολιτική ηγεσία -λέγε µε, Υπουργό αναίτια βίας κατά
του πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη-, όσο και ο λόγος του προέδρου
της Ένωσης Αστυνοµικών Λάρισας αποδεικνύουν µε τις επιλογές
των πράξεων και των λόγων τους αντιστοίχως ότι για αυτούς
είναι πιο επικίνδυνοι οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι του ελληνικού
λαού από τον ειδικό φρουρό τους, που επί δυόµισι λεπτά χτυπούσε στο κεφάλι και στο σώµα µε σιδερένιο πτυσσόµενο σιδερολοστό πολίτη που δεν είχε προβεί σε καµµία απολύτως παράνοµη πράξη και ο οποίος δεν ήταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο προκλητικός, όπως όλα τα βίντεο που ξεκινούν πριν από την έναρξη
του επεισοδίου αυτού αναµφισβήτητα αποκαλύπτουν.
Και να τώρα, που ενός κακού αστυνοµικού της οµάδας «ΔΡΑΣΗ» η απειρία, σύµφωνα µε τον συνδικαλιστή, αναγκάζει όλους
αυτούς τους «πλυµένους», θεάρεστους συνανθρώπους µας, να
απολογούνται στο «απλυταριό». Όταν τελειώσετε µε τις εξηγήσεις, που αναγκάζεστε να δώσετε εσείς οι άριστοι, οι καθαροί,
σε όλους εµάς τους άπλυτους και βρωµερούς, θέλετε να κάνετε
και µια προσπάθεια όλοι µαζί, πολιτική ηγεσία και συνδικαλιστές
αστυνοµικών ενώσεων, µπας και καταφέρετε επιτέλους να πιάσετε τον Χρήστο Παππά, το άλλο δηµοκρατικό διαµάντι που τεσσερισίµησι µήνες τώρα ξεφεύγει τη σύλληψη και σας χλευάζει
κατάµουτρα; Θα µου πείτε, έχετε τόσους επικίνδυνους µαθητές,
φοιτητές, φωτορεπόρτερς και οικογενειάρχες που τολµούν να
βγαίνουν βόλτα στην πλατεία µε τα παιδιά τους για να συλλάβετε.
Πάντως, για τα µάτια του κόσµου, αφού µας πιάσετε όλους
εµάς τους υπόλοιπους Έλληνες, πιάστε και τον Παππά, αν θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, τον κ. Τσίπρα
και µετά θα ακολουθήσει ο κ. Βαρουφάκης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία έχει ξεφύγει, αλλά
ταυτόχρονα, δυστυχώς, έχει ξεφύγει και η Κυβέρνηση. Είναι η
πρώτη φορά, νοµίζω, στα χρονικά της χώρας που σε µια τόσο
κρίσιµη στιγµή όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά και η
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών φωνάζουν στην Κυβέρνηση,
όχι απλώς ότι κάνει λάθος, όχι απλώς ότι διαφωνούν µε πτυχές
της πολιτικής της, αλλά ότι δεν συναισθάνεται τι πραγµατικά
συµβαίνει στη χώρα.
Εδώ δεν µιλάµε δηλαδή για αντιπολίτευση προς την Κυβέρνηση, αλλά µιλάµε για την αγωνία µιας ολόκληρης κοινωνίας και
των ανθρώπων ιδίως που δίνουν τη µάχη έναν χρόνο τώρα στην
πρώτη γραµµή να σας πείσουν ότι λέτε και κάνετε άλλα αντ’
άλλων, ενώ κόσµος χάνεται. Και είναι κυριολεξία αυτό.
Ό,τι όµως και να συµβαίνει, όποια και αν είναι η εξέλιξη αυτόν
τον χρόνο στην πορεία της πανδηµίας, άλλοτε θετική, άλλοτε µέτρια, άλλοτε πάρα πολύ αρνητική, εσείς έχετε µόνο ένα επιχείρηµα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά φαντασιώνεστε είναι ότι απαντάτε στην Αντιπολίτευση, στους πολιτικούς σας αντιπάλους, ότι
απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στους πολίτες που αγωνιούν. Αν
διαβάσει κάποιος τις παρεµβάσεις σχεδόν όλων των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστηµα, ουσιαστικά επαναλαµβάνουν µονότονα δύο πράγµατα: «Πετύχαµε, η διαχείρισή µας είναι
εξαιρετικά πετυχηµένη» και για οτιδήποτε πάει στραβά φταίει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Πραγµατικά, θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, έστω για µια στιγµή να αποπειραθείτε
να βγείτε λίγο έξω από αυτό το γυάλινο κλουβί και για µια έστω
στιγµή σκεφτείτε, όχι πώς θα απαντήσετε στην Αντιπολίτευση,
αλλά πώς θα απαντήσετε στους πολίτες.
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Κύριε Κοντοζαµάνη, θα τα γνωρίζετε βεβαίως. Δεν είναι ο κ.
Κονταζαµάνης εδώ. Μπερδεύτηκα, µε συγχωρείτε. Είναι η µάσκα
που µε µπέρδεψε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κοιτάω κι εγώ να δω πού είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μοιάζετε όµως!
Δεν είναι εδώ κάποιος από το Υπουργείο Υγείας. Θα ήταν ενδιαφέρον να είναι εδώ κάποιος από το Υπουργείο Υγείας. Θα
απευθυνθώ όµως στους υπόλοιπους Υπουργούς και µε συγχωρείτε για την παρανόηση. Προφανώς, η πολιτική ευθύνη ανήκει
στην Κυβέρνηση και µε βάση το Σύνταγµα.
Ξέρετε, λοιπόν, ότι τις τελευταίες µέρες έχουµε µια πολύ ραγδαία επιδείνωση. Μέρα µε τη µέρα ο απολογισµός που έχουµε
στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας είναι ένας απολογισµός που
προσοµοιάζει µε πολεµικά ανακοινωθέντα. Χθες εξήντα εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εξακόσιοι ογδόντα ένας είναι διασωληνωµένοι στις µονάδες εντατικής θεραπείας. Εκατόν πέντε
χθες, κατάτι λιγότεροι από τις προηγούµενες µέρες, διασωληνωµένοι προχείρως σε απλές κλινικές COVID, έξω από τις µονάδες εντατικής θεραπείας, να περιµένουν για κρεβάτι σε µονάδα
εντατικής θεραπείας.
Ήθελα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να απευθυνθώ σε εσάς, ζητώντας να µην απαντήσετε στον ΣΥΡΙΖΑ, στην
Αντιπολίτευση και στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά να
απαντήσετε και να απευθυνθείτε στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Δεν τους νοιάζει αυτούς τους ανθρώπους αν απαντάτε
στον Τσίπρα, τους νοιάζει τι απαντάτε σε αυτούς.
Γιατί δεν ενισχύσατε έναν χρόνο τώρα το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας; Γιατί δεν φροντίσατε να αραιώσετε τα δροµολόγια στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, ώστε να µην δηµιουργούνται εστίες
υπερµετάδοσης του ιού όλο αυτό το διάστηµα, που η συντριπτική πλειοψηφία, βεβαίως, πιέζεται, καθώς είµαστε η χώρα µε
το πιο µακροχρόνιο και πιο αναποτελεσµατικό lockdown σε όλη
την Ευρώπη εδώ και πέντε µήνες; Γιατί δεν συνταγογραφείτε τα
τεστ εδώ και έναν χρόνο, ώστε να υπάρχει µια σοβαρή εικόνα,
µια σοβαρή επιδηµιολογική επιτήρηση και στοχευµένα να παρεµβαίνουµε εκεί όπου υπάρχουν εστίες µετάδοσης;
Έναν χρόνο τώρα σας ζητάει όλη η Αντιπολίτευση να κάνετε
µαζικά και στοχευµένα τεστ και να συνταγογραφήσετε, ώστε να
µπορεί κάθε πολίτης που έχει συµπτώµατα να πάει στον γιατρό
και δωρεάν να δει αν έχει τον ιό και αν τον έχει, να προφυλάξει
τους άλλους ανθρώπους από τη µετάδοση. Σας ζητάµε να το κάνετε αυτό στοχευµένα στους εργασιακούς χώρους. Το κράτος
να παράσχει δωρεάν τεστ στους εργαζόµενους, κάθε Δευτέρα
και κάθε Παρασκευή. Να παρέχονται στα σχολεία, στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή.
Δεν τα κάνατε αυτά. Αρνηθήκατε. Έναν χρόνο τώρα µας λέγατε ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και ήρθατε προχθές να αναγγείλετε την παροχή των τεστ στα φαρµακεία, το λεγόµενο self
testing. Για να καλύψετε την αποτυχία σας, η ατοµική ευθύνη
πρέπει τώρα να µετατραπεί σε ατοµική ενοχή. Η έννοια της συλλογικής υγειονοµικής προστασίας γίνεται ατοµική υπόθεση. Αντί
να φροντίσετε συντεταγµένα και πρωτίστως µε ασφάλεια να
ελέγχεται όλος ο πληθυσµός, λέτε στους πολίτες «δική σας η ευθύνη, πηγαίνετε στα φαρµακεία και βγάλτε άκρη».
Αποδείχθηκε ότι κι αυτό πρόχειρα το κάνατε, χωρίς σχέδιο.
Δεν έχετε συνεννοηθεί ούτε για το αν και πώς θα καταγράφονται
τα όποια αποτελέσµατα του self testing, ούτε ακόµα και για τα
θετικά κρούσµατα. Δεν έχετε συνεννοηθεί ούτε µε τους φαρµακοποιούς, ούτε καν µεταξύ σας µέσα στην Κυβέρνηση. Στην
αρχή ο κ. Σκέρτσος είπε ότι δεν θα καταγράφονται κάπου τα
αποτελέσµατα. Μετά ο κ. Πιερρακάκης είπε να το σώσει και προανήγγειλε ότι θα δηµιουργηθεί σχετική πλατφόρµα.
Δωρεάν τα τεστ, εξαγγείλατε στην αρχή. Μετά µάθαµε ότι αν
θέλει ένας πολίτης να ζητήσει από τον φαρµακοποιό να τον βοηθήσει, θα πληρώνει ένα προκαθορισµένο αντίτιµο.
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα. Αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργείτε την πιο κρίσιµη στιγµή χωρίς σχέδιο. Και στο ερώτηµα
γιατί δεν υιοθετήσατε την πρόταση που σας καταθέτει διαρκώς
η Αντιπολίτευση έναν χρόνο τώρα για τη συνταγογράφηση των
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τεστ, να παρέχονται δωρεάν σε όσους πολίτες το επιθυµούν και
µάλιστα των πιο αξιόπιστων τεστ, που είναι τα µοριακά, απάντησε
ο κ. Σκέρτσος στην πρώτη του δήλωση ότι το ζήτηµα είναι οικονοµικό. Μάλιστα πέταξε και έναν αριθµό. Είπε ότι 2,4 δισεκατοµµύρια θα κόστιζε αυτό. Πού το βρήκε αυτό; Εν πάση περιπτώσει,
όµως, να το δεχθούµε.
Τι είπε ακριβώς ο στενότερος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη;
Ότι έναν χρόνο τώρα όλοι αυτοί οι αλγόριθµοι που µας παρουσιάζετε, όλα αυτά τα «έξυπνα» τεστ, η περίφηµη EVA που θα τέσταρε δειγµατοληπτικά κάποιους από τα τρία εκατοµµύρια
τουρίστες που ήρθαν στη χώρα, όλα αυτά που κάνατε τόσο
καιρό διαφωνώντας µε το αυτονόητο, το µαζικό scanning στον
πληθυσµό που εµείς σας προτείναµε, δεν τα κάνατε, όχι γιατί
ήσασταν µια παγκόσµια πρωτοπορία, όπως µας λέγατε, αλλά
γιατί δεν θέλατε να ξοδέψετε χρήµατα. Γιατί ήταν ασύµφορο. Τι
µας λέτε δηλαδή; Η Κυβέρνηση παρέλαβε 37 δισεκατοµµύρια
από την προηγούµενη στα δηµόσια ταµεία, σε µια χώρα που όλη
την περίοδο αυτή της πανδηµίας δανείζεται µε ιστορικά χαµηλά
επιτόκια και δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό περιορισµό πρώτη
φορά στα χρόνια που είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση -στην Ευρωζώνη σίγουρα- και µας λέτε ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι
ασύµφορη για εσάς η σωτηρία των πολιτών. Από τα πεταµένα
λεφτά για τις µονάδες εντατικής θεραπείας του κ. Πέτσα τώρα
πήγαµε στα πεταµένα λεφτά για τα µοριακά τεστ του κ. Σκέρτσου. Τελικά τι έχετε κάνει; Έχετε ορίσει κάποια τιµή στην ανθρώπινη ζωή και καταλήξατε ότι αυτό είναι ασύµφορο;
Διαρκώς, βεβαίως, απευθύνεστε στην Αντιπολίτευση. Μιλάτε
λες, και είµαστε στο 2014 τότε που µας λέγατε ότι το πρόγραµµά
σας δεν βγαίνει. Μα, εδώ δεν µιλάµε για το πρόγραµµά µας. Εδώ
µιλάµε για τα στοιχειώδη. Εδώ µιλάµε για την ανθρώπινη ζωή.
Αυτό θέλουµε να προστατεύσουµε. Για να µην αναφερθώ -δεν
θέλω να τα βάλω στο ζύγι- στο πόσα θα είχαµε εξοικονοµήσει,
κύριε Σταϊκούρα, από τις απώλειες που είχαµε, τις οποίες και
εσείς µετράτε σε πολλά δισεκατοµµύρια, από το διαρκώς επαναλαµβανόµενο και ατελέσφορο lockdown εδώ και πέντε µήνες.
Στο θέµα των επίταξης των γιατρών έναν χρόνο τώρα δεν
έχετε κάνει ούτε µία έκτακτη πρόσληψη µόνιµου γιατρού. Εδώ
και έναν χρόνο! Και έρχεστε στο και πέντε και ενώ τα νοσοκοµεία
έχουν καταρρεύσει, τρέχετε να επιστρατεύσετε διακόσιους γιατρούς.
Διακόσιους γιατρούς δεν µπορούσατε έναν χρόνο τώρα να είχατε προσλάβει; Δεν ήταν εφικτό αυτό;
Μας λέει ο κ. Κικίλιας σήµερα: «Πώς να τους προσλάβουµε;
Δεν υπάρχουν γιατροί». Ψέµα ασύστολο και τραγικό να λέγεται
τούτες τις ώρες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκήρυξε εννιακόσιες πενήντα θέσεις νέων γιατρών τον Μάιο του 2019. Με το που
ήρθατε εσείς στη διακυβέρνηση ακυρώσατε τον διαγωνισµό και
τον προκηρύξατε ξανά µετά την πανδηµία, τον Μάρτιο του 2020
και µέχρι σήµερα δεν έχει προσληφθεί κανείς.
Θέλω να σας δώσω µόνο δύο παραδείγµατα, για να αποδειχθεί
στο πανελλήνιο ότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που βιώνει αυτήν
την τραγωδία η µέση ελληνική οικογένεια, εσείς για να κρύψετε
την ανικανότητά σας να λέτε ψέµατα, να κρύβετε την ιδεοληψία
σας και την πολιτική σας επιλογή να µην πετάτε λεφτά για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να µην προσλαµβάνετε γιατρούς, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν.
Δύο µόνο παραδείγµατα θα αναφέρω. Πρώτο παράδειγµα. Νοσοκοµείο «Γεννηµατάς»: Προκηρύχθηκαν πέντε θέσεις παθολόγων. Ξέρετε πόσοι ήταν υποψήφιοι; Σαράντα πέντε. Πέντε προσελήφθησαν, δεν έχουν µπει ακόµα στο σύστηµα όµως και άλλοι
σαράντα είναι επιλαχόντες. Βρίσκονται εκεί, υπάρχουν αυτοί.
Δεύτερο παράδειγµα. Νοσοκοµείο «ΕΛΠΙΣ». Προκηρύχθηκε
µία µόνο θέση πνευµονολόγου. Ξέρετε πόσοι ήταν υποψήφιοι;
Σαράντα τρεις. Ο ένας προσελήφθη και οι υπόλοιποι σαράντα
δύο είναι επιλαχόντες. Είναι εκεί, πνευµονολόγοι. Μας λέτε ότι
δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί δεν τους παίρνετε τώρα όλους αυτούς; Γιατί δεν τους προσλαµβάνετε τώρα όλους, παρά σπεύδετε δήθεν να κάνετε ότι είσαστε σκληροί και αυστηροί και
τρέχετε στους ιδιώτες γιατρούς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ποιους ιδιώτες γιατρούς; Τι ακριβώς θα κάνετε, δηλαδή; Θα
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πάτε σε αυτούς που έχουν ιδιωτικά ιατρεία στην Κυψέλη και στο
Πέραµα -για να δείξετε ότι τάχα µου σας έπιασε όλους σας ο
πόνος απέναντι στο δηµόσιο και πρέπει να σπεύσουν οι ιδιώτες,
στους οποίους είστε σκληροί- να τους βάλετε µε επίταξη στο σύστηµα, να νοσηλεύσουν τους διασωληνωµένους; Πού; Στα ιδιωτικά τους ιατρεία; Τι ακριβώς κάνετε; Και εν πάση περίπτωση,
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου γνωρίζετε να κάνετε διαρκώς, όταν πρόκειται για αναθέσεις. Όταν πρόκειται για αναθέσεις, είσαστε πρώτοι στις ΠΝΠ. Τώρα για αυτούς τους γιατρούς
που υπάρχουν, γιατί δεν κάνετε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ώστε να προσληφθούν αύριο το πρωί και παίζετε όλο
αυτό το θέατρο µε την δήθεν επίταξη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εγώ έδωσα δύο παραδείγµατα. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα και σας προκαλώ να µε διαψεύσετε. Βεβαίως, κάνετε τους
νταήδες µε τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά µε τους κλινικάρχες όλα
«µέλι - γάλα». Κάνετε το λιοντάρι στον γιατρό, αλλά την πάπια
στον κλινικάρχη, διότι τη στιγµή που µιλάµε οι ιδιωτικές κλινικές
στη χώρα µας χαίρουν ασυλίας, µιας περίεργης ασυλίας. Δεν
υπάρχει για αυτούς η µάχη του κορωνοϊού, πρέπει να µείνουν
αµόλυντες, χωρίς περιστατικά COVID.
Και φυσικά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εφικτό ενδεχοµένως στις µονάδες εντατικής θεραπείας που διαθέτουν, να
περιθάλψουν βαριά περιστατικά, αλλά είναι απολύτως εφικτό να
περιθάλψουν ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία της
αποκατάστασης και πρέπει να µείνουν για µία και δύο εβδοµάδες
στα νοσοκοµεία και όχι να φύγουν στο σπίτι τους άρον-άρον.
Πρέπει να µπουν όλοι στη µάχη. Αυτό, όµως, σηµαίνει κόστος γι’
αυτούς που πρέπει να διατηρήσουν τα κέρδη τους.
Με δυο λόγια είσαστε µια Κυβέρνηση που έχει χάσει τη µπάλα.
Έχετε χάσει την µπάλα όχι µόνο της πανδηµίας, έχετε χάσει κάθε
ηθική πυξίδα θα έλεγα. Και κρίµα που µπέρδεψα τον κ. Παπαθανάση µε τον Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος θα µπορούσε να µου
απαντήσει σε όλα αυτά, γιατί φαντάζοµαι ότι ο κ. Σταϊκούρας δεν
θα είναι σε θέση να τα γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία
κατέθεσα. Εδώ, όµως είµαστε, για να έρθουν και να απαντήσουν
οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Είναι κρίσιµες οι ώρες που περνάµε και µε θεατρινισµούς, µε εντυπώσεις και επικοινωνιακή πολιτική δεν λύνονται τα προβλήµατα.
Είπα ότι έχετε χάσει και κάθε ηθική πυξίδα. Και το λέω αυτό,
διότι σήµερα, κύριε Σταϊκούρα, θέλω να κάνω µνεία σε δύο µεγάλα θέµατα, πέραν της τοποθέτησης µου για το παρόν νοµοσχέδιο. Θέλω να κάνω µνεία σε δύο θέµατα, κατά την άποψή
µου, µεγάλα σκάνδαλα, που εν µέσω πανδηµίας και ενδεχοµένως
επ’ ευκαιρία της πανδηµίας δροµολογούνται µε ευθύνη της Κυβέρνησης και µε ευθύνη προσωπικά, θα έλεγα, του Πρωθυπουργού. Το ένα αφορά στην υπόθεση «CISCO» και το άλλο αφορά
στις εξελίξεις, κύριε Σταϊκούρα µε την Τράπεζα Πειραιώς.
Έναν χρόνο σχεδόν, δέκα µήνες για την ακρίβεια, σύσσωµη η
Αντιπολίτευση ζητά από την Υπουργό Παιδείας να δώσει στη δηµοσιότητα τη συµφωνία µε την εταιρεία «CISCO» για την τηλεκπαίδευση. Μια τηλεκπαίδευση που αποδείχθηκε ότι είχε πάρα
πολλά προβλήµατα, µια τηλεκπαίδευση που ταλαιπώρησε δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα
να µπαίνουν, να βγαίνουν τα παιδιά τους και να είναι πάνω από
το κεφάλι τους για να τα φροντίζουν διαρκώς όταν βγαίνουν από
το διαδίκτυο που έπεφτε τις πρώτες µέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει µια σύµβαση που από την πρώτη στιγµή όλα τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης είχαµε υποπτευθεί ότι κάτι συµβαίνει. Δεν
είναι µόνο η απέχθεια σας προς το δηµόσιο σύστηµα, που αρνηθήκατε τις δηµόσιες πλατφόρµες για να πάτε σε µια ιδιωτική.
Κάτι έπαιζε. Όπως το ίδιο ακριβώς διαισθανθήκαµε και µε την
περίφηµη σύµβαση που κάνατε µε την «PALANTIR» και η οποία
διεκόπη ξαφνικά όταν µαθεύτηκε. Όµως, ούτε γι’ αυτήν έχουµε
µάθει λεπτοµέρειες.
Έναν χρόνο η κ. Κεραµέως αρνείται. Λέει διαρκώς και επιµόνως: «Ελάτε στο γραφείο µου να σας τη δείξω». Σοβαρά; Αυτή
είναι η διαδικασία της λογοδοσίας σε µια ευνοµούµενη δηµοκρατία; «Ελάτε στο γραφείο µου να σας δείξω»; Οι κοινοβουλευτικοί
θεσµοί δεν υπάρχουν; Δεν ήταν υποχρεωµένη να την αναρτήσει
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Δεν ήταν υποχρεωµένη, όταν η Αντιπολίτευση
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και όλα τα κόµµατα ζητούσαν εδώ και δέκα µήνες τη σύµβαση
αυτή, να την δώσει προς γνώση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης σε κάθε της λεπτοµέρεια; Όταν αναγκάστηκε όµως να την
περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τροποποιηµένη δυο - τρεις
φορές, αναγκάστηκε να το κάνει παρά το γεγονός ότι µας έλεγε
ότι ήταν δωρεάν. Ξέρετε εσείς στον καπιταλισµό εταιρείες που
να κάνουν τέτοια δώρα, για την ψυχή της µάνας τους; Εγώ δεν
ξέρω. Το κέρδος είναι. Και εδώ θα δούµε ότι είναι κάτι παραπάνω
από το απλό κέρδος. Όταν λοιπόν αναγκάστηκε να περάσει αυτή
η σύµβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προφανώς επειδή κατάλαβε ότι θα την «τσιµπήσουµε» όλοι και θα την ανακαλύψουµε,
για να µην εκτεθεί, την ανήρτησε στα µουλωχτά, όχι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όχι στη Βουλή, αλλά στο site του Υπουργείου Παιδείας,
µήπως και κερδίσει χρόνο πριν τη δούµε. Την είδαµε όµως, τη
σύµβαση αυτή.
Τι προβλέπει, λοιπόν, αυτή η σύµβαση; Τι αποδεικνύει; Ότι
εδόθησαν 2 εκατοµµύρια ευρώ µε ανάθεση -προσφιλή σας διαδικασία- στην εταιρεία αυτή, αλλά κυρίως τα προσωπικά δεδοµένα των Ελλήνων πολιτών έγιναν δώρο στην εταιρεία. Από το
σχετικό έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνουµε ότι
µόνο δωρεάν δεν ήταν και διαπιστώνουµε ότι δεδοµένα ενάµισι
εκατοµµυρίου χρηστών της πλατφόρµας, µαθητών και εκπαιδευτικών, έχουν δοθεί σε µια ιδιωτική εταιρεία.
Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ότι η εταιρεία αυτή τώρα, την
στιγµή που µιλάµε, έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις προτιµήσεις, τις συνήθειες, τις επιλογές σχεδόν των µισών ελληνικών νοικοκυριών. Γνωρίζει αυτή η εταιρεία για κάθε υπολογιστή που
χρησιµοποιεί µαθητής για να κάνει τηλεµαθήµατα -και που προφανώς χειρίζονται εκτός από τους µαθητές και οι γονείς τους
στις περισσότερες των περιπτώσεων- σε ποια sites µπαίνουν,
πότε µπαίνουν, πόσες φορές µπαίνουν, ποιες αγορές κάνουν,
ποιες είναι οι προτιµήσεις τους, τι καπνό φουµάρουν.
Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο. Τα δύο εκατοµµύρια της ανάθεσης είναι τίποτα. Εντάξει, έκανε και η κ. Νικολάου δύο εκατοµµύρια αναθέσεις, που «έχει φάει και τα πόµολα» στις φυλακές.
Τα δύο εκατοµµύρια της ανάθεσης είναι τίποτα µπροστά στα δεκάδες εκατοµµύρια που µπορεί να βγάλει η εταιρεία αξιοποιώντας αυτά τα δεδοµένα, στοχεύοντας µε ακρίβεια στις διαφηµιστικές καµπάνιες ή και πουλώντας τα δεδοµένα σε διαφηµιστικές εταιρείες, οι οποίες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συµπεριφορά και τις συνήθειες των µισών ελληνικών νοικοκυριών στο διαδίκτυο, ενάµιση εκατοµµυρίων νοικοκυριών τόσοι
είναι οι υπολογιστές.
Εδώ, λοιπόν, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και σε
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αν συνέβαινε αυτό η Υπουργός θα ήταν υποχρεωµένη όχι µόνο να δώσει εξηγήσεις, αλλά να
υποβάλλει την παραίτησή της. Εντάξει, δεν ξέρω ενδεχοµένως
αν θα γινόταν αυτό στην Ουγγαρία του Ορµπάν, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα µε φιλελεύθερη παράδοση θα γινόταν. Δεν
θα µπορούσε να σταθεί Υπουργός που έδωσε όχι µόνο δύο εκατοµµύρια µε ανάθεση και το έκρυβε, αλλά τα κρίσιµα data που
αφορούν τις συνήθειες του πληθυσµού φόρα παρτίδα σε µια
ιδιωτική εταιρεία.
Βεβαίως, ξέρετε δεν θα σας κάνω τη χάρη για άλλη µια φορά
να ζητήσω την παραίτηση ενός Υπουργού, διότι είναι ηλίου φαεινότερο ότι δεν είναι η κ. Κεραµέως το πρόβληµα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ήξερε, για να µην πω ότι έδωσε
εντολή να γίνει αυτό. Δεν µπορεί ένας Πρωθυπουργός να µη
γνωρίζει όταν διαπράττεται ένα τόσο µεγάλο έγκληµα εις βάρος
των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών της χώρας του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο µεγάλο σκάνδαλο, κύριε Σταϊκούρα, που επίσης όχι µόνο γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά σκηνοθετεί ο κ. Μητσοτάκης, είναι σκηνοθέτης αυτού του σκανδάλου, µιας µεγάλης ληστείας που διεξάγεται τούτη την ώρα εις
βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την τελευταία δεκαετία λάβει κρατική
στήριξη άνω των 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο. Είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών, 16 δισεκατοµµύρια, το
10% του ΑΕΠ µας. Καµµία άλλη ελληνική τράπεζα δεν έχει στηριχθεί τόσο όσο η Τράπεζα Πειραιώς από τον Έλληνα φορολο-
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γούµενο.
Η Κυβέρνησή σας, η διοίκηση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όλοι µαζί
µεθοδεύετε σήµερα µια αύξηση κεφαλαίου που επιδιώκει να διαγράψει αυτά τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ και να οδηγήσει την
τράπεζα στα χέρια αγνώστων επενδυτών αµφισβητούµενης οικονοµικής ευρωστίας και δυναµικής.
Μόλις προ µηνών η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε σε συνεννόηση µε την Κυβέρνηση να µην πληρώσει στο
ΤΧΣ, στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το τοκοµερίδιο το λεγόµενο CoCos ύψους 166 εκατοµµυρίων ευρώ και
οδήγησε µε αυτόν τον τρόπο στη µετατροπή των οµολογιών
ύψους 2 δισεκατοµµυρίων σε µετοχές σε τιµή µάλιστα πολύ υψηλότερη της χρηµατιστηριακής.
Έτσι το ΤΧΣ που εκπροσωπεί το ελληνικό δηµόσιο εδώ, το ελληνικό δηµόσιο δηλαδή βρέθηκε να είναι ο βασικός µέτοχος της
τράπεζας µε ποσοστό 61,34%, κάτι που βεβαίως δεν έγινε χωρίς
ζηµία. Με πρόκληση ζηµιάς ύψους τουλάχιστον 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ στον ισολογισµό του ταµείου έγινε αυτό. Ζηµία 1,1
δισεκατοµµύριο, αλλά τουλάχιστον τα 16 δισεκατοµµύρια που
έχουµε βάλει οι πολίτες, το ελληνικό δηµόσιο για να σώσουµε
την τράπεζα, να έχουµε τον έλεγχο της τράπεζας, να έχουµε τη
δυνατότητα αυτές οι µετοχές να υπάρχουν εκεί.
Και τι κάνετε τώρα εσείς; Μεθοδεύετε να χαθούν όλα αυτά και
η νέα αυτή θυσία του Έλληνα φορολογούµενου να πάει στράφι,
καθώς δροµολογείτε σε συνεργασία µε τη διοίκηση της τράπεζας µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που θα εξαϋλώσει τη συµµετοχή του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι όροι της αύξησης
ήδη έχουν προκαλέσει την αντίδραση των µετόχων µικρών και
µεγαλύτερων, καθώς , δεν θα χάσει τα λεφτά του µόνο το ελληνικό δηµόσιο, αλλά και στους µετόχους δεν θα επιτραπεί να
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους και έτσι θα οδηγηθούν σε καθολική απώλεια της επένδυσής τους.
Για να το κάνω αυτό πιο σχηµατικό, στις 7 Απριλίου στη γενική
συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς το ΤΧΣ, ο βασικός µέτοχος,
δηλαδή, σήµερα της τράπεζας, καλείται να εγκρίνει ότι θα χάσει
τα χρήµατα που έως σήµερα έχει βάλει στην Τράπεζα Πειραιώς
το ελληνικό δηµόσιο. ‘Ολα. Αλλά όχι µόνο αυτό. Ως µέτοχος της
πλειοψηφίας µε την απόφασή του θα καθορίσει και τη µοίρα των
µετόχων της µειοψηφίας στερώντας τους το δικαίωµα να συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Μιλάµε για πρωτοφανή πράγµατα. Πού έχουν γραφτεί αυτά;
Τι έχουµε εδώ οικονοµία της αγοράς; Εσείς είστε οπαδοί της
ελεύθερης αγοράς ή οπαδοί του σοσιαλισµού των τραπεζών; Για
τις τράπεζες σοσιαλισµός και τους απλούς πολίτες να πληρώνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς πραγµατικά είστε φιλελεύθεροι µε την οικονοµία της
αγοράς και κάνετε τέτοια πράγµατα; Αυτά δεν έχουν προηγούµενο. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά, αυτό που σχεδιάζετε και
υλοποιείτε αυτές τις µέρες µε την Τράπεζα Πειραιώς ξέρετε πώς
λέγεται στα λαϊκά καφενεία; Ληστεία λέγεται. Και στα νοµικά στέκια ξέρετε πώς λέγεται; Απιστία λέγεται στα νοµικά στέκια, απιστία καραµπινάτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή, όµως, αυτό το γνωρίζατε σπεύσατε να τροποποιήσετε
προ ηµερών τον νόµο για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θεσπίζοντας µεταξύ άλλων κάτι που αποτελεί διεθνές
νοµικό παράδοξο ότι σε περίπτωση που τα µέλη της διοίκησης
του Ταµείου Χρηµατοδοτικής Σταθερότητας, ενός φορέα της γενικής κυβέρνησης που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, λαµβάνουν αποφάσεις που δεν υπηρετούν
το δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή απιστούν, δεν θα βρίσκονται αντιµέτωπα µε τον εισαγγελέα, αλλά θα διώκονται για κακουργηµατική απιστία µόνο κατ’ έγκληση, δηλαδή µόνον εάν το ίδιο το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κινηθεί εναντίον τους,
δηλαδή εναντίον του εαυτού του.
Αυτό ψηφίσατε. Και γι’ αυτό βέβαια το πρώτο πράγµα που
έκανε αυτή η Κυβέρνηση µε το που εξελέγη ήταν να αλλάξει τον
Ποινικό Κώδικα. Ξέρετε γιατί; Άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα προκειµένου να αµνηστεύσει τα τραπεζικά στελέχη που διαπράττουν
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απιστία. Αυτό ήταν ο νταλκάς σας και για να το υλοποιήσετε αυτό
βάλατε και κάνα δυο ακόµα διατάξεις για ξεκάρφωµα. Η βασική
σας έγνοια µε το που βγήκατε ήταν να αµνηστεύσετε τα τραπεζικά στελέχη.
Εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και θα το πω καθαρά έχουµε ένα προµελετηµένο, ένα προσχεδιασµένο έγκληµα
εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου και εις βάρος εκατοντάδων
χιλιάδων µικροµετόχων και όσες αµνηστεύσεις και να ψηφίσετε
για τα τραπεζικά στελέχη να το ξέρετε αυτό ούτε οι ποινικές ούτε
πολύ περισσότερο οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης σας
διαγράφονται.
Και για να παραφράσω µια ιστορική φράση: «Υπάρχουν ακόµα
δικασταί εις την Αθήνα» να πω και εγώ λοιπόν ότι ελπίζω να υπάρχουν ακόµα δικαστές στην Αθήνα και για το µείζον αυτό ζήτηµα
και για την πρωτοφανή αυτή σκανδαλώδη διάταξή σας να αναλάβει την ευθύνη και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η
ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, διότι εδώ παραβιάζεται το Σύνταγµα καταφανέστατα όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σταϊκούρα, ενηµερώστε τον κύριο
Πρωθυπουργό που λείπει σήµερα από τη Βουλή, να το έχετε υπ’
όψιν σας εσείς ειδικά που στήνετε ειδικά δικαστήρια για να κάνετε πολιτικές διώξεις κατά των πολιτικών σας αντιπάλων, τώρα
που παίρνετε αυτές τις εγκληµατικές αποφάσεις και να είστε σίγουροι ότι εµείς τουλάχιστον θα κάνουµε ό,τι περνάει από το
χέρι µας ώστε για αυτό εδώ το σκάνδαλο να λογοδοτήσετε απέναντι στην ελληνική κοινωνία και να το ξέρουν οι µικροµέτοχοι
ότι θα σταθούµε δίπλα τους και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα είναι αυτός που θα φροντίσει ώστε όλες οι ευθύνες σας
πολιτικές, αλλά και οι πιθανές ποινικές να µην κρυφτούν, να έρθουν στο φως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Επιτρέψτε µου, σε σχέση µε τη σηµερινή ψήφιση του νοµοσχεδίου για το Ελληνικό, να πω δύο λόγια. Θέλω να ξεκινήσω από
τον αγαπηµένο µύθο της Κυβέρνησης, κύριε Σταϊκούρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόµµα και ήταν µια κυβέρνηση εχθρική προς τους
επενδυτές.
Θα ήθελα να ανατρέξετε και να δείτε πότε ακριβώς σπάσαµε
όλα τα ρεκόρ άµεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, το λεγόµενο
FDI, Foreign Direct Investments. Πότε; Το 2018 και το 2019. Το
2018 σπάσαµε ρεκόρ από το 2005 και το 2019 από το 2002 και
όλα αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πολέµησε την επένδυση στο Ελληνικό και την
πολεµά ακόµα. Αυτό είναι η καραµέλα σας. Ας θυµηθούµε λοιπόν
πόσο πολέµησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση την επένδυση στο Ελληνικό.
Το 2015 που αναλάβαµε, βρήκαµε ένα οικόπεδο χωρίς καν τοπογραφικό, µε εξήντα εννιά φορείς µέσα που έπρεπε να έχουν
φύγει ήδη από το 2012. Και βεβαίως δεν είχαν λυθεί βασικές εκκρεµότητες, όπως τα αρχαιολογικά, τα δασικά, το Κτηµατολόγιο.
Η αρχική σύµβαση δεν είχε καν ελεύθερο πάρκο. Η έκταση προβλεπόταν να είναι περίκλειστη, χωρίς προσβάσεις και χωρίς πρόσβαση στις παραλίες. Γι’ αυτό και έπρεπε να τροποποιηθεί προς
όφελος του ελληνικού δηµοσίου και των πολιτών της περιοχής
και αυτό κάναµε.
Με την τροποποιητική σύµβαση του 2016 εξασφαλίσαµε αλλαγές στο σχεδιασµό περιβαλλοντικού κοινωνικού περιεχοµένου,
µε αύξηση του πρασίνου, άνοιγµα προς τη θάλασσα, δηλαδή
προς Γλυφάδα, Άλιµο και Ελληνικό, τη σύνδεση µε µέσα σταθερής τροχιάς, µε ποδηλατόδροµους, πεζόδροµους και τέλος τη
µείωση της αρχικά προβλεπόµενης δόµησης.
Καταφέραµε να κερδίσουµε ενάµιση δισεκατοµµύριο περισσότερες επενδύσεις, όχι στο τίµηµα, δεδοµένου ότι θα πήγαινε
απευθείας στην αποπληρωµή του χρέους, αλλά σε έργα υποδοµής, τα οποία θα απολαµβάνει ο πολίτης και τα οποία ανέλαβε ο
επενδυτής, αλλαγές που αφορούσαν στο χρονοδιάγραµµα καταβολής του τιµήµατος και ολοκλήρωσης των έργων, στη διατήρηση των υφιστάµενων φορέων εντός της έκτακτης επένδυσης,
όπως οι χώροι στέγασης για άτοµα µε αναπηρία, το αθλητικό
κέντρο του Αγίου Κοσµά, ενώ ο τελικός σχεδιασµός του επενδυτή θα προβλέπει χωροθέτηση για τις ανάγκες στέγασης των
µονάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεχτήκαµε -είναι αλήθεια- έντονες πιέσεις από τον επενδυτή
να γίνει ο φορέας ανώνυµη εταιρεία. Δεν υποκύψαµε. Ο φορέας
παρέµεινε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελή και
µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Λειτουργεί χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος και την πλειοψηφία του διοικητικού του συµβουλίου την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Η σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µάς δικαίωσε. Πετύχαµε την παράδοση του ακινήτου ελεύθερου από
κατοχή τρίτων σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. Προχωρήσαµε στη
θέσπιση από το ελληνικό δηµόσιο γενικού νοµοθετικού πλαισίου
για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο εντός του 2018. Ο
διεθνής διαγωνισµός για τη χορήγηση άδειας καζίνο εντός µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Άγιου Κοσµά ήταν από τις 22-219 σε εξέλιξη. Βεβαίως, εκδόθηκε και η κοινή υπουργική απόφαση για το πάρκο του Ελληνικού, λίγο πριν παραδώσουµε τη διακυβέρνηση στη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτά κάναµε εµείς για ένα έργο που το παραλάβαµε κουφάρι.
Για να δούµε τώρα τι κάνατε εσείς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
Πρώτα απ’ όλα, εσείς κάνατε αντιπολιτευτική σας σηµαία, πριν
αναλάβετε τη διακυβέρνηση, ότι το Ελληνικό εµείς το πολεµούσαµε κι εσείς, µε το που θα ερχόσασταν, θα το ξεµπλοκάρατε
αµέσως.
Υποσχεθήκατε προεκλογικά εντός της πρώτης εβδοµάδας εντός επτά ηµερών έλεγε ο αθεόφοβος ο Αρχηγός σας στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις στα µπαλκόνια!- ότι θα ξεµπλοκάρετε το έργο και θα ξεκινούσατε τις εργασίες. Και επί είκοσι
µήνες, το µόνο που είδαµε να θυµίζει έργο είναι οι αλήστου µνήµης µπουλντόζες που ευλόγησε ο κ. Μητσοτάκης, όταν στήθηκε
κάτω από µία µάνικα που έριχνε νερό για να κατεδαφίσει ένα κτίριο και έβγαζαν φωτογραφίες.
Πραγµατικά ντρέπεται και η ντροπή µε αυτό που κάνατε µε το
Ελληνικό. Χαλούσατε τον κόσµο επειδή καθυστερούσε δεκαπέντε µέρες µία απόφαση για το ΚΑΣ, γκρεµίζατε τον κόσµο και
εδώ και είκοσι µήνες δεν έχετε προχωρήσει τίποτα. Είκοσι µήνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αν οι υποσχέσεις σας και τα λόγια σας για το Ελληνικό ήταν
τούβλα, θα τα είχατε χτίσει όλα µόνοι σας µε τόσα τούβλα που
έχετε πετάξει.
Θα σας θυµίσω λοιπόν, επειδή scripta manent, τα εξής. Προεκλογικός Μητσοτάκης στα µπαλκόνια: «Δέσµευση για ξεµπλοκάρισµα της επένδυσης στο Ελληνικό εντός επτά ηµερών». Έτσι
έλεγε.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο. Μητσοτάκης: «Με το καληµέρα οι
αποφάσεις για το Ελληνικό». Αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο, στην προεκλογική περίοδο.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχεται όµως ο Ιούλιος, εκλέγεται Κυβέρνηση. Αναλαµβάνει
ο κ. Γεωργιάδης Υπουργός, όπως του αρέσει να λέει, Αναπτύξεως. Βλέπει την πραγµατικότητα, αρχίζει να ζορίζεται λίγο. Δήλωση Γεωργιάδη στις 22 Ιουλίου, λίγο µετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Εντάξει, «όχι την πρώτη βδοµάδα, µέσα στο
2019 όµως µπαίνουν µπουλντόζες στο Ελληνικό».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να δούµε! Ήρθε λοιπόν και το 2019. Γεωργιάδης, στις 23
Ιουλίου του 2019. Πέρασε ο µισός χρόνος. «Στόχος να µπουν
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µπουλντόζες στο Ελληνικό µέχρι το τέλος του 2019». Το 2019
έγινε τέλος του 2019. Τα είπε ο Υπουργός Αναπτύξεως.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φτάνει και ο Δεκέµβρης του 2019. Γεωργιάδης: «Στόχος να
µπουν µπουλντόζες στο Ελληνικό στις αρχές του 2020», του επόµενου χρόνου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από την πρώτη βδοµάδα πήγαµε στο τέλος του έτους, πήγαµε
στις αρχές του επόµενου, πήγαµε στο τέλος του επόµενου, µετά
στις αρχές του µεθεπόµενου.
Περνάνε και άλλοι τέσσερις µήνες, που µας διαβεβαιώνατε ότι
µέχρι τέλος Απριλίου ξεκινούν τα έργα. Φτάνουµε στον Ιούλιο,
όπου ο κ. Μητσοτάκης εµφανίστηκε, όπως είπα πιο πριν, για να
ευλογήσει την κατεδάφιση µε τις µάνικες, να ευλογήσει τις
µπουλντόζες. Γκρεµίστηκαν τέσσερα αυθαίρετα κτήρια. Αυτή
ήταν η µεγάλη σας συνεισφορά, δύο χρόνια Κυβέρνηση.
Στις 7 Ιουλίου εµφανιστήκατε και διαβεβαιώνατε ότι µέχρι
τέλος του έτους θα έχουν κατεδαφιστεί όλα τα κτίσµατα και δώσατε ραντεβού σε τρεισήµισι χρόνια για τα εγκαίνια, για να φτάσουµε τελικά στις 20 του Δεκέµβρη, που όχι µόνο δεν είχε καν
προχωρήσει η κατεδάφιση των κτηρίων, αλλά έχουν εγερθεί και
ζητήµατα νοµιµότητας για κάποιες από τις κατεδαφίσεις.
Μετά από τρεις ερωτήσεις µας όµως, ο κ. Γεωργιάδης ξέρετε
τι απαντά, στο τέλος του προηγούµενου χρόνου; Δηλώνει αναρµόδιος.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναρµόδιος ο κ. Γεωργιάδης µετά από τόσες δηλώσεις ότι
αύριο ξεκινάει, µεθαύριο ξεκινάει, στις αρχές του χρόνου, στο
τέλος του χρόνου, τον επόµενο χρόνο. Αναρµόδιος ο κ. Γεωργιάδης, 11 Δεκεµβρίου το 2020.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η υποκρισία σας. Και δεν έρχοµαι εδώ να σας πω
λόγια του αέρα. Εσείς τα λέγατε τα λόγια του αέρα. Έρχοµαι µε
στοιχεία.
Για να είµαι όµως ειλικρινής, το πρόβληµα δεν είναι ο Υπουργός της Αναπτύξεως σε µια χώρα της καταψύξεως και όχι της
αναπτύξεως, που έχει ύφεση 8,2%. Και έχει έναν τίτλο που µόνο
ο κ. Γεωργιάδης θα µπορούσε να τον έχει. Ύφεση 8,2%- Υπουργός Αναπτύξεως! Το πρόβληµα δεν είναι ο κ. Γεωργιάδης.
Το πρόβληµα δεν είναι ούτε µόνο, θα έλεγα, τα προεκλογικά
ψέµατα του κ. Μητσοτάκη. Το πρόβληµα είναι ότι τελικά είστε
και ψεύτες και ανίκανοι και υποκριτές και άχρηστοι. Το πρόβληµα
είναι ότι δεν µπορείτε να πάρετε µια πέτρα να της σηκώσετε από
εδώ και να τη βάλετε παραπέρα. Αυτό είναι το πρόβληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και παρουσιάσατε τους εαυτούς σας ως δήθεν άριστους και
ικανούς και τεχνοκράτες. Όχι µόνο δεν προχωρήσατε τα έργα,
αφού επί είκοσι µήνες δεν κάνατε ούτε τις κατεδαφίσεις, αλλά
τώρα φέρνετε και προς ψήφιση προβληµατικές διατάξεις.
Είναι προφανές ότι ακριβώς επειδή είστε τελικά τεχνοκρατικά
ανεπαρκείς και καθυστερήσατε αντί να προωθήσετε την επένδυση, κάνατε υποχωρήσεις εντέλει και παραχωρήσεις αχρείαστες προς τον επενδυτή για να τον εξευµενίσετε. Και έτσι, ξέρετε, ρισκάρετε κάτι πολύ περισσότερο. Ρισκάρετε την ασφάλεια
δικαίου της ίδιας της επένδυσης, γιατί αυτή δεν είναι µια απλή
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επένδυση, έχει πάρα πολλές προσφυγές.
Όλα πήγαν καλά τη διάρκεια της δικής µας κυβερνητικής θητείας, γιατί ακριβώς είχαµε τεχνοκρατική επάρκεια, είχαµε σοβαρότητα και δεν κοιτάγαµε να κάνουµε χάρες και ρουσφέτια,
αλλά να προστατεύσουµε το δηµόσιο συµφέρον. Ακολουθήσαµε
βήµα-βήµα όλη τη νοµοθεσία και νοµολογία. Όταν, λοιπόν, µε τις
νέες διατάξεις έρχεστε εσείς τώρα και δίνετε, για παράδειγµα,
παραπάνω κυριότητα στον επενδυτή, δηµιουργείτε θέµατα ενδεχοµένως και στη διαγωνιστική διαδικασία.
Θέλω πραγµατικά εγώ να σταθώ σε δύο σηµεία κριτικής. Το
πρώτο είναι αυτό, ότι δίνετε παραπάνω κυριότητα στην εταιρεία
εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου, όχι τώρα µε το παρόν νοµοσχέδιο, το έχετε διαπράξει ήδη µε τροπολογίες που έχετε φέρει.
Αλλάξετε τον νόµο ώστε τα κοινόχρηστα, κοινωφελή και κοινωνικής ανταποδοτικότητας να µην αποδοθούν στους δικαιούχους
δήµους, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Εκκλησία, και δεν
ξέρω εγώ τι άλλο, πριν τη διανοµή, µε αποτέλεσµα αυτό που
προβλέπει η σύµβαση, ότι δηλαδή ο επενδυτής θα έχει το 30%
της κυριότητας, να γίνει 40% για την περιοχή του πρώην αεροδροµίου και 37% για την περιοχή του παράκτιου µετώπου. Αυτή
είναι η εικόνα που έχουµε εµείς τουλάχιστον.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να σας θέσω είναι ένα κρίσιµο
θέµα, αν θέλετε, και έχει ιδιαίτερη συµβολική και ουσιαστική
αξία. Είναι το ζήτηµα της περίφραξης. Φυσικά και για τα έργα το καταλαβαίνουµε- είναι απαραίτητη, για το κοµµάτι των εργοταξίων. Δεν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό. Αλλά, εδώ δίνετε τη
δυνατότητα και µετά την ολοκλήρωση των έργων να φτιαχτεί µια
περίκλειστη πόλη, όπως άλλωστε ζητούσε η εταιρεία από την
αρχή και εµείς αρνηθήκαµε και φτάσαµε σε συµφωνία ως προς
αυτό.
Αυτό -και σας ζητώ να το αλλάξετε- είναι κάτι που πρέπει να
αποφευχθεί. Το έργο αυτό, το σκέλος που αφορά στο µητροπολιτικό πάρκο, θα πρέπει να είναι προσβάσιµο σε όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών του Ελληνικού, της Γλυφάδας, του
Αλίµου, θα πρέπει να είναι προσβάσιµο σε όλους τους κατοίκους
της Αττικής. Γιατί όταν ολοκληρωθεί -δυστυχώς, θα αργήσει να
ολοκληρωθεί- θα είναι όντως ένας πνεύµονας πρασίνου και ψυχαγωγίας και πρέπει να είναι ανοιχτός προς όλους τους πολίτες.
Η επένδυση, λοιπόν, -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- πρέπει να
προχωρήσει, αλλά είµαι βέβαιος ότι εσείς δεν είστε ικανοί, όχι
µόνο να διασφαλίσετε το δηµόσιο συµφέρον στα πλαίσια της
επένδυσης, αλλά ούτε καν να διασφαλίσετε την οµαλή της πορεία, γιατί µια τόσο σοβαρή επένδυση χρειάζεται σοβαρότητα
και σχέδιο. Και δυστυχώς και µε τα δύο έχετε πάρει διαζύγιο.
Από την πρώτη στιγµή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση αποδείξατε ότι δεν έχετε ούτε σοβαρότητα ούτε σχέδιο, µόνο επικοινωνία και δωράκια προς ιδιώτες εις βάρος του ελληνικού
δηµοσίου.
Ξέρετε κάτι, όµως; Η επικοινωνία έχει ένα όριο και το όριο
αυτό είναι η πραγµατικότητα, είναι η ίδια η ζωή, είναι όλα αυτά
που βιώνουν οι πολίτες. Από την οικονοµία, την πανδηµία µέχρι
την παιδεία και τις επενδύσεις αποδεικνύεστε παντελώς ανίκανοι
να υλοποιήσετε µια συνεκτική στρατηγική προς το συµφέρον των
πολιτών, προς το δηµόσιο συµφέρον, προς το συµφέρον της
χώρας. Και αυτό πια έχει γίνει ολοφάνερο στον ελληνικό λαό. Με
δυο λόγια, δεν µπορείτε πια και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσετε τόσο περισσότερο και περισσότερα θα µπορέσει να
διασώσει η επόµενη κυβέρνηση του τόπου, µία προοδευτική κυβέρνηση που θα έρθει να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά κανονικότητας, σε τροχιά ανάπτυξης, σε τροχιά κοινωνικής δικαιοσύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφού ετοιµαστεί το
Βήµα, θα δώσουµε τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνη Βαρουφάκη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για ποιον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, έχει αναφέρει τα ονόµατα και
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των δυο µας. Επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, αλλά θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25 και µετά, αν θέλετε να πάρετε τον λόγο για
να απαντήσετε σε κάποια ζητήµατα, ευχαρίστως να σας τον
δώσω. Έχει ήδη προαναγγελθεί ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής
Οµάδας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Περιµένετε να
ακούσετε και τον κ. Βαρουφάκη και από εκεί και πέρα να τοποθετηθείτε.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
µε µία αναφορά που δεν σχετίζεται µε τα τεκταινόµενα εδώ σήµερα, αλλά νοµίζω ότι είναι σηµαντική. Την περασµένη εβδοµάδα
ήρθη η βουλευτική ασυλία του Βουλευτή του HDP στο τουρκικό
κοινοβούλιο, του Οµέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, γνωστού αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τα δικαιώµατα των γυναικών, εναντίον της αστυνοµικής βίας του κράτους του κ.
Ερντογάν. Το καθεστώς του κ. Ερντογάν «τύλιξε σε µια κόλλα
χαρτιού» τον Οµέρ Φαρούκ µε την κατηγορία της υπόθαλψης
τροµοκρατίας, µε ποινή φυλάκισης έναν χρόνο, για ένα tweet,
µία καταχώριση στο διαδίκτυο προ πενταετίας στην οποία υποστήριζε τις ειρηνευτικές συνοµιλίες µεταξύ της Άγκυρας και της
κουρδικής κοινότητας. Είναι το πρώτο βήµα για να τεθεί το τρίτο
µεγαλύτερο κόµµα της Τουρκίας εκτός νόµου.
Εµείς ως ΜέΡΑ25, και ως DIEM25 και ως «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ», ξεκινήσαµε από χθες παγκόσµια καµπάνια για την προστασία των δηµοκρατών της Τουρκίας απ’ αυτή τη νέα καθεστωτική επίθεση. Καλούµε όλες σας και όλους σας να ενώσουµε τις
φωνές µας γι’ αυτό. Γιατί όπως λέµε στο ΜέΡΑ25 σε όλους τους
τόνους, οι καλύτεροι σύµµαχοί µας στην περιοχή εναντίον των
εντάσεων, υπέρ της κοινής ευηµερίας είναι οι Τούρκοι δηµοκράτες που έχουν το κουράγιο να ορθώνουν το ανάστηµά τους απέναντι στο καθεστώς του κ. Ερντογάν και γενικότερα στο
στρατιωτικό κατεστηµένο της χώρας. Αξίζουν την αλληλεγγύη
µας και ελπίζω τα υπόλοιπα κόµµατα να µην σιωπήσετε γι’ αυτό.
Έρχοµαι τώρα στα δικά µας, στο νοµοσχέδιο. Είναι εντυπωσιακή η συνέπεια µε την οποία η Κυβέρνηση εισάγει το ένα νοµοσχέδιο µετά το άλλο. Είναι µία συνέπεια που συνεχίζεται.
Είχατε τρεις απανωτούς άσσους που βγάλατε από το µανίκι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Ο πρώτος άσσος ήταν το ακαταδίωκτο -όχι µόνο το άσυλο, η
ασυλία, αλλά το ακαταδίωκτο- των στελεχών του ΤΧΣ, του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής -Συγκάλυψης- Σταθερότητας -πείτε το
όπως θέλετε- διότι βλέπουµε τι γίνεται τώρα και µε την Πειραιώς.
Ο δεύτερος άσσος ήταν η αυτοαξιολόγηση των προµηθευτών
και µεγαλοεργολάβων του δηµοσίου. Ο τρίτος άσσος ήταν η
ασυδοσία της «ELDORADO», που πέρασε πριν από µερικές
µέρες. Τώρα έρχεται η Kυβέρνηση Mητσοτάκη να ολοκληρώσει
το καρέ της διαπλοκής µε έναν τέταρτο άσσο, την απονοµή του
Ελληνικού στον κ. Λάτση. Μέσα σε µερικές µέρες διαµορφώθηκε
ένα συντριπτικό σκορ: Αρπακτική ολιγαρχία, ελληνικό δηµόσιο
και δηµόσιο συµφέρον: 4-0.
Εσάς δεν σας πειράζει να σας διαψεύδει η πραγµατικότητα,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Άλλωστε, έχετε τα µέσα µαζικής εξαπάτησης, που εγγυώνται ότι η κοινή γνώµη ποτέ δεν θα
µάθει τι ειπώθηκε σήµερα εδώ, τι ψηφίσατε. Όπως δεν έµαθε τι
ψηφίσατε για την «ELDORADO» προχθές.
Εµάς, δυστυχώς, µας θλίβει το γεγονός ότι η πραγµατικότητα
µας επιβεβαιώνει.
Θυµάστε τι σας έλεγα εδώ σ’ αυτό το Κοινοβούλιο την 5η Νοεµβρίου του 2020; Έλεγα ότι λόγω των δεσµεύσεων της κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου αρχικά, αλλά και Τσίπρα - Τσακαλώτου µετά, θα επανακρατικοποιηθεί η Τράπεζα Πειραιώς µε δισεκατοµµύρια κόστος για το δηµόσιο και αργότερα, σε κανένα
χρόνο, σας βλέπω να την ξαναϊδιωτικοποιείτε και πάλι. Έτσι κι
έγινε. Επισήµως πλέον το οµολογούν τα «τρωκτικά» που βάλατε
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να διαχειρίζονται τις τραπεζικές µετοχές µέσω του «τάγµατος
χρηµατοπιστωτικής συγκάλυψης». Δεν είναι ταµείο αυτό.
Στη σελίδα 24 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του
ΤΧΣ για το εννιάµηνο του 2020 που αναρτήθηκαν πριν από λίγο
καιρό στο διαδίκτυο αναφέρεται ρητά η απώλεια του δηµοσίου,
η ανεπανόρθωτη ζηµιά του δηµοσίου µέσα σε τρεις µήνες των
1.318 εκατοµµυρίων που στόχο έχουν να µην πληρώσει η Πειραιώς 166 εκατοµµύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στην ετήσια
δόση της προς το δηµόσιο για την αποπληρωµή των µετατρέψιµων CoCos των οµολογιών, που οφείλει µετά τα 2 δισεκατοµµύρια που πήρε προηγουµένως.
Καταθέτω στα Πρακτικά την αισχρή παραδοχή του «τάγµατος
χυδαίας συγκάλυψης» που εσείς ονοµάζετε Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Συγκεκριµένα, στη σελίδα 24, πάνωπάνω, το λέει ξεκάθαρα: «Δεδοµένου ότι η εύλογη αξία των
CoCos ανέρχεται στα 1.589,7 εκατοµµύρια, η ζηµιά αυτή έχει
οριστικοποιηθεί σε 1.382,5 εκατοµµύρια για το έτος που αρχίζει
την 1-1-2020 και θα καταγραφεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος…» αριθµητικού εισοδήµατος «…του ΤΧΣ στο τέταρτο
τρίµηνο του 2020». Έχω υπογραµµίσει και τη συγκεκριµένη παράγραφο για να µην υπάρχει πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, η υποκρισία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι
τέτοια που σχεδόν συγκαλύπτει τη δική σας, κύριε Υπουργέ.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα πριν να σας ασκεί κριτική και να λέει ότι
δροµολογήσατε εσείς αυτό που µόλις περιέγραψα. Δεν το δροµολογήσατε εσείς. Εσείς το εκτελέσατε. Ο κ. Τσίπρας και ο κ.
Τσακαλώτος το δροµολόγησαν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορεί να µη το ξέρετε εσείς. Ψάξτε να το βρείτε.
Αυτό που έγινε µετά τη συνθηκολόγηση και την υπογραφή του
«ναι σε όλα» στο τρίτο µνηµόνιο από εσάς, µαζί µε αυτούς βεβαίως, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Τους δώσατε αυτές τις µετατρέψιµες οµολογίες, ένα δάνειο ουσιαστικά, το οποίο µετατρέπεται σε µετοχές, µε προκαθορισµένη τιµή, απίστευτη τιµή, και
αυτή η µετατροπή του δανείου σε µετοχές θα γινόταν αν δεν
µπορούσαν να αποπληρώσουν αυτά τα 166 εκατοµµύρια.
Είχατε βάλει ένα επιτόκιο -βασικά, η τρόικα σας είπε να το βάλετε, αλλά εσείς το υπογράψατε, όπως υπογράφατε ό,τι παλιόχαρτο σας έδιναν- 8%. Σιγά µην µπορούσε η Τράπεζα Πειραιώς
να αποπληρώσει επιτόκιο 8%. Με άλλα λόγια, αυτό που υπογράψατε είχε µέσα του τον σπόρο αυτού που γίνεται σήµερα. Γιατί
το επιτόκιο ήταν τόσο ψηλό που η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα µπορούσε σήµερα να το αποπληρώσει. Έτσι ήταν προδιαγεγραµµένη αυτή η απάτη εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου. Αυτοί την
εκτέλεσαν σήµερα. Εσείς την υπογράψατε το φθινόπωρο του
2015.
Δυστυχώς, αυτό το µοτίβο είναι παντού και είναι πασιφανές.
Οι κυβερνήσεις σας, του ΠΑΣΟΚ αρχικά, της Νέας Δηµοκρατίας
- ΠΑΣΟΚ αργότερα, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λογαριάζετε το δηµόσιο κόστος αν είναι οι αρπακτικοί ολιγάρχες να γλιτώσουν ένα πρόστιµο, µια ζηµιά ενός ευρώ, την απώλεια έστω και ενός ευρώ
προσόδων. Όλοι σας για τους ολίγους που δεν δίνουν δεκάρα
σε κανέναν, τουλάχιστον όχι στο ελληνικό δηµόσιο, όχι στον ελληνικό λαό.
Δεν είναι, κύριε Υπουργέ, µόνο η συνέπειά σας στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων των τρωκτικών που εντυπωσιάζει. Είναι
και η συνέπεια των εργαλείων που επιστρατεύετε. Αντί να έχουµε
ένα νοµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να συµµαζεύονται οι ορέξεις των
αρπακτικών και των ολιγαρχών, έχουµε ένα νοµικό πλαίσιο που
προσαρµόζεται στις ορέξεις των αρπακτικών. Αυτό είναι το µοτίβο που βλέπουµε µε όλες τις κυβερνήσεις τις µνηµονιακές. Χαρίζετε ανεκτίµητα κοµµάτια ελληνικής γης -και τα ίδια µάλιστα,
Χαλκιδική, Ελληνικό- και τα αποξενώνετε από την πολιτεία.
Στη Χαλκιδική πρόσφατα, πριν µερικές µέρες, δώσατε το δικαίωµα στην «ELDORADO» να κάνει ό,τι θα έκανε σε οποιαδήποτε µπανανία. Είναι σαν να πήρατε αυτό το κοµµάτι γης της
Χαλκιδικής και το κάνατε εξαγωγή, να το στείλετε µε e-mail
κάπου.
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Το ίδιο κάνετε στο Ελληνικό, µέσα στην καρδιά της Αθήνας.
Δώσατε στον κ. Λάτση το δικαίωµα να ιδρύσει -αυτό θέλατε να
κάνετε, διαβάζοντας το αρχικό σας νοµοσχέδιο- µια περίφρακτη
µικρή κοινωνία ολιγαρχών, κάτι µεταξύ της πράσινης ζώνης που
έστησε η «Χάλιµπάρτον», του κ. Ντικ Τσέινι για όποιον θυµάται,
στο κέντρο της κατεχόµενης απ’ τους Αµερικανούς Βαγδάτης
και των περίφραχτων γειτονιών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου πλούσιοι ντόπιοι ολιγάρχες ταµπουρώνονται πίσω από τα τεράστια
τείχη, ελπίζοντας να κρατήσουν έξω τις ορδές των πεινασµένων
της διπλανής φαβέλας.
Χαίροµαι που λόγω της παρέµβασης του ΜέΡΑ25 και της κατάθεσης τροπολογίας βάλατε νερό στο κρασί της περίφραξης
και αναφέρεστε σε αυτήν ως προσωρινή. Θα δούµε πόσο προσωρινή είναι. Εµείς θα σας παρακολουθούµε, είµαστε εδώ.
Μπράβο που το αλλάξετε αυτό, έστω και κάτω από πίεση, αλλά
αυτή η περίφραξη, να ξέρετε, είναι απαίτηση του ολιγάρχη που
τραβάει και κινεί τα νήµατά σας. Να σας δούµε για πόσο ακόµα
θα είναι προσωρινή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πολίτες που µας βλέπετε, το Ελληνικό είναι ένα διαχρονικό οικουµενικό σκάνδαλο που αποτελεί
τον ορισµό της διαπλοκής. Δεν υπάρχει καλύτερος ορισµός της
διαπλοκής. Στο όνοµα των επενδύσεων επιχειρείται η µεγαλύτερη αποεπένδυση στην ιστορία της Αττικής από αρχαιοτάτων
χρόνων. Μια µοναδική ευκαιρία να εξιλεωθούµε όλοι µαζί οι σύγχρονοι Έλληνες για το έγκληµα της τσιµεντοποίησης της Αθήνας
θυσιάστηκε στον βωµό της ολιγαρχίας.
Μιλάτε µε όρους αγοράς για κάτι που καµµία αγορά δεν µπορεί και δεν πρέπει να αφεθεί να εκτιµήσει. Καταστρέφεται σήµερα µια ανεκτίµητη αξία για ένα ευτελές αντίτιµο, που σιγουρέψατε ότι θα είναι ευτελές διώχνοντας όλους τους σοβαρούς
επενδυτές. Γι’ αυτό υπήρχε ένας., Εν αρχήν, λοιπόν, ην ένας
πλειστηριασµός µε έναν συµµετέχοντα, τον υπέροχο κ. Λάτση.
Δέκα χρόνια, τώρα, γελάνε και οι πέτρες µε όλες τις κυβερνήσεις
σας. Το παραδέχθηκαν και Βουλευτές του σκληρού µνηµονιακού
πυρήνα.
Ο Μίµης Ανδρουλάκης εδώ, το 2014, -θα διαβάσω κάτι, που το
πήρα από τα Πρακτικά της Βουλής - είχε πει: «Ο οίκος Λάτση
υποκαθιστά το δηµόσιο και στην πορεία -λέει- θα τα βρει τα
λεφτά. Αν τα βρει. Αν δεν τα βρει, αν το κρίνει ασύµφορο, έχει
ήδη µέσα από τη σύµβαση τις οδούς εξόδου, χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόστος. Αυτό είναι το µυστικό αυτής της σύµβασης». Ο
κ. Ανδρουλάκης το έλεγε αυτό. «Μπορεί όποτε θέλει να φύγει,
αν δει ότι δεν βγαίνει η ιστορία αυτή. Και αυτά τα λέει ένας…» αναφέρεται στον εαυτό του ο κ. Μίµης Ανδρουλάκης- «…που
είναι υπέρ της εκµετάλλευσης, που δεν έχει ουτοπίες και ροµαντισµούς πράσινους», αντίθετα µ’ εµάς στο ΜέΡΑ25 συµπληρώνω
εγώ. «Αυτή είναι η ιστορία», λέει ο κ. Μίµης Ανδρουλάκης. «Δεν
µπορείτε να µας λέτε εδώ ότι είτε θα έχουµε σκουπιδότοπο και
ανεργία είτε αυτή τη σύµβαση». «Τι σύµβαση είναι αυτή;», αναρωτιέται ο κ. Ανδρουλάκης. «Αυτή η σύµβαση είναι η φωτογραφία της φωτογραφίας. Και γιατί δεν βρέθηκε άλλος ξένος
επενδυτής; Διότι η σύµβαση τι λέει στον ξένο, υποτίθεται, επενδυτή που, υποτίθεται, ότι θα φέρετε; Ναι, κουµπάρε, για να µπεις
εδώ πρέπει να περάσεις από την µπάνκα του Λάτση». Αυτά είναι
λόγια του κ. Μίµη Ανδρουλάκη, κυβερνητικού Βουλευτή, Βουλευτή της συµπολίτευσης τότε, εδώ, στην Ολοµέλεια της Βουλής. «Θέλεις, λοιπόν, να µπεις; Θα µπεις από αυτή την οδό. Και
σου λέει ο άλλος. Γιατί να µπω εγώ τότε; Να, λοιπόν, ο πλειστηριασµός µε έναν συµµετέχοντα!». Δεν ντρέπεστε όλοι µαζί; Πλειστηριασµός µε έναν συµµετέχοντα και να το θεωρείτε επένδυση;
Ένας άλλος, Ευρωβουλευτής αυτή τη φορά, του σκληρού µνηµονιακού τόξου κατέθεσε ως Ευρωβουλευτής το εξής ως ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάζω από το κείµενό του
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Επισηµαίνεται ότι οι βασικοί όροι
του διαγωνισµού ποτέ δεν έγιναν δηµόσια γνωστοί, ότι το ΤΑΙΠΕΔ θεσµικά δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα και ότι η επιλογή
της µεθόδου αποκρατικοποίησης µέσω της πώλησης µετοχών
δεν εµπίπτει στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου που αφορούν διαγωνισµούς, που αφορούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες
και παραχωρήσεις.
Συνεπώς και µε δεδοµένο ότι ο διαγωνισµός για ένα από τα
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καλύτερα και σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού
λαού κατέληξε µε µία µόνο προσφορά…» -δεν τα λέω µόνο εγώ«…ενώ η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα προσελκύει πάλι
επενδυτές, πρέπει να απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήµατα για
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε σχέση µε τη διεξαγωγή του».
Μαντεύετε ποιος το έχει γράψει αυτό; Κύριε Υπουργέ, µαντεύετε ποιος το έχει γράψει αυτό; Θοδωρής Σκυλακάκης. Σας
λέει κάτι το όνοµα; Θοδωρής Σκυλακάκης, Ευρωβουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας!
Ελάτε πάλι εσείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, συνθηκολογείτε το βράδυ
του δηµοψηφίσµατος µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
λέτε «ναι σε όλα» –έτσι;- και βέβαια, µαρξιστές άνθρωποι είσαστε, πήρατε το τσιτάτο του Μαρξ, που είπε «αυτές είναι οι αρχές
µου, αν δεν σας αρέσουν, έχω και άλλες». Βέβαια, δεν ήταν ο
Καρλ Μαρξ, ήταν ο Γκράουτσο Μαρξ αυτός που πήρατε εκείνο
το βράδυ του δηµοψηφίσµατος και µε αυτή την κωλοτούµπα τη
γνωστή επιβεβαιώσατε όλους τους δύσπιστους περί δηµοκρατικών διαδικασιών που έλεγαν ότι αν η δηµοκρατία µπορούσε να
προστατεύσει τους πολίτες από την ολιγαρχία, θα είχε καταργηθεί.
Τι γίνεται, λοιπόν, µερικούς µήνες µετά, εκεί γύρω στον Οκτώβριο, µετά τη συνθηκολόγησή σας; Ασκείτε ποινική δίωξη εναντίον τριών µελών του ΤΑΙΠΕΔ για σκανδαλώδη πώληση και
επαναµίσθωση είκοσι οκτώ ακινήτων. Και έρχεται ο κ. Τσακαλώτος -Υπουργός Οικονοµικών σας- και νοµοθετεί το ακαταδίωκτο
των µελών του διοικητικού συµβουλίου των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ.
Άκουγα τον κ. Τσίπρα πριν να σας κατηγορεί εσάς ότι δώσατε
το ακαταδίωκτο στα στελέχη του «τάγµατος χρηµατοπιστωτικής
συγκάλυψης», του ΤΧΣ –έτσι, όπως το λέω εγώ- του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, να σας κατηγορεί για αυτό
που εκείνοι ξεκίνησαν.
Εκεί, εσείς το ξεκινήσατε αυτό!
Ο κ. Τσίπρας µίλησε τριάντα ένα λεπτά και είκοσι έξι δευτερόλεπτα -το χρονοµέτρησα- για το ΤΧΣ -ξαφνικά αυτό που εσείς µετατρέψατε στον µοχλό µε τον οποίο σήµερα η Πειραιώς κόστισε
τόσα χρήµατα στο ελληνικό δηµόσιο µε τον τρόπο που ανέφερα
πριν, γι’ αυτό δεν θα σας κουράσω επαναλαµβάνοντάς το- για το
έγκληµα του Ελληνικού γύρω στα εννιά λεπτά ο κ. Τσίπρας, για
να πει τι; Για να ανταγωνιστεί εδώ µε τη Νέα Δηµοκρατία ποιος
το έκανε καλύτερα, ποιος αύξησε την αξία του οικοπέδου του κ.
Λάτση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά. Αυτός είναι ο τσακωµός µεταξύ σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µοτίβο στο οποίο αναφέρθηκα πριν τώρα θα το εστιάσω λίγο περισσότερο στο πρόσωπο
αυτού του υπέροχου ανθρώπου, του κ. Λάτση. Είτε κοιτάµε στο
«The Mall» στο Μαρούσι, είτε κοιτάµε στην Eurobank, ή κοιτάµε
στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», είτε κοιτάµε στο Ελληνικό, βλέπουµε το ίδιο µοτίβο, βλέπουµε µια καταιγίδα σκανδάλων υπέρ
ενός εκ των εθνικών νταβατζήδων, όπως τους αποκάλεσε ο
πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραµανλής. Για το «The
Mall», µάλιστα, ο κ. Καραµανλής -προς τιµήν του!- ως Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τότε, παλιά, είχε και συγκεκριµένη εκτίµηση της ζηµίας του δηµοσίου. Είχε εκτιµήσει τη ζηµιά
του δηµοσίου υπέρ του κ. Λάτση στα 146 δισεκατοµµύρια δραχµές.
Κάπως, όµως, βρε παιδιά -επιτρέψτε µου, θα το πω έτσι- όταν
έρχεστε στα πράγµατα -όλοι σας!- ως διά µαγείας εκεί που βλέπατε σκάνδαλο, ξαφνικά βλέπετε επένδυση, εκεί που βλέπατε και
µιλούσατε για διαπλοκή, µιλάτε για ευκαιρίες, εκεί που στηλιτεύατε τον ολιγάρχη, ανακαλύπτετε µια καλώς λειτουργούσα
αγορά.
Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής υπόµνηµα συνοδευτικό της µηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα
διαφθοράς της κ. Σακοράφα, που έχει µια πλήρη καταγραφή αυτών των σκανδάλων, του «The Mall», της Eurobank, της «ΕΛΠΕ»
και του Eλληνικού από το 2015. Από τότε, βέβαια, το έγκληµα
έχει γίνει χειρότερο. Όµως, επειδή είναι µια πάρα πολύ καλή περίληψη, µπορεί να χρειαστεί σε κάποιους, κάποιες από εσάς.
(Στο σηµείο αυτό ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
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οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το έγκληµα είναι διαρκές. Εµπλέκεστε όλοι όσοι κυβερνήσατε.
Όλα για να µην πληρώσει ούτε 1 ευρώ ο Οίκος Λάτση σήµερα, η
«ELDORADO» χτες, η Πειραιώς προχθές και σαν να µην έφτανε
αυτό, έτσι ώστε όλα αυτά να χρηµατοδοτηθούν µε τον πιο βρώµικο και τον πιο αντικοινωνικό τρόπο.
Ας πούµε, για την οικοδόµηση του συγκροτήµατος στο Ελληνικό, για να µην βάλετε το χέρι στην τσέπη, του δώσατε µαζί, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία -και µην αρχίζετε να τσακώνεστε ποιος
το έκανε καλύτερα, µαζί το κάνατε πάρα πολύ καλά- άδεια για
ουρανοξύστες, καζίνο πάνω στο κύµα, όχι πολύ µακριά από εκεί
που ο Δηµοσθένης πρόβαρε τους «Φιλιππικούς» του. Έτσι; Αυτό:
Ο τζόγος µαζί µε το οικόπεδο.
Ο τζόγος, αυτός ο µοχθηρός γιος της σπέκουλας και πατέρας
της απόγνωσης, που αποκτά τεράστια εξουσία επί ανθρώπων
που εν µέσω δουλοπαροικίας χάνουν την ελπίδα, αυτός ο χρηµατοδοτικός πυλώνας της µαφίας, αυτό είναι ο τζόγος, από το
Λας Βέγκας µέχρι τον ιδιωτικοποιηµένο ΟΠΑΠ και τώρα το Ελληνικό, όπου πορεύεστε παραµάσχαλα µε το αναπτυξιακό µοντέλο του Ντόναλντ Τραµπ, το οποίο το εφάρµοσε µε τον ίδιο
τρόπο –µπορεί να το εφαρµόσετε και µε καλύτερο εσείς- στο Atlantic City. Και όποιος δεν ξέρει, ψάξτε να δείτε τις επιχειρήσεις
και τα καζίνο του κ. Τραµπ και την αναπτυξιακή διαδικασία που
έφερε στο New Jersey στο Atlantic City ο κύριος αυτός.
Ο µόνος µοχλός που σας απέµεινε από τότε που πτώχευσε η
χώρα το 2010 και τη βάλατε στη χρεοδουλοπαροικία των µνηµονίων -ο µόνος µοχλός!- είναι η ανάπτυξη της υποανάπτυξης που
φέρνει ο τζόγος.
Κυρίες και κύριοι, οι διασυνδέσεις όλων αυτών που κάνετε
εσείς σήµερα, αυτών που κάνατε εσείς όταν ήσασταν ΠΑΣΟΚ
ακόµα, όχι Κίνηµα Αλλαγής -συναλλαγής, τι είστε;- ο ΣΥΡΙΖΑ,
αυτές οι διασυνδέσεις βγάζουν µάτι. Η συµπαιγνία σας βγάζει
µάτι, το είδαµε σήµερα. Δεν υπήρξε καµµία κοκοροµαχία, µία ευγενής άµιλλα διεξήχθη µπροστά στα µάτια µας και την ακούσαµε
µε τα αυτιά µας για το ποιος ήταν καλύτερος υπηρέτης του κ.
Λάτση. Αυτό είδαµε σήµερα. Όλοι εσείς!
Και µιας και µιλάω για τζόγο, µου είναι αδύνατο να µην αναφερθώ σε αυτά που συνέβαιναν όταν ήµουν στο Υπουργείο Οικονοµικών εκείνο το πεντάµηνο, εξάµηνο.
Θα ήθελα να ξέρω πόσοι από σας από τον ΣΥΡΙΖΑ -βέβαια,
έναν καλό συνάδελφο έχω εδώ, φαντάζοµαι ότι µπορεί να το
ακούσετε και οι υπόλοιποι που δεν είστε εδώ- ξέρατε τι έκανε ο
κ. Δραγασάκης και η Αντιπροεδρία αρχικά πίσω από την πλάτη
µου, αλλά και κάποια στιγµή µπροστά στα µάτια µου υπέρ του
ΟΠΑΠ και εναντίον της Επιτροπής Παιγνίων, µε την οποία πασχίζαµε µε τον Αντώνη Στεργιώτη τότε που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Παιγνίων να συγκρατήσουµε αυτό που ο Κώστας Καραµανλής πάρα πολύ σωστά είχε πει ότι δεν πρέπει ποτέ να γίνει.
Θυµάστε τον πρώην Πρωθυπουργό σας που είχε πει «Δεν θα
αφήσω την Ελλάδα να γίνει ένα απέραντο καζίνο µε τα VLTs» που
ήθελαν να δώσουν στον ΟΠΑΠ; Αυτά τα VLTs προσπαθούσε η
τρόικα µαζί µε την τσέχικη εταιρεία που είχε τον ΟΠΑΠ να στείλουν σε όλη την Ελλάδα, όταν ήµουν στο Υπουργείο και τους
είχα βάλει φρένο.
Δεν µπορούσα να πλήξω τη σύµβαση εκείνη. Εσείς την είχατε
υπογράψει, ουσιαστικά τους είχατε δώσει δεκατέσσερις χιλιάδες
άδειες να γεµίσουν κάθε γειτονιά της Ελλάδας µε ένα µικρό καζίνο απόγνωσης για τους φτωχούς Έλληνες, για τους φτωχοποιηµένους Έλληνες των µνηµονίων. Δεν µπορούσα να το κάνω. Τι
έκανα, όµως; Με τον Αντώνη Στεργιώτη και την Επιτροπή Παιγνίων βάλαµε ένα όριο, ηµερήσιο όριο ζηµιάς 60 ευρώ, να µην
µπορεί κάποιος συνταξιούχος να πάει σε ένα από αυτά τα χαµαιτυπεία, που τώρα λέγονται «OPAP Play», τα οποία, ιδίως εσείς
του ΣΥΡΙΖΑ περάσετε και δείτε πώς τα έφτιαξαν. Θυµίζουν οίκους ανοχής. Πηγαίνετε να δείτε έξω από ένα «OPAP Play» την
αρχιτεκτονική και την αισθητική του. Για την ακρίβεια, είµαι πάρα
πολύ σκληρός µε τους οίκους ανοχής. Εκεί υπάρχουν και εργαζόµενες, εργαζόµενοι, έτσι; Εκεί υπάρχει και ένα αρχαίο επάγγελµα.
Με αυτό που κάνατε εσείς, που πήρατε τη δικιά τους σύµβαση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και µέσα από την Αντιπροεδρία του κ. Δραγασάκη, υπονοµεύσατε την προσπάθεια να βάλουµε ένα όριο, να µην µπορεί ο
άλλος να χάσει πάνω από 60 ευρώ την ηµέρα, που και πάλι πολλά
είναι για την Ελλάδα της χρεοκοπίας. Πήγανε να µε φάνε ζωντανό οι του ΟΠΑΠ.
Τους έβαλα έναν άλλο όρο, να πρέπει να δηλώνει το ΑΦΜ του
κάποιος για να παίξει σε αυτά τα VLTs. Εξεγέρθησαν και ο κ.
Γιάννης Δραγασάκης µαζί µε όλη την οµάδα της Αντιπροεδρίας
δουλεύατε µαζί µε την τσέχικη µαφία, για να υπονοµεύσετε
εκείνη την προσπάθεια. Με το πού έφυγα την υπονοµεύσατε και
έχουµε παντού «OPAP Play», έχουµε τον τζόγο.
Χτίζουν λοιπόν ουρανοξύστες πάνω στο κύµα για τον κ. Λάτση,
χτίσατε και εσείς αυτά. Μαζί έχετε εγκαθιδρύσει εντός της «χρεοδολοπαροικίας η Ελλάς» τον τζόγο ως τη µοναδική πηγή ανάπτυξης, της υπανάπτυξης αυτού του λαού, αυτής της χώρας.
Είναι ντροπή σας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι από αυτούς το
περίµενα, από εσάς που συµπορευόµασταν δεν το περίµενα.
Λάθος µου, mea culpa, το δηλώνω.
Από έθνος σερβιτόρων της βόρειας Ευρώπης, που φοβόµασταν ότι θα γίνουµε και δεν θέλαµε να γίνουµε, µας µεταµορφώνετε σε ένα έθνος χρεοδουλοπάροικων, που το µεγαλύτερό τους
όνειρο είναι όταν µεγαλώσουν τα παιδιά τους ίσως και να γίνουν
κρουπιέρηδες στο καζίνο του κ. Λάτση. Ή µπορεί και σεκιουριτάδες για να φυλάνε τους φράχτες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ 25)
Αναπτυξιακό µοντέλο µπανανίας - µαφίας έχετε κατά νου, ένα
οικουµενικό καθεστώς που θυµίζει Μπατίστα προ Κάστρο στην
Κούβα και βεβαίως Ντόναλντ Τραµπ. Αλήθεια, θα προειδοποιεί
κανένας αυτούς που µπαίνουν στο καζίνο του κ. Λάτση για εκείνο
που είχε πει κάποτε ο Άλµπερτ Αϊνστάιν, ότι είναι αδύνατον να
κερδίσεις στο τραπέζι µιας ρουλέτας, παρά µόνο αν ληστέψεις
το τραπέζι πριν σε ληστέψει η ρουλέτα; Τάδε έφη Άλµπερτ Αϊνστάιν, όχι εγώ. Κανείς βέβαια. Αν τόλµαγε να το πει κανένας
αυτό, θα το θεωρούσατε σίγουρα αντιαναπτυξιακή προπαγάνδα.
Τα µέσα µαζικής εξαπάτησής σας βέβαια θα κάνουν το αντίθετο.
Και το κάνουν ήδη. Σήµερα, είµαι σίγουρος ότι τα κανάλια θα µιλάνε για τη «µεγάλη επένδυση» που ξεκινάει, για τη «µεγάλη ελπίδα». Αυτό κάνετε, πουλάτε ελπίδα στον ελληνικό λαό επί
πιστώσει. Αυτός είναι ο τζόγος σας. Χρέος, τζόγος, ψεύδος, στην
υπηρεσία ολιγαρχών αρπακτικών τύπου Τζον Πόλσον, Πειραιώς,
«ELDORADO» «FRAPORT», Λάτση. Αυτό είναι το αναπτυξιακό
σας µοντέλο. Χρέος, τζόγος και ψεύδος, οι τρεις δρόµοι που
οδηγούν στην καταστροφή µια κοινωνία είναι ο πιο απατηλός, ο
δρόµος του ψεύδους, ο πιο σίγουρος, ο δρόµος του χρέους, κι
ο πιο γρήγορος, ο δρόµος του τζόγου. Εσείς τρέχετε την Ελλάδα
ολοταχώς και στους τρεις δρόµους ταυτόχρονα, µε αρωγό δυστυχώς µια Ευρώπη, µια Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει τα πάντα
για να σας σπρώξει σε αυτόν το δρόµο και να σας µιµηθεί η ίδια
στον δρόµο της ανάπτυξης και της υποανάπτυξης.
Θα µπαίναµε -υποτίθεται- στην Ευρώπη για να ξεφύγουµε από
το ανατολίτικο αλισβερίσι και αντ’ αυτού, το µπαχτσίσι ανεδείχθη
σε υψηλή δυτική τέχνη ελέω τρόικας. Ποιος παρακολουθεί τα
σκάνδαλα µε τις µάσκες και µε τα υπόλοιπα είδη φαρµακευτικής
αγωγής στο Βερολίνο αυτήν τη στιγµή, στο αδελφό σας κόµµα,
το Χριστιανοδηµοκρατικό; Με µεσάζοντες εκπροσώπους εδώ
στην Ελλάδα της ριζοσπαστικής Δεξιάς -έτσι δεν λεγόσασταν κάποτε, φιλελεύθερος ριζοσπαστισµός;- της καθεστωτικής Σοσιαλδηµοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως της δήθεν «ανανεωτικής»
Αριστεράς.
Έχουµε, δυστυχώς, µια Κυβέρνηση καφενείο µέσα σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η βόρεια ευρωπαϊκή ολιγαρχία, όχι
µόνο καλύπτει και στηρίζει µε συγκινητική αφοσίωση την αναξιοκρατία, την αναποτελεσµατικότητα και την ασυδοσία των πιο ξετσίπωτων ολιγαρχών του νότου, αλλά δυστυχώς διαβρώνει και
την ίδια τη βόρεια Ευρώπη µε ακριβώς τέτοιου είδους πρακτικές.
Ζούµε σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήµερα, αυτή τη στιγµή
που µιλάµε, παίζουν ρώσικη ρουλέτα µε τις ψυχές και µε τις ζωές
και µε τα κορµιά των ανθρώπων. Έχουµε µια Πρόεδρο της Κοµισιόν, που για να συγκαλύψει την προσωπική της διαφθορά και
ανοησία, όπως και αυτή των συνεργατών της, δεν διστάζει, άκουσον-άκουσον, να ξεκινήσει εµπορικό πόλεµο µε τη Βρετανία στη
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βάση των εµβολίων. Ο πρώτος στην ιστορία εµπορικός πόλεµος
που θα έχει ανθρώπινα θύµατα, χιλιάδες άνθρωποι που θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν; Διότι αυτό που κάνει η κ. Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, εάν την αφήσουν να το κάνει κι αν δεν τη σταµατήσετε µε κάποιο βέτο επιτέλους, κύριε Σταϊκούρα, αυτή η απαγόρευση των εισαγωγών εµβολίων της «ASTRAZENECA», που
παράγονται στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στη Βρετανία,
αυτό το πολύ - πολύ µπορεί να καθυστερήσει κατά µία εβδοµάδα
τους εµβολιασµούς στη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν εµβολιάσει πάνω από 50% του πληθυσµού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όµως -γιατί αν το κάνουµε αυτό, µετά θα µιµηθεί και η Βρετανία
τις Βρυξέλλες και θα απαγορεύσουν κι εκείνοι εξαγωγές- τότε
το δικό µας ήδη αποτυχηµένο και καθυστερηµένο εµβολιαστικό
πρόγραµµα θα πάει πίσω τρεις µήνες.
Κάποιος πρέπει να µαζέψει αυτήν την κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν. Απαιτήστε τώρα την παραίτησή της ως ένα µικρό δείγµα
ότι µπορεί να υπάρχει λογοδοσία στις Βρυξέλλες. Αλλά πού να
το κάνετε αυτό εσείς. Εσείς, ακόµα και σήµερα -σας άκουσα
πριν, ήµουν στο γραφείο µου, αλλά σας άκουσα, κύριε Σταϊκούρα- τολµήσατε άλλη µια φορά να ξαναναφέρετε το 2015.
Είµαι σίγουρος ότι θα σηκωθείτε πάλι και θα πείτε «Τι λέει αυτός
που µας κατέστρεψε τις τράπεζες;». Εγώ σας έχω πει σας και
σας το έχω δηλώσει, να πάψετε να είστε δειλοί. Σας ζήτησα να
κάνετε εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή. Θέλετε να κάνετε
µόνο για το 2015; Κάντε την µόνο για το 2015. Εγώ λέω να την
κάνουµε για όλα τα µνηµόνια, από το πρώτο µέχρι κι αυτό που
θα φέρετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ 25)
Όσο δεν το κάνετε, κάθε φορά που αναφέρεστε στο 2015 αυτογελοιοποιείστε. Εκτίθεστε, κύριε συνάδελφε Σταϊκούρα. Πάψτε
πια. Βέβαια, ξέρω γιατί το κάνετε, ξέρω γιατί δεν τολµάτε να κάνετε την εξεταστική επιτροπή. Διότι ξέρετε ότι εκεί θα εµφανιστούν τα πραγµατικά στοιχεία, θα δει ο ελληνικός λαός τι συνέβη
πραγµατικά. Έτσι κι αλλιώς, ο ελληνικός λαός µπορεί να τα ακούσει. Στα euroleaks.gr µπορείτε να βρείτε ό,τι γινόταν στο Eurogroup εκείνη την εποχή, γιατί εµείς είµαστε αυτοί που προωθούµε τη διαφάνεια και µέσα από αυτήν τη διαφάνεια φαίνεται
ποιος υποστήριζε τα ελληνικά συµφέροντα, αλλά και τα ευρωπαϊκά συµφέροντα εκεί µέσα.
Αυτό που φοβάστε, αλλά που φοβάται κι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ -δεν αναφέροµαι στη βάση του- είναι ότι εάν γίνει µια
τέτοια εξεταστική, εάν δούµε πραγµατικά τι συµβαίνει για όλα
αυτά τα ζητήµατα, της ολιγαρχίας, της Πειραιώς, του ΤΧΣ, όλα
αυτά που εσείς εισάγετε, στηρίζετε, οικοδοµείτε, στον νου του
πολίτη, και µάλιστα των δικών σας οπαδών, ακόµα και νεοδηµοκρατών, θα σχηµατιστεί ένα ερώτηµα: Πόσο ακόµα θα έχουµε
στην Αθήνα κυβερνήσεις «Yes men», που δεν τολµούν να ασκήσουν κριτική σε Ευρωπαίους ιθύνοντες, µε αποτέλεσµα να πλήττουν όχι µόνο τοn δικό µας τον λαό, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, στην προηγούµενη
συζήτησή µας, εδώ στη Βουλή, τις προάλλες, καταθέσαµε εµείς
ως ΜέΡΑ 25 συγκεκριµένες καταγγελίες για την περίπτωση της
«ELDORADO», της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ». Αν είχαµε άδικο, θα
ήταν χαρά για µας ως δηµοκράτες να φανεί το άδικό µας µέσα
από τη συζήτηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, να γίνει ένας
διάλογος, να υπάρχει ερευνητική δηµοσιογραφία, να κριθούµε,
αλλά να κριθούµε στο πλαίσιο µιας σοβαρής δηµοσιογραφίας.
Αντ’ αυτού, πιστοί στο δόγµα ότι η σιωπή είναι χρυσός για τους
ολιγάρχες, τα µέσα µαζικής εξαπάτησης κουβέντα, τσιµουδιά,
κιχ γι’ αυτό που έγινε, το σκάνδαλο, το έγκληµα της «ELDORADO», όπως και σήµερα -σας το λέω πάλι- δεν πρόκειται να συζητηθεί τίποτα για το Ελληνικό.
Έτσι, ένα ερώτηµα θα πλανάται πάνω από τη χώρα: Πόσο
ακόµα ασυλία σε όσους ασύδοτα εκχωρούν ανεκτίµητα κοµµάτια
εθνικής κυριαρχίας της ελληνικής γης στην «ELDORADO», στον
Λάτση, στον κάθε τυχάρπαστο ολιγάρχη; Ένα είναι σίγουρο,
αυτό το ερώτηµα δεν θα το πνίγετε για πάντα.
Ο πολίτης θα αναρωτηθεί κάποια στιγµή: Πόσο ακόµα θα ανέχοµαι κανάλια που σωπαίνουν για όσα γίνονται εναντίον µου
µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο και στο όνοµά µου; Πόσο ακόµα,
µε το που µπαίνει στην κυβέρνηση ένας πολιτικός, θα κάνει ανε-
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νόχλητη ή ανενόχλητος τα πάντα, ώστε ο κ. Λάτσης και η οικογένειά του, ο κ. Πόλσον και τα περί αυτών αρπακτικά ταµεία, η
«ELDORADO» και ο ΟΠΑΠ, να µην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ,
να µην χάνουν την ευκαιρία να αρπάξουν το τελευταίο ευρώ δηµόσιας περιουσίας, να µην τους χαρίζεται ό,τι απέµεινε από την
κοινή µας κληρονοµιά; Πόσο ακόµα θα ανέχοµαι -θα σκεφτεί ο
πολίτης κάποια στιγµή, δεν µπορείτε να το αποφύγετε αυτό- κυβερνήσεις που επενδύουν στις αποεπενδύσεις; Πόσο ακόµα θα
αφήνω τη συµπαιγνία Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ µε τη µαφία
του τζόγου, από τα λουσάτα καζίνο µέχρι τα θλιβερά «ΟΠΑΠ
play» σε κάθε γειτονιά να παραδίδουν τη χώρα και τον λαό στον
τζόγο, όπως είχε προβλέψει ο Κώστας Καραµανλής; Πόσο ακόµα
θα βιώνω σοσιαλισµό για την Πειραιώς, τα αρπακτικά ταµεία,
τους κλινικάρχες, τους κολλεγιάρχες, την «ELDORADO», τη
«CISCO» και τον κ. Λάτση, την ώρα που µικροµεσαίοι και µισθωτοί, γιατροί και δάσκαλοι, φοιτητές και καλλιτέχνες, γυναίκες και
ηλικιωµένοι ρίχνονται στη ρωµαϊκή αρένα του πιο σκληρού καπιταλισµού;
Ο µέγας Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω κάποτε είχε πει ότι στο καζίνο,
στον οργανωµένο τζόγο οι πολλοί πρέπει να χάνουν, ώστε οι
λίγοι να κερδίζουν. Η απάντηση, συνεπώς, στο ερώτηµα «πόσο
ακόµα;» είναι απλή: Όσο χρειάζεται, ώστε οι πολλοί να πάρουν
την τύχη τους στα χέρια τους.
Το ΜέΡΑ25 είµαστε εδώ, για να τους βοηθήσουµε να κάνουν
ακριβώς αυτό: να αναρωτηθούν «πόσο ακόµα;».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρουφάκη.
Είχατε ζητήσει τον λόγο, κύριε Σταϊκούρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να είστε σύντοµος,
σας παρακαλώ πολύ, όσο το δυνατόν συντοµότερος γίνεται,
γιατί πρέπει να ξεκινήσουµε και µε τους οµιλητές. Περιµένουν οι
Βουλευτές εδώ και ώρες, για να ξεκινήσουµε τον κατάλογο.
Επίσης, είχε ζητήσει τον λόγο και ο κ. Γεωργιάδης. Να το
πάµε, όπως συνεννοηθήκαµε, µετά τους οµιλητές;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μισή ώρα περιµένω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ούτως ή άλλως, θα
είχατε τον λόγο µετά τους πέντε πρώτους οµιλητές, όπως είχαµε
συνεννοηθεί. Επιµένετε, µετά τον κ. Σταϊκούρα, να σας δώσω τον
λόγο για ένα τρίλεπτο, για µια παρέµβαση που ζητήσατε, ή θα
τοποθετηθείτε στο σύνολο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να δώσετε τον λόγο στους πέντε συναδέλφους και θα κάνω την οµιλία µου µια και καλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ενότητες που
άκουσα από δύο πολιτικούς Αρχηγούς. Τελικά, αν δει κανένας
την ορολογία, τη φρασεολογία που ακολούθησαν, φαίνεται γιατί
είχαν συµπορευθεί, αλλά και γιατί έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: «ανίκανοι», «ψεύτες», «τρωκτικά», «κυβέρνηση - καφενείο». Ανταποδίδω όλους αυτούς τους χαρακτηρισµούς.
Εµείς θα συνεχίσουµε τον δρόµο της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και της µετριοπάθειας απέναντι στον ολισθηρό δρόµο της ανευθυνότητας του κ. Τσίπρα, της «υπεύθυνης ανυπακοής» του κ. Βαρουφάκη, της κινδυνολογίας όλων αυτών -αλλά
ας µην ξεχνιόµαστε- και της ανάληψης κινδύνου για την υπερµετάδοση του ιού.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα να µιλάει για τον πυρήνα της σηµερινής
συζήτησης, για το νοµοσχέδιο. Υποθέτω ότι δεν τον είχατε ενηµερώσει ότι ψηφίσατε «ναι» επί της αρχής, γιατί όλη την ώρα
άκουγα να κατακρίνει διατάξεις του σχεδίου νόµου, όταν έχετε
ψηφίσει «ναι» επί της αρχής. Πίστευα και πιστεύω ότι τον είχατε
ενηµερώσει για τη συζήτηση που έγινε και στην επιτροπή και
στην Ολοµέλεια.
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Άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι ουσιαστικά τα είχε λύσει όλα
τα θέµατα στο Ελληνικό και ότι ήταν υπόθεση λίγων ηµερών για
τα Υπουργεία, για την Κυβέρνηση, για τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
για το Υπουργείο Οικονοµικών να λύσουµε τα θέµατα. Κατέθεσα
έναν πίνακα. Είπα να γλιτώσουµε λίγο χρόνο, αλλά αφού µε προκαλείτε, θα αναγνώσω τον πίνακα.
Είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι ανέλαβε οκτώ πρωτοβουλίες
σε τεσσεράµισι χρόνια, για να ξεµπλοκάρει το έργο. Θα σας καταθέσω είκοσι τέσσερις πρωτοβουλίες σε ενάµιση χρόνο για να
ξεµπλοκάρουµε το έργο: Έκδοση τεσσάρων κοινών υπουργικών
αποφάσεων χωροθέτησης και εφαρµογής του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης για το Ελληνικό. Δηµοσίευση της απόφασης
του Κτηµατολογίου για την διόρθωση του εξωτερικού ορίου και
των κτηµατολογικών παρεκκλίσεων του ακινήτου του πρώην αεροδροµίου Αθηνών. Έναρξη διαγωνισµού για την παραχώρηση
της άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο. Ψήφιση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για την παράδοση και διαχείριση των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Συµφωνία εµπλεκοµένων
µερών -Υπουργείου Ναυτιλίας, Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ΤΑΙΠΕΔ- για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης. Σύσταση οµάδας εργασίας για την επεξεργασία των ρυθµίσεων που σήµερα
συζητάµε. Ενέργειες για την αποµάκρυνση των υφιστάµενων δηµόσιων και ιδιωτικών χρηστών από το ακίνητο. Ψήφιση και δηµοσίευση στο ΦΕΚ ρυθµίσεων για τακτοποίηση - νοµιµοποίηση των
αυθαιρέτων κτισµάτων του µητροπολιτικού πάρκου. Συµφωνία
Υπουργείου Οικονοµικών - ΤΑΙΠΕΔ - LAMDA επί σχεδίου διανοµής πλήρους κυριότητας.
Είναι δύο σελίδες πράξεις που κάναµε σε δεκαοκτώ µήνες, για
να µπορέσουµε να ξεµπλοκάρουµε το σηµείο στο οποίο εσείς είπατε ότι δήθεν είχατε φτάσει σε πολύ ώριµο στάδιο.
Άκουσα να µιλάτε και οι δύο -βασικά ο κ. Τσίπρας- για τις εκτιµήσεις για την ανάπτυξη, για την ύφεση. Εµείς δεν θριαµβολογούµε για το 8,2%, αλλά το 8,2% είναι πολύ καλύτερο από τις
εκτιµήσεις που είχαν γίνει εντός και εκτός Ελλάδος και είναι επιτυχία πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας.
Θα καταθέσω, όµως, στα Πρακτικά, δύο αναφορές. Η µία είναι
του κ. Τσίπρα το καλοκαίρι, στις 29 Ιουλίου, πριν από το δεύτερο
κύµα: «Το κρίσιµο, µε το οποίο θέλω να κλείσω την παρατήρησή
µου, είναι ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε πως η αλλαγή του
συσχετισµού ανάµεσα σε επιχορηγήσεις και δάνεια, την ίδια ώρα
που θα έχουµε ύφεση φέτος που θα πλησιάσει το 12%...». 12%
ήταν η εκτίµηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τον Ιούλιο πριν
από το δεύτερο κύµα.
Και φυσικά, εντάξει, ο κ. Βαρουφάκης είπε ούτως ή άλλως
γύρω στο 15%.
Καταθέτω τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα υγείας, πάλι δεν θριαµβολογούµε.
Είναι µια δύσκολη κατάσταση. Την ανέπτυξα και στην πρωτολογία µου. Οφείλουµε, όµως, να δούµε και ποια είναι πραγµατικότητα και εκτός Ελλάδος. Και καταθέτω τον πίνακα µε τον αριθµό
των κρουσµάτων ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού. Και θα δούµε
ότι η Ελλάδα συγκριτικά µε άλλες χώρες είχε καλύτερες επιδόσεις. Αυτό δεν µπορεί να συνιστά αντικείµενο θριαµβολογίας.
Είναι, όµως, απόδειξη ότι κάνουµε το καλύτερο δυνατό, για να
περιορίσουµε τις δυσµενείς συνέπειες στο υγειονοµικό, οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα,
ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άκουσα για τις ΜΕΘ. Κατέθεσα στην οµιλία µου τι έχει γίνει
και για τις ΜΕΘ και για τις προσλήψεις. Έχουν γίνει πάνω από
δέκα χιλιάδες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση µε το 2019. Έχουν γίνει χίλιες διακόσιες προσλήψεις µόνιµων γιατρών τον τελευταίο ενάµιση χρόνο. Έχει
υπερδιπλασιαστεί ο αριθµός των κλινών στις µονάδες εντατικής
θεραπείας σε σχέση µε το 2019. Και ναι, έχει ενισχυθεί ο προ-
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ϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας σε σχέση µε την προηγούµενη κυβέρνηση.
Υπενθυµίζω τα στοιχεία που είχαµε αναδείξει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού. 2014: 4,750. 2015: 4,415. 2016:
4,377. Όλο κι έπεφτε ο προϋπολογισµός στο Υπουργείο Υγείας
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 2017: 4,321. 2018: 3,849, στο κατώτατο σηµείο των τελευταίων πέντε ετών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 2019: 4,041. 2020: 4,043 και 786 εκατοµµύρια πρόσθετα
για τον COVID. Και όταν ακούω για χαµηλότερο προϋπολογισµό
το 2021, προφανώς, βάζετε µέσα τον COVID, γιατί αλλιώς ο προϋπολογισµός είναι 4,257.
Και θα επαναλάβω και στη δευτερολογία µου, που κάνω τώρα,
ότι ουσιαστικά ό,τι ζητήσει το Υπουργείο Υγείας εκτός προϋπολογισµού, για να το ενισχύσουµε, για να ενισχύσουµε τη δηµόσια
υγεία, τις δηµόσιες δοµές υγείας, θα το έχει, όπως το είχε και
θα το έχει και για τα self tests, που όλα θα πληρωθούν από τον
κρατικό προϋπολογισµό, όπως, µε βάση την τροπολογία, θα το
έχει και για τα δέκα πρόσθετα ασθενοφόρα που θα δοθούν µε
χρήµατα από το Υπουργείο Οικονοµικών, ουσιαστικά των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη που καθιερώνει πανευρωπαϊκά την εύκολη διάθεση και ευρύτατη χρήση αυτών των τεστ για την εβδοµαδιαία αυτοπαρακολούθηση των πολιτών. Κι αυτό προστίθεται
στα χιλιάδες τεστ που γίνονται συνεχώς για την επιδηµιολογική
επιτήρηση από τον ΕΟΔΥ. Ο µαζικός έλεγχος του πληθυσµού υπενθυµίζω- αποτελεί εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δηµόσιας Υγείας και, σε αντιδιαστολή µε άλλες χώρες, όλο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Και ολοκληρώνω µε το θέµα της Τραπέζης Πειραιώς. Θα επαναλάβω την τοποθέτηση την οποία κάναµε ως Υπουργείο Οικονοµικών 3-11-2020. Υπενθυµίζω τι είχαµε πει τότε και έγινε και
σήµερα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στον τόπο του εγκλήµατος, ανεύθυνα και τυχοδιωκτικά, από άγνοια ή µικροπολιτική σκοπιµότητα,
παρεµβαίνει, προφασιζόµενος ότι ανησυχεί δήθεν για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ας µην ανησυχεί. Η Κυβέρνηση θα προασπίσει, όπως µέχρι σήµερα µε αποτελεσµατικότητα πράττει, το
βραχυπρόθεσµο και µεσοµακροπρόθεσµο δηµόσιο συµφέρον
στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.»
Απορώ πώς επανήλθε ο κ. Τσίπρας σήµερα για τι έγινε για την
Πειραιώς το 2020, όταν δεν υπήρχε µία ανακοίνωση διαφορετική
από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ξέρετε -και το έχουµε πει- ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και ο SSM δεν άφησε την Τράπεζα Πειραιώς
να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες. Γι’ αυτό και ουδέποτε
υπήρχε ανακοίνωση από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ζητούσατε το ΤΧΣ να έχει δικαιώµατα σε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου και τα δώσαµε πριν από δύο εβδοµάδες. Ακολουθήσαµε αυτό που εµείς θεωρούµε σωστό και εσείς συµφωνούσατε
µέχρι σχετικά πρόσφατα, µέχρι να κάνετε άλλη µία «oβιδιακή µεταµόρφωση», λέγοντας τότε, «Είναι καθήκον της κυβέρνησης να
µην επιτρέψει να υποτιµηθεί περαιτέρω η θέση του ελληνικού δηµοσίου από µια µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
τράπεζας χωρίς τη συµµετοχή του ΤΧΣ». Δώσαµε, λοιπόν, το δικαίωµα στο ΤΧΣ να συµµετέχει και θα δούµε πώς θα εξελιχθεί η
κατάσταση, πάντα επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονοµίας και της
ελληνικής κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι πάει πολύ αυτή η κριτική να
ασκείται από τη σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά -για να µην ξεχνιόµαστε- τι είχε
πει ο Αλέξης Τσίπρας στις 5-10-2015: «Είναι η τελευταία ευκαιρία
για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών. Θα αντιµετωπιστεί
οριστικά το πρόβληµα των κόκκινων δανείων.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε πει: «Μέχρι τις 31-12-2015 θα
έχει γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα έχουν αντιµετωπιστεί όλα τα κόκκινα δάνεια. Και τι βρήκαµε; Βρήκαµε τα
κόκκινα δάνεια στα 75,3 δισεκατοµµύρια ευρώ ή ως ποσοστό των
δανείων ακριβώς στο ύψος το οποίο παραδώσαµε την προηγούµενη κυβέρνηση το 2014. Στο 43,5% παραδώσαµε το ύψος των
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κόκκινων δανείων ως ποσοστό του συνόλου των δανείων και τον
Ιούνιο του 2019 ήταν 43,6%. Εσείς θα λύνατε µέχρι τον Δεκέµβριο του 2015 οριστικά το ζήτηµα των κόκκινων δανείων!
Καταθέτω τα σχετικά για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και κλείνω µε το κορυφαίο. Μιλάτε εσείς για την αξία της µετοχής σε οποιαδήποτε τράπεζα; Να µιλήσουµε ειδικά για την Πειραιώς; Πήρατε την αποτίµηση της συµµετοχής του ΤΧΣ, δηλαδή
του ελληνικού δηµοσίου, στα 11,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και τον
Ιούνιο του 2019 αυτή ήταν 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ. Την πήρατε
στα 11,6 και την παραδώσατε στο 1,6 δισεκατοµµύριο. Πήρατε
την Πειραιώς στα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ και την παραδώσατε
στο 0,35. Αυτός είναι ο ορισµός της ληστείας που είπε ο κ. Τσίπρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι κατατέθηκε -όπως
εξάλλου είχε προαναγγελθεί και από τον ειδικό αγορητή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας- το αίτηµα για ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Ξεκινάµε µε τον κατάλογο, µε πρώτο οµιλητή τον κ. Χαράλαµπο Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά είναι ο κ.
Φλαµπουράρης, ο κ. Σκανδαλίδης, η κ. Μανωλάκου, ο κ. Μυλωνάκης και µετά ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα, για να
επιταχύνω απλώς τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς να
συµπληρωθεί στον τίτλο του σχεδίου νόµου, λόγω της αποδοχής
των τροπολογιών που έγιναν δεκτές, η φράση «…και άλλες διατάξεις».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αν και η αλήθεια είναι ότι έξι ώρες µετά την εκκίνηση της σηµερινής συζήτησης, δεν θυµάµαι ακριβώς τι ήθελα να σας πω,
νοµίζω ότι κάποτε θα πρέπει να συζητηθεί, από το Προεδρείο
προφανώς, ότι αυτού του είδους η παράσταση, να µπαίνει ο Αρχηγός, να µπαίνουν µερικοί Βουλευτές, να µιλάει ο Αρχηγός επί
όσων πραγµάτων έχει διαπιστώσει ότι τρέχουν στα social media
και ότι µπορεί να κερδίσει µε αυτά µερικά likes στο Facebook ή
και είκοσι δευτερόλεπτα στα κανάλια -που κατά τα άλλα βρίζει-,
να χειροκροτούν οι Βουλευτές και µετά να φεύγουν συνοδεύοντας τον κατά την έξοδο, είναι µια άλλη µέθοδος να σαµποταριστεί η Βουλή, αφού δεν πέρασε η προηγούµενη έκκληση για
σαµποτάρισµα των εργασιών της Βουλής.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον -επειδή
αντιλαµβάνοµαι ότι έτσι είναι ο Κανονισµός και ο Κανονισµός
είναι ιερός- να βάλετε ως στόχο να τηρείται ο Κανονισµός κανονικά, δηλαδή να τηρείται και ο χρόνος τον οποίο δίνετε στους
Αρχηγούς όταν µιλάνε. Γιατί, κατά τα λοιπά, αποτελεί εν µέρει θα µου επιτρέψετε να διαπιστώσω- µία προσβολή στους Βουλευτές, οι οποίοι περιµένουν εδώ, αλλά και µια πολύ κακή εικόνα για
το Κοινοβούλιο, αφού αυτήν τη στιγµή είναι δεκαέξι Βουλευτές
εδώ, αν εξαιρέσουµε τον κ. Πολάκη που µπαίνει-βγαίνει, για να
παρακολουθήσουν τη συζήτηση που έχουµε σήµερα στο Κοινοβούλιο, η οποία είναι σηµαντική.
Θα µου επιτρέψετε να υπενθυµίσω, ειδικά στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ή να παραφράσω και να κρατήσω το ροµαντικό κοµ-
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µάτι από αυτό που είχε πει ο Τσε Γκεβάρα, ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι στην Αντιπολίτευση, είναι και ένα
και δύο και τρία και πολλά έργα σαν αυτό του Ελληνικού. Και
αυτό ακριβώς θα κάνουµε.
Είκοσι χρόνια πέρασαν από τότε που θα µπορούσε να έχει ξεκινήσει. Είκοσι χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε το αεροδρόµιο και τα αεροπλάνα από εκεί και πήγανε στα Σπάτα, όπως
είκοσι είναι τα χιλιόµετρα της διαδροµής που χωρίζουν το Νέο
Φάληρο από τη Βουλιαγµένη, στο πλάτος της οποίας γίνεται
αυτήν τη στιγµή µία ανάπλαση άνευ προηγουµένου. Και είναι
αυτή που είτε την καθυστερήσατε, είτε αδιαφορήσατε για αυτή
στο όνοµα δήθεν τοπικών συµφερόντων ή -ακόµα πιο δήθεν- του
περιβάλλοντος.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να περιµένουµε µέχρι
το τέλος να δούµε αν τελικώς η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έχει επανέλθει στον ρεαλισµό και να δούµε τι θα ψηφίσουν. Διότι, ο κ.
Τσίπρας έλεγε -και προφανώς δεν το έχει ξεχάσει, θα το διευκρινίσετε υποθέτω, αλλά εγώ εδώ δεν διαπιστώνω ότι υπάρχει
µια συναίνεση σε κάτι αυτονόητο- ότι αποκρυσταλλώνεται στην
υπόθεση του Ελληνικού η εναλλακτική αντίληψη που έχει για το
Ελληνικό, το οποίο είναι ένα κοµµάτι συλλογικής αγωνιστικής συνείδησης, ένα τοπόσηµο αγώνων. Αυτό ήταν. Θυµηθείτε τα.
Έχει δίκιο ο Υπουργός που σας υπενθυµίζει τώρα ότι όσα κάνατε, ήταν κυρίως ενέργειες οι οποίες τελικώς όχι µόνο δεν επέλυαν το θέµα, αλλά δεν το προχώραγαν καθόλου. Ήταν ίσως
στάχτη στα µάτια κάποιων που πίστευαν ότι κάποια στιγµή θα έρθετε στην οδό της λογικής και του ρεαλισµού. Αλλά στην πραγµατικότητα όχι απλώς χάσατε χρόνο, αλλά δηµιουργήσατε
ακόµη περισσότερα εµπόδια για να µπορέσουµε τώρα να τα προχωρήσουµε.
Χρειάστηκαν είκοσι και πλέον ενέργειες, τις οποίες ανέφερε ο
κ. Σταϊκούρας. Θα χρειαστεί, όµως, και άλλος χρόνος για να µπορέσουµε να το βάλουµε µπροστά και κυρίως να ξεπεράσουµε
στο µυαλό των ανθρώπων -κατά τη γνώµη µου- που εκεί µπαίνει
το δηλητήριο, ότι αν δεν αποφασίσουµε σ’ αυτήν τη χώρα τι θέλουµε τελικά, αν δεν αποφασίσουµε µε ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουµε τη συµµετοχή του κράτους εκεί που το κράτος δεν έχει
κάτι άλλο να κάνει, παρά µόνον να συνεισφέρει στο πραγµατικό
κεφάλαιο -γιατί η γη είναι ένα από τα βασικότερα κεφάλαια που
έχεις για να κάνεις µια δουλειά τόσο µεγάλης εµβέλειας- αν δεν
το κάνουµε αυτό, όπως το κάνουµε στο Ελληνικό και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, δεν θα καταφέρουµε να πάµε τη χώρα µπροστά. Δεν θα υπάρχουν δουλειές. Δεν θα υπάρχει εισόδηµα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι ίσως ορισµένοι να προτιµούν τη φτώχεια,
γιατί µεταξύ φτωχών µπορούν να διακρίνονται. Δεν είναι, όµως,
αυτός ο σκοπός αυτής, τουλάχιστον, της πλειοψηφίας µέσα στη
Βουλή που έχει δώσει εντολή στην Κυβέρνηση να προχωρήσει.
Ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν Μάιος του 1990 όταν
βγήκε ο Στέφανος Μάνος -µάλιστα δεν ήµουν σίγουρος για την
ηµεροµηνία και το έψαξα- και ανακοίνωσε ότι το αεροδρόµιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» θα πάει για αυτοχρηµατοδότηση. Από
εκείνη τη στιγµή µπορούσαµε να πιάσουµε τη δουλειά. Ήταν
τριάντα χρόνια πριν. Μπορούσαµε να το ξεκινήσουµε. Ήταν το
2001 που έφυγε το αεροδρόµιο. Είκοσι χρόνια πριν θα µπορούσε
να είχε ξεκινήσει µε τα χίλια και δεν το κάναµε. Και οι ευθύνες
προφανώς δεν είναι της Αντιπολίτευσης. Είναι και της Συµπολιτεύσεως. Προφανώς. Έπρεπε να πάµε πιο γρήγορα. Πότε, όµως,
επιτέλους, θα έχουµε µία αντιπολίτευση στην Ελλάδα, η οποία
να ενισχύει την καλή πλευρά και να καθυστερεί ή να εξηγεί σε
εκείνους που µπορεί να έχουν αντιρρήσεις -και όλες πρέπει να
συζητούνται, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό προφανώς- ποια είναι
η πραγµατικότητα;
Το 2012 όταν ψηφίστηκε ο νόµος για την αξιοποίηση του παλαιού αεροδροµίου του Ελληνικού, του χώρου για τον οποίο συζητούµε, το καταψηφίσατε. Το 2014 παραλάβατε. Η κυβέρνηση
Σαµαρά πρόλαβε στις 14 Νοεµβρίου να υπογράψει τη σύµβαση
παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ. Από εκεί και πέρα τίποτα.
Είναι ένα µοντέλο το οποίο µακάρι να το ξαναδούµε και να
επαναλαµβάνεται! Κι επειδή ακριβώς είναι κάτι που δεν το έχουµε ξαναδεί στην Ελλάδα, είναι λογικό να υπάρχουν και έκτακτες προβλέψεις και ειδικές προβλέψεις.
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Απ’ αυτήν την ψηφοφορία, την οποία ελπίζω ότι θα κάνουµε
σε λίγες ώρες, θα βγει ένα καινούργιο µοντέλο το οποίο θέλω να
το σκεφτείτε ξανά στην Αντιπολίτευση. Ή θα το πάρουµε και θα
πάµε παρακάτω ή αλλιώς θα πρέπει να δώσετε µία απάντηση στα
παιδιά σας και στα παιδιά µας, γιατί δεν θα έχουν δουλειές εδώ
και θα χρειαστεί να γίνονται µετανάστες εκτός της χώρας τους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε και
για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Αλέξανδρος Φλαµπουράρης από
τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι, πραγµατικά νόµιζα ότι ο κ. Παπαδηµητρίου θα αναφερθεί στα πραγµατικά προβλήµατα που υπάρχουν από τότε που ξεκίνησε αυτή η
προσπάθεια για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Γι’ αυτό, κατά τη
γνώµη µου πρέπει να µιλήσουµε µε αλήθειες και να θυµηθούµε
ότι το 2001, όταν ο αερολιµένας έφυγε και πήγε στο «Ελευθέριος
Βενιζέλος», όλη η Αθήνα, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη, αυτό που
ήλπιζε και ήθελε ήταν πραγµατικά να υπάρξει ένας πνεύµονας ο
οποίος θα κυριαρχείται από το πράσινο, ένας πνεύµονας ο
οποίος θα αναδεικνύει αυτά που υπήρχαν και ανακαλύφθηκαν
µέσα στον χώρο των έξι χιλιάδων στρεµµάτων, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά κτήρια, αρχιτεκτονικά µνηµεία. Ελπίζαµε ότι θα είναι και επισκέψιµος ο χώρος, ούτως ώστε πραγµατικά να υπάρχει ένας πνεύµονας πρασίνου και αναπνοής για την
Αττική και ιδιαίτερα για την περιοχή εκείνη.
Από τότε, από το 2001, ενώ αυτά ήταν στις προθέσεις όλων
των Ελλήνων, µέχρι το 2012 δεν έγινε απολύτως τίποτα. Φαίνεται
ότι κυριάρχησε από το 2010 ιδιαίτερα και µετά, η καταχρεωµένη
χώρα µας. Προσπάθησαν οι κυβερνώντες τότε να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να αντιµετωπίσουν το υπέρογκο χρέος που είχε δηµιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις
κυβερνήσεις -και ξέρουµε ποιοι ήταν αυτές τις κυβερνήσεις, δεν
θέλω να αναφερθώ, όλοι το γνωρίζουν- και έψαχναν να βρουν
έσοδα. Και νόµιζαν ότι τα βρήκαν τα έσοδα πουλώντας τα ασηµικά.
Ένα από τα ασηµικά, λοιπόν, ήταν το Ελληνικό. Γι’ αυτό, από
το 2012 που ψηφίστηκε -κι εµείς δεν το ψηφίσαµε, έχετε δίκιο σ’
αυτό- έρχεται η σύµβαση του 2014. Γνωρίζετε πολύ καλά -κι όλος
ο κόσµος το γνωρίζει- ότι είναι µία σύµβαση η οποία δεν ήταν
υλοποιήσιµη. Ήταν µία σύµβαση στην οποία κυριαρχούσε ένα
τοπογραφικό το οποίο δεν είχε απολύτως τίποτα καταγραµµένο.
Ήταν σαν µία ιστορία, για να µπορέσει πραγµατικά να υπάρξει
αυτή η σύµβαση η οποία είχε έντονα αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά.
Ερχόµαστε εµείς το 2015 και παίρνουµε αυτή τη σύµβαση η
οποία ήταν µε αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Δηλαδή,
δεν υπήρχε καµµιά ωριµότητα για το έργο. Ταυτόχρονα υπάρχει
το προαπαιτούµενο στο έργο που αφορά την αξιολόγηση της
χώρας για την τήρηση του µνηµονίου. Άρα, πήραµε µία σύµβαση
µε αυτά τα βάρη από πάνω.
Παρ’ όλα αυτά, όπως είναι γνωστό, προσπαθήσαµε µέσα από
διαπραγµατεύσεις να φθάσουµε σε µία καινούργια σύµβαση το
2016, µία σύµβαση η οποία ήταν µία ουσιαστική ανατροπή της
σύµβασης που υπήρχε πριν. Κερδίσαµε πάρα πολλά πράγµατα
µέσα από τις διαπραγµατεύσεις, στις οποίες πραγµατικά συνέβαλε και ο επενδυτής, διότι φαίνεται ότι είχε καταλάβει ότι η σύµβαση του 2014 όχι µόνο δεν ήταν υλοποιήσιµη, αλλά είχε και
τόσα πολλά υπέρ των επενδυτών τα οποία πραγµατικά δεν ήταν
υλοποιήσιµα.
Άρα, ερχόµαστε εµείς και κερδίσαµε κάποια πράγµατα. Δεν
θέλω να αναφερθώ, γιατί η ώρα περνάει. Θα καταθέσω το τι κερδίσαµε. Κερδίσαµε πάνω από τριάντα πράγµατα από τις διαπραγµατεύσεις. Θα τα δώσω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Φλαµπουράρης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι κάνουµε µετά; Προσπαθούµε για την ωρίµανση του ακινή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του, προκειµένου να υποδεχτεί την επένδυση. Ξεκίνησε και σχεδόν ολοκληρώθηκε στα χέρια µας. Πέραν όλων των θεµάτων που
έπρεπε να αντιµετωπιστούν, αφού ούτε καν τοπογραφικό δεν
υπήρχε, είχαµε την τρόικα να ζητά την πρόοδο µε κάθε κόστος,
αλλά και τους επενδυτές σε αυτή τη φάση, στην κρίσιµη αυτή
φάση, να µη συνεργάζονται πάντοτε επί της ουσίας, αξιοποιώντας την πίεση της Τρόικας.
Παρά ταύτα, σε χρόνο ρεκόρ η θεσµική ωρίµανση του Ελληνικού προχώρησε χωρίς η Κυβέρνησή µας να απεµπολήσει δηµόσια αγαθά. Πρέπει να δώσουµε τα εύσηµα σε όλους τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων που θωράκισαν και προχώρησαν την επένδυση µε τόσο γρήγορους ρυθµούς.
Επίσης, καταθέτω στα Πρακτικά -διότι δεν µας παίρνει ο χρόνος- για να µείνουν και για την ιστορία, αυτά που κάναµε όλη
αυτήν την περίοδο, µέχρι να εκδοθεί η µία ΚΥΑ από τις τρεις, η
οποία αναφερόταν στο µητροπολιτικό πάρκο των δύο χιλιάδων
στρεµµάτων και ήταν προϋπόθεση για να βγουν οι επόµενες δύο
KΥA.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Φλαµπουράρης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι ερχόµαστε στις 7 Ιουλίου που παραδίδουµε στη νέα Κυβέρνηση η οποία βγήκε µετά τις εκλογές. Και τι έχουµε σαν πρώτη
πράξη η οποία δηµιούργησε κάποια προβλήµατα και ιδιαίτερα
στους κυβερνώντες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι ξένοι επενδυτές αποχώρησαν µε τη νέα Κυβέρνηση. Ενώ
θεωρητικά ήταν η κυβέρνηση η δική µας η οποία δεν ήθελε τις
επενδύσεις και την είσοδο ξένων κεφαλαίων στη χώρα, ακούσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φλαµπουράρη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Θα ήθελα ενάµιση λεπτό,
αν µου επιτρέπετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αφήστε τον να ολοκληρώσει, κύριε
Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε, αφήστε τον να ολοκληρώσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ να τον αφήσω
τον κ. Φλαµπουράρη, αλλά είναι άλλοι τριάντα επτά οµιλητές.
Υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, Υπουργοί που θα θέλουν να παρεµβαίνουν, οπότε θα πάµε στις δώδεκα το βράδυ!
Δείξτε κι εσείς µία κατανόηση. Το επτάλεπτο το γνωρίζετε. Εντάξει, υπάρχει µία ανοχή από το Προεδρείο πάντοτε, αλλά θα
είναι σε βάρος των επόµενων οµιλητών.
Συνεχίστε, κύριε Φλαµπουράρη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Λέω, λοιπόν, ότι το πρώτο πραγµατικά αρνητικό µήνυµα ήταν
η αποχώρηση των ξένων επενδυτών, χωρίς βέβαια να υπάρχει
ευθύνη δική µας γιατί δεν ήµασταν πια στην κυβέρνηση.
Θα αφήσω αυτά που όλο αυτό το διάστηµα των δύο χρόνων
έπραξε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που χαρακτηρίζονταν από διάφορες τροποποιήσεις στα σχέδια νόµου, που όµως
δεν οδηγούσαν και δεν οδήγησαν ακόµα µέχρι σήµερα να ξεκινήσει το συγκεκριµένο έργο, να µπουν οι περίφηµες µπουλντόζες, πλην εκείνων οι οποίες µπήκαν για το γκρέµισµα των πέντε
κτηρίων, που έγινε πριν από µερικούς µήνες.
Και έρχοµαι στο σηµερινό νοµοσχέδιο για να αναφερθώ σε
δύο, τρία πράγµατα πολύ γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, κύριε
Φλαµπουράρη, φτάσαµε στα εννέα λεπτά, µε µία διακοπή µε ευθύνη του Προεδρείου. Τώρα όµως θα ξεκινήσουµε να µιλάµε για
το νοµοσχέδιο; Πόσο ανεκτό να γίνει από το Προεδρείο, πόση
ανοχή να δώσουµε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: Μισό λεπτό και τελειώνω.
Το ένα είναι θέµα είναι για τη διανοµή. Πρέπει να δούµε αν το
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«30-70» είναι πραγµατικό και δεν υπάρχει αυτή η υπέρβαση η
οποία αναφέρθηκε από άλλους οµιλητές.
Το δεύτερο θέµα είναι η περίφραξη, η οποία µε την τροπολογία
που φέρατε νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό διορθώνεται. Παρ’ όλα
αυτά να επισηµάνω ότι η εργοταξιακή περίφραξη είναι σαν δεδοµένη, οπότε δεν χρειάζεται όλο αυτό το θέµα της περίφραξης.
Και το τρίτο θέµα, το οποίο είναι κρίσιµο κατά τη γνώµη µου,
είναι ότι ουσιαστικά περνάει από το παράθυρο µία δυνατότητα
αν, για παράδειγµα, δανειστούν µε ενέχυρο το 70% και κάποια
στιγµή αποχωρήσουν, τότε το δικαίωµα της επιφάνειας έρχεται
στο ελληνικό δηµόσιο, το οποίο παίρνει µαζί του και τα χρέη τα
οποία έχουν κάνει οι προηγούµενοι διαχειριστές του 70%. Άρα
παίρνουµε και το ατελείωτο 70% και τα χρέη τα οποία θα είµαστε
υποχρεωµένοι να τα πληρώσουµε. Άρα τι έχουµε; Και το έργο να
µην τελειώνει και τα χρέη να τα πληρώνουµε. Νοµίζω ότι αυτό
πρέπει πραγµατικά -και έχετε τη δυνατότητα- µε µία ρύθµιση να
το διορθώσετε, να µην µπορούν να ενεχυριάσουν το 70% όσοι
θα πάρουν δάνειο, αλλά το 30% του οποίου έχουν και την ιδιοκτησία.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μπορεί να αργήσαµε οι απλοί
Βουλευτές να πάρουµε τον λόγο λόγω των οµιλιών των Αρχηγών,
όµως είχαµε την ευκαιρία να δούµε τη σύµπνοια, αλλά και τον
ανταγωνισµό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ µε την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για το ποιος θα πρωτοεξυπηρετήσει την κερδοφορία και τα προνόµια των επιχειρηµατικών
οµίλων σε βάρος των εργατικών και λαϊκών συµφερόντων. Κάτι
ήταν και αυτό.
Και τις δύο µεγάλες «εµβληµατικές», όπως τις ονοµάζετε,
επενδύσεις - ιδιωτικοποιήσεις στα τελευταία χρόνια τις έχετε ψηφίσει παρέα Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το συνεχίζετε και µε το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί αυτή είναι η στρατηγική
σας υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων και σε βάρος των λαϊκών
συµφερόντων.
Η µία ήταν η παραχώρηση - ιδιωτικοποίηση του λιµανιού του
Πειραιά στο κινέζικο µονοπώλιο της «COSCO» και η άλλη του Ελληνικού στον όµιλο «LAMDA» η οποία εντάσσεται στους γενικούς
σχεδιασµούς µε την ανάπλαση του παραλιακού µετώπου της Αττικής, τη δηµιουργία της αθηναϊκής ριβιέρας µε καζίνο, ουρανοξύστες διακοσίων µέτρων -στο ύψος της Ακρόπολης!-, εµπορικά
κέντρα και άλλα. Θα είναι µια νέα κλειστή πόλη µέσα στην πόλη
που θα αφορά εισοδήµατα υψηλά, νέες πολυτελείς κατοικίες,
γκολφ και άλλα, ενώ η δηµιουργία του µητροπολιτικού πάρκου
στο κέντρο της επένδυσης θα είναι το πράσινο προαύλιο της
νέας πόλης των λεφτάδων. Αν και διαµαρτυρόταν ο ΣΥΡΙΖΑ για
την περίφραξη, το κατάπιε και το υπερψηφίζει σαν δικό του έργο,
γιατί είναι δικό του έργο.
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης,
που θα φέρει τεράστια επιχειρηµατικά κέρδη σε βάρος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αφού τους αρπάζετε έναν τεράστιο ελεύθερο χώρο - πνεύµονα, που θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί για λαϊκές ανάγκες αθλητισµού, πρασίνου, υγείας,
αναψυχής κ.ά.. Για όλους θα ήταν.
Τα κτήρια που θα κατασκευαστούν θα αποκλείσουν την ακτογραµµή µε σοβαρές επιπτώσεις οπτικής όχλησης και στο µικροκλίµα της περιοχής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ζηµιά και στην
ακτή. Το νέο ενυδρείο χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή µε
προστατευόµενους υφάλους και υποθαλάσσια λιβάδια. Η περιβαλλοντική µελέτη περιγράφει τις επιπτώσεις από τα λιµενικά
έργα και τις εργασίες κατασκευής του. Τα εµπορικά κέντρα που
θα δηµιουργηθούν, θα συρρικνώσουν πολλές µικρές επιχειρήσεις σε επισιτισµό, τουρισµό, αλλά και στον τοµέα των υπηρεσιών. Έτσι είναι. Μπροστά στα κέρδη των οµίλων τι είναι οι
ανάγκες των ανθρώπων; Πάνε στα σκουπίδια. Αυτό κάνετε.
Το project «Ελληνικό» είναι υπόδειγµα ταξικότητας, ανισότητας αυτού του βαθιά εκµεταλλευτικού χαρακτήρα της καπιταλι-
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στικής ανάπτυξης. Έχει αρνητικές συνέπειες σε όλες τις πλευρές
της ζωής των εργαζοµένων του νότιου τοµέα, αλλά και ευρύτερα
της Αττικής. Μιλάτε για θέσεις εργασίας, κρύβοντας τους όρους
γαλέρας και για να υλοποιηθούν µας φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο µε τις πολλαπλές παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από τους
ισχύοντες νόµους, που και αυτοί το κεφάλαιο υπηρετούν. Προωθείτε εξαιρέσεις µέχρι και στην όποια περιβαλλοντική και πολιτιστική προστασία έχει αποµείνει.
Όλη η επένδυση του Ελληνικού συνιστά µια παρέκκλιση. Οικοδοµικές άδειες δώρο στον επενδυτή κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας µε προέγκριση των οικοδοµικών αδειών µε ισχύ τρία
χρόνια, ενώ για όλους τους υπόλοιπους είναι ένας χρόνος. Για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση επιβάλλει έκδοση απόφασης
σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη συνεδρίαση του Κεντρικού
Συµβουλίου Περιβάλλοντος Αδειοδότησης. Εάν παρέλθει αυτό
το διάστηµα τότε προχωρά αυτοδίκαια, χωρίς κανέναν περιορισµό. Αντίστοιχα για εργασίες εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων και ζωνών ανάπτυξης του πάρκου δεν απαιτείται έκδοση
άδειας, ενώ στη σχετική µελέτη υποχρεώνει το Γραφείο Ελληνικού να την εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες. Διαφορετικά θεωρείται εγκεκριµένη. Ορίζεται διαδικασία πιστοποίησης της
ολοκλήρωσης των εργασιών κατεδάφισης κατά παρέκκλιση όσων διατάξεων ισχύουν και για τις υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες. Εισάγονται όροι κατά παρέκκλιση της γενικής νοµοθεσίας
για την κατασκευή περίφραξης εντός του µητροπολιτικού πόλου
Ελληνικού. Και µετά µιλάτε για ελεύθερη πρόσβαση! Κοροϊδεύετε. Η άδεια περίφραξης δεν προβλέπει οικοδοµική άδεια και
δεν υπάρχει πουθενά -µα πραγµατικά πουθενά- έγκριση από το
Υπουργείο Πολιτισµού. Ντροπή!
Υπάρχουν παρόµοιες καταστάσεις στον Πειραιά µε την «COSCO», µε την κατασκευή προβλήτας κρουαζιέρας στην Πειραϊκή,
που χρηµατοδοτήθηκε κατά 95% από την Περιφέρεια Αττικής, η
οποία καταστρέφει ολόκληρη περιοχή, µετατρέποντάς τη από οικιστική ψυχαγωγία σε βιοµηχανική, για να κερδίσει το βιοµηχανικό µονοπώλιο.
Οι καταστροφικές συνέπειες του έργου εκδηλώνονται ήδη από
τη φάση της κατασκευής. Δεν παίρνουν στοιχειώδη µέτρα για
την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αν
και δεσµεύτηκε από τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής
του έργου. Για τις προκλητικές παρανοµίες του κινέζικου µονοπωλίου υπήρξε επίσηµη καταδίκη από την Περιφέρεια της Αττικής, ενώ µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος
υλικών µπαλώµατος από το ΕΛΚΕΘΕ, που προκάλεσαν θολότητα
στο θαλασσινό νερό, απειλώντας προστατευόµενα πολιτιστικά
µνηµεία και δηµιουργώντας πιθανώς περιβαλλοντική ρύπανση
που θα διοχετευθεί µέσω της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας
στον άνθρωπο.
Βέβαια, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αν και έχουµε καταθέσει εδώ και τρεις µήνες ερώτηση, απάντηση δεν έχουµε
λάβει και συνεχίζει προκλητικά να αδειοδοτεί η Κυβέρνηση δύο
νέα εργοτάξια της «COSCO» στη Δραπετσώνα, σε απόσταση
αναπνοής από την πόλη, δίπλα από εργατικές κατοικίες, για τις
ανάγκες του νέου λιµανιού της Πειραϊκής, µε άµεσες συνέπειες
σε δηµόσια υγεία και περιβάλλον, αφού επιβατικός λιµένας µετατρέπεται σε εργοστάσιο.
Τελειώνοντας, αυτό δείχνει ότι χρειάζεται ρήξη των πολλών µε
όσα διακηρύσσουν οι αστικές πολιτικές δυνάµεις. Αυτό απαιτεί
την οργανωµένη αντεπίθεση για τη διεκδίκηση των σύγχρονων
αναγκών του λαού και των παιδιών του, µέσω της κοινωνικοποίησης της γης και των µέσων παραγωγής και µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό υπέρ του λαού.
Εµείς σε αυτό τον αγώνα θα είµαστε µπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μυλωνάκης Αντώνης από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας από το πρωί µε ενδιαφέρον τη συζήτηση για τη σύµβαση
αυτή, µου κάνει εντύπωση για ποιον λόγο διαµαρτύρονται ο ΣΥΡΙΖΑ µε το Κίνηµα Αλλαγής αφού και τα δύο κόµµατα στηρίζουν
αυτή τη σύµβαση. Ακούσαµε τις ιδιαιτερότητες που έχει η σύµβαση.
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Για να µην καταναλώσω, όµως, τον χρόνο, διότι τα είπε αρκετά
αναλυτικά ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βιλιάρδος -νοµίζω ότι έγινε απόλυτα κατανοητό- θα πω, κύριε Υπουργέ,
ότι αυτή η σύµβαση, την οποία εσείς φέρατε εδώ τώρα, νοµίζω
ότι είναι πέρα για πέρα λεόντειος.
Ποια είναι η εταιρεία η οποία αναλαµβάνει να κατασκευάσει
όλο αυτό το έργο; Μία εταιρεία το 36.000 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο, η «HELLENICON GLOBAL», η οποία έχει την έδρα στο Λουξεµβούργο. Γιατί δεν αναλαµβάνει η «LAMDA DEVELOPMENT»
το έργο; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα; Να καταλάβουµε και εµείς
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν λεφτά. Πόσα χρήµατα θα
βάλουν; Γνωρίζουµε; Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα; Από
το µετοχικό κεφάλαιο των 36.000 ευρώ της εταιρείας; Είµαστε
µε τα καλά µας;
Για να καταλάβει και ο κόσµος και να µην κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας, η «τρόικα εσωτερικού» έχει κάνει τη δουλειά της µια
χαρά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία και Κίνηµα Αλλαγής έχουν µπει
στην τελική ευθεία, γιατί όλο και πιο κοντά έρχονται σε όλα τα
θέµατα: Στην οικονοµία, στα εθνικά θέµατα, στη λαθροµετανάστευση. Παντού µαζί, χεράκι-χεράκι. Ρίχνουν και µερικές σπόντες
ο ένας τον άλλον ίσα για να υπάρχει κάτι να λέµε.
Επικαλείστε συνεχώς, κύριοι Υπουργοί, το δηµόσιο συµφέρον.
Είπατε ότι θα κερδίσει η πατρίδα µας αρκετά δισεκατοµµύρια,
κύριε Υπουργέ. Όλο επικαλείστε το δηµόσιο συµφέρον. Τι δισεκατοµµύρια θα κερδίσει; Από πού; Από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ανήκει στο υπερταµείο; Όλα τα κέρδη της εταιρείας, ό,τι και να
βγάλει θα πάνε στους δανειστές. Το ίδιο γίνεται και µε το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Είδατε τι γίνεται τώρα µε την
Τράπεζα Πειραιώς και την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Σήµερα γίνεται αυτό. Ας το πούµε σε λίγο.
Όταν έχουµε την εταιρεία αυτή από το Λουξεµβούργο, που
διέπεται από το δίκαιο του κρατιδίου, µόνο ελληνικών συµφερόντων δεν είναι. Όταν δίνετε την έκταση καθαρή, χωρίς να προστατεύετε τα δικαιώµατα του δηµοσίου και επιτρέπετε τον επιµερισµό χρήσης άνευ έγκρισης από το ελληνικό δηµόσιο, πώς λέγεται αυτό; Κέρδος για το ελληνικό δηµόσιο;
Όταν οι ξένες εταιρείες θα θησαυρίζουν από υπερµισθώσεις
χρήσης γης, χρηµατοδοτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα και ό,τι
παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ θα πηγαίνει στους δανειστές, αφού εκεί ανήκει, η παρούσα σύµβαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
ότι δεν είναι συµφέρουσα προς το ελληνικό δηµόσιο και αυτό
πρέπει να περάσει καλά και να το καταλάβει ο κόσµος.
Δεν λέω ότι έχει αργήσει να ξεκινήσει. Ο κ. Γεωργιάδης, ο αγαπητός φίλος Υπουργός, έλεγε πριν τις εκλογές ότι σε µια εβδοµάδα θα µπουν µπουλντόζες. Εδώ έχουν περάσει σχεδόν δυο
χρόνια και οι µόνες µπουλντόζες που βγήκαν ήταν δυο τσαπιά
τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το ελληνικό δηµόσιο, για να
γκρεµιστούν οι αποθήκες.
Αν νοµίζετε ότι µε αυτόν τον τρόπο κοροϊδεύετε, περιπαίζετε
τον ελληνικό λαό, συνεχίστε. Όµως, έχετε καβαλήσει ένα καλάµι.
Σας το έχω ξαναπεί. Έχετε καβαλήσει ένα καλάµι και προχωράτε. Δεν υπολογίζετε κανέναν. Λέτε ψέµατα, προπαγανδίζετε
τα ψέµατά σας και νοµίζετε ότι όλα πάνε καλά.
Τα πιθανά οφέλη, δυστυχώς, δεν θα προσποριστεί το δηµόσιο,
αλλά το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς το ακίνητο και οι τίτλοι κτήσης έχουν περιέλθει σε αυτό. Το δε ΤΑΙΠΕΔ ελέγχεται, όπως είπαµε, από το
υπερταµείο, που σηµαίνει πως για ό,τι έσοδα θα έχει θα δεσµεύεται για τη µείωση του δηµόσιου χρέους, που όλο και ανεβαίνει.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει αυτό το δηµόσιο χρέος. Όλο
και θα ανεβαίνει.
Το δηµόσιο, λοιπόν, δεν θα βγει κερδισµένο ούτε µακροπρόθεσµα ούτε βραχυπρόθεσµα, η δε δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί από την εταιρεία και τους µελλοντικούς επενδυτές ως
εγγύηση για πιθανή χρηµατοδότηση είναι, επίσης, προκλητική,
κύριε Υπουργέ, καθώς δεν δεσµεύονται αυτοί ότι η επερχόµενη
χρηµατοδότηση θα αξιοποιηθεί για το Ελληνικό και κατά δεύτερον, θα αφορά ακίνητο του δηµοσίου το οποίο έχει µεταβιβαστεί
εν λευκώ από το ελληνικό δηµόσιο.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ξεπούληµα του ακινήτου, για το
οποίο µάλιστα σαφές αντίτιµο δεν πρόκειται να οριστεί λόγω του
ευµετάβλητου της σύµβασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και επειδή πρέπει να καταλάβει ο κόσµος, ο οποίος εµάς µας
έχει επιλέξει να είµαστε στη Βουλή για να περνάµε τη λογική,
διότι εδώ βιάζεται η λογική µας πολλές φορές, ένα απλό παράδειγµα θα δώσω: Έχουµε ένα πανάκριβο ακίνητο, πλησίον της
θαλάσσης, µε όλες τις ανέσεις. Αντί να το πουλήσουµε ή να το
εκµισθώσουµε ή να το αξιοποιήσουµε, εσείς αποφασίζετε να το
παραχωρήσετε σε κάποιον για ενενήντα εννιά χρόνια, δίνοντάς
του καθαρά και χωρίς βάρη την ψιλή κυριότητα, νοµή και κατοχή.
Ταυτόχρονα, του επιτρέπετε να κάνει οτιδήποτε θέλει, χωρίς
την έγκρισή µας. Πώς χωρίς την έγκρισή σας, αφού είστε ιδιοκτήτης; Και µάλιστα, του επιτρέπετε να το εκµισθώνει σε τρίτους,
χωρίς να έχετε, ως ιδιοκτήτης, οποιοδήποτε όφελος. Το ακίνητο,
µάλιστα, ο επιφανειούχος θα µπορεί να το θέσει ως εγγύηση σε
τράπεζες, εξασφαλίζοντας επιπρόσθετη χρηµατοδότηση, την
οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει και οπουδήποτε αλλού πέρα
από το ακίνητο.
Άρα, µπορεί να µου πει κάποιος ποιο είναι το όφελος του ιδιοκτήτη; Κανένα.
Επειδή δεν έχω χρόνο, θα σας πω, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι τις τελευταίες τέσσερις µέρες συνόδευσα
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, στη
Λέσβο.
Κύριοι Υπουργοί, η κατάσταση στο νησί -και το λέω µε πολλή
λύπη- είναι απελπιστική. Δεν είναι θέµα οικονοµίας. Είναι θέµα
παράνοµης µετανάστευσης. Κυκλοφορούν όπου θέλουν, πηγαίνουν όπου θέλουν.
Και αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι όσοι
ήρθαν να συναντήσουν τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης -και
το λέω αλήθεια- από φορείς, από αστυνοµικούς υπαλλήλους,
από πυροσβέστες που ήρθαν εκεί να τον δουν και από αιρετούς
και κυρίως κοινοτάρχες, ένα πρόβληµα υπάρχει τεράστιο και δεν
ξέρω πώς θα λυθεί.
Υπάρχει ένας αστυνοµικός, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο οποίος έµεινε διατηρητέος, ο στρατηγός κ.
Ντουρουντούς. Όλος ο κόσµος είναι εναντίον του. Έχει ξεσηκώσει όλον τον ελληνικό λαό. Αυτός ο άνθρωπος πάνω από εκατόν
εξήντα δικογραφίες, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγµα. Μίλησε ο Πρόεδρος και µε τον κ. Χρυσοχοΐδη. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Είναι απίστευτα αυτά
που συµβαίνουν να κυνηγάνε Έλληνες καθηµερινώς. Είναι εκατόν εξήντα δικογραφίες και πάνω. Δηλαδή όλος ο λαός της Λέσβου είναι αναγκασµένος να έχει έναν αστυνοµικό επιθεωρητή,
ο οποίος βανδαλίζει τον ελληνικό λαό, βιάζει τη λογική του, χτυπάει αλύπητα τους Έλληνες; Μα, όλοι να έχουν παράπονα;
Κάτι πρέπει να γίνει και νοµίζω ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι υπεύθυνος για αυτό και βέβαια ο κ. Καλαµαράκης, ο κύριος αρχηγός.
Πρέπει κάποια στιγµή να το δούµε αυτό συνολικά.
Και πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι ό,τι λέµε εδώ το λέµε για
το καλό και το συµφέρον της πατρίδας και το συµφέρον του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό µπήκαµε εδώ, κύριε συνάδελφε, κύριε
Υπουργέ. Η Ελληνική Λύση µπήκε για να φέρει τη σοβαρότητα
και τη λογική στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστώ.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Μετά θα ακολουθήσει ο κ. Ραγκούσης και µετά ο κ. Κατρίνης που το είχε δηλώσει από πριν.
Μετά τον κ. Κατρίνη εσείς, κύριε Βρούτση.
Κοιτάξτε τώρα, εγώ καταλαβαίνω θέλετε τώρα ο ένας µετά τον
άλλον να τοποθετηθείτε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όµως
αφήνουµε πίσω τον κατάλογο των οµιλητών. Γνωρίζετε ότι συνηθίζαµε και πηγαίναµε ένας, δύο, τρεις οµιλητές και ένας Κοινοβουλευτικός. Θερµή παράκληση, σκεφτείτε το και θα µου πείτε
µετά την τοποθέτηση του Υπουργού, αν είναι να παρεµβάλλονται
δυο, τρεις οµιλητές και µετά οι Κοινοβουλευτικοί.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα επαναλάβω το σχόλιό µου που έκανα στον κ.
Τσίπρα την περασµένη φορά. Όταν αναφέρεσαι σε κάποιον και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

µάλιστα επί τόση πολλή ώρα επί προσωπικού, η αστική ευγένεια
επιβάλλει να µείνεις και να ακούσεις την απάντησή του. Εν πάση
περιπτώσει αυτό το αφήνω. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του.
Δεν το έχω κάνει ποτέ µέχρι σήµερα. Πάντα παραµένω όταν λέω
κάτι για κάποιον να µου απαντήσει, να του ανταπαντήσω και να
γίνει σχετική συζήτηση. Ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει λίγο σόου
και µετά σηκώνεται και φεύγει, όπως δεν κάνουν οι άνθρωποι
που έχουν αγωγή. Το αφήνω αυτό και πάω λίγο στο προκείµενο.
Πριν πω για το Ελληνικό, να πω ότι µέσα εδώ υπάρχουν δύο
σηµαντικές τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η πρώτη
είναι η νέα παράταση που δίνουµε για να παράγονται στην Ελλάδα τα αντισηπτικά µε την κατά παρέκκλιση άδεια που πρωτοψηφίσαµε οµοφώνως τα κόµµατα τον περασµένο Μάρτιο. Χάρη
σε αυτήν την κατά παρέκκλιση άδεια φτιάχτηκαν οι παραγωγές
των αντισηπτικών στην Ελλάδα και έχουµε στην αγορά µας επάρκεια αντισηπτικών και σε πολύ χαµηλές τιµές όλον αυτόν τον
χρόνο.
Δώσαµε και µία παράταση και τώρα δίνουµε άλλη µία παράταση και πρέπει να σας πω ότι αν η πανδηµία συνεχιστεί θα δώσουµε και άλλη παράταση. Αυτό θα συνεχίζεται έως ότου παύσει
να είναι η ανάγκη των αντισηπτικών πρώτο ζήτηµα υγειονοµικού
χαρακτήρα. Άρα, η µία είναι η παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου
αυτής της δυνατότητας παραγωγής αντισηπτικών.
Και η δεύτερη τροπολογία που έχουµε είναι ότι η έκτακτη κρατική ενίσχυση που δίνουµε στις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές
στην περίοδο των εορτών και που δεν µπορούσαν να πουλήσουν
ούτε ως click away στο λιανικό εµπόριο. Αναφέροµαι κυρία συνάδελφε, στην Κοζάνη, σε περιοχή της Φλώρινας, στη δυτική Αττική κ.λπ. αυτά τα 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση λιανικού εµπορίου
γίνονται ακατάσχετα και δεν χρειάζονται φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα έτσι ώστε να µπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις
που χρειάζονται τα χρήµατα να απολαύσουν τα χρήµατα αυτά.
Φαντάζοµαι ότι και οι δυο τροπολογίες θα τύχουν της ευµενούς υποδοχής όλων των κοµµάτων. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη
διαφωνία µεταξύ µας σε αυτό.
Να ξεκινήσω από τα καλά νέα της ηµέρας για να µην έχουµε
όλο τη συνήθη ελληνική γκρίνια, η οποία είναι χρήσιµη ως έναν
κάποιον βαθµό. Σήµερα είχαµε ένα πολύ θετικό νέο από την ΕΛΣΤΑΤ. Το καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής να το ακούσει ο
ελληνικός λαός και να το µάθετε και όσοι τυχόν δεν το είχατε
ακούσει. Κατά µείον 5,6% µειώθηκε ο κύκλος των εργασιών στο
λιανικό εµπόριο στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση
µε τον Ιανουάριο του 2020. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Γιατί αυτή είναι µία πολύ καλή είδηση; Τον Ιανουάριο του 2020
δεν υπήρχε καραντίνα, δεν υπήρχε ιός, το λιανικό εµπόριο λειτούργησε οµαλά και τις τριάντα µία ηµέρες. Τον Ιανουάριο του
2021 το λιανικό εµπόριο λειτούργησε δώδεκα ηµέρες ακριβώς
γιατί αναγκαστικά ξανακλείσαµε. Άρα, το ότι στον µήνα Ιανουάριο του 2021 µετράει η ΕΛΣΤΑΤ στο λιανικό εµπόριο, που δούλεψε δώδεκα και όχι τριάντα µία ηµέρες, όπως τον Ιανουάριο του
2020, έχουµε πτώση µόνο -5,4% αυτό είναι, κατά τη γνώµη µου,
µεγάλο δείγµα υγείας και ευρωστίας της ελληνικής οικονοµίας
υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Όσον αφορά τώρα την ειρωνεία του κ. Τσίπρα για τον Υπουργό «υπανάπτυξης» και άλλα διάφορα που είπε, θα ήθελα πάρα
πολύ να µου έκανε µία ειλικρινή κριτική κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ
πώς ακριβώς θα µπορούσε ο οποιοσδήποτε Υπουργός -µόνο αν
ήταν ο Ιησούς Χριστός φαντάζοµαι, κάποιος άλλος δεν θα µπορούσε- να έχει ανάπτυξη το έτος 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µε πανδηµία.
Γιατί αν κάποιος νοµίζει ότι έγινε κάτι εξαιτίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή του Υπουργού Ανάπτυξης και έχουµε ύφεση -8,2%,
να το δεχθώ και να µου το εξηγήσει. Αντιθέτως, θέλω να πω ότι
οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας το 2020 απεδείχθησαν
πολύ καλύτερες όλων των σχετικών προβλέψεων.
Δεν θα πω το -12% που προέβλεπε ο κ. Τσίπρας τον Ιούνιο, δη-
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λαδή, πριν από τη δεύτερη καραντίνα, άρα µε τη δεύτερη καραντίνα θα πήγαινε -15% ή -16% µε βάση τη δική του πρόβλεψη ή
του κ. Βαρουφάκη, που είχε βάλει στοίχηµα από το Βήµα της
Βουλής ότι θα είναι -15%. Θα πω ότι µόλις πριν από έναν µήνα
και λιγότερο στην επιτροπή της Βουλής, τη σχετική που κάναµε
για τις δηµόσιες συµβάσεις, είχα µία εκτενή συζήτηση και διαφωνία µε τον τότε εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μαµουλάκη, και
της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Βιλιάρδο, για το πόση θα είναι η
ύφεση του 2020 και οι δύο επέµεναν µε στεντόρεια φωνή ότι η
ύφεση θα είναι διψήφια κα µάλιστα µεγάλη ύφεση. Ο κ. Βιλιάρδος µάλιστα είχε προβλέψει ότι θα είµαστε και πάνω από την
Ισπανία που είχε -11%. Τι απεδείχθη τελικώς; Η Ισπανία των σοσιαλιστών Ποντέµος έκλεισε µε -11%, η Ιταλία -9% και εµείς 8,2% όσο και η Γαλλία, σχεδόν όσο και η Πορτογαλία. Δηλαδή,
πήγαµε εξαιρετικά καλύτερα όλων των προβλέψεων.
Τώρα αυτό µπορείτε να το δείτε µεµψίµοιρα, µπορείτε να το
δείτε όµως ως µια εθνική επιτυχία. Εγώ δεν θα πω επιτυχία του
Γεωργιάδη ούτε επιτυχία της Κυβερνήσεως. Θα πω είναι ένα
δείγµα που οι αγορές αυτοµάτως το µέτρησαν πάρα πολύ θετικά
γι’ αυτό και την επόµενη στιγµή που έγινε η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ έπεσαν τα επιτόκια δανεισµού και έγινε µεγάλο πάρτι,
όπως λέτε, στις αγορές διότι κανείς δεν περίµενε, µα, κανείς δεν
είχε προβλέψει, ούτε ένας, ότι η Ελλάδα θα έκλεινε µε -8,2%.
Άρα, χωρίς να πανηγυρίζουµε προφανώς, γιατί παραµένει µεγάλη η ύφεση, υπό τις συνθήκες του 2020 όµως για όποιον καταλαβαίνει από οικονοµία ήταν επιτυχία το -8,2%, τι να κάνουµε
τώρα;
Πάµε τώρα στο Ελληνικό γιατί δεν θέλω να αφήσω τίποτα αναπάντητο, άρα αφήνω τις ειρωνείες του κ. Τσίπρα. Ξέρω, αν είχε
Υπουργό Ανάπτυξης τον Παναγιώτη Λαφαζάνη -θυµίζω η πρώτη
του επιλογή ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για Υπουργός Ανάπτυξης-, είµαι βέβαιος εν µέσω πανδηµίας θα είχε πετύχει και
ανάπτυξη µην σας πω µε καραντίνες, χωρίς ταξίδια, χωρίς τουρισµό και χωρίς τίποτα. Άλλα για την οικονοµία µπορούµε να κάνουµε άλλη στιγµή µία πολύ ενδελεχή συζήτηση.
Πάµε τώρα στο Ελληνικό. Τσίπρας: «Εµείς δεν ήµασταν κατά»,
λέει, «της επενδύσεως. Εµείς διαφωνούσαµε για συγκεκριµένους
όρους της επενδύσεως». Αυτό ήταν το πρώτο επιχείρηµα το
οποίο κατέθεσε στην κριτική του. Μιας λοιπόν και είχε και αυτός
διάφορα εκτυπωµένα, ξεκινάω. Αλέξης Τσίπρα την εποχή της αντιπολίτευσης, κυρία Πέρκα, κρατάει στα χέρια του το πανό «Το
Ελληνικό δεν πωλείται. Ελληνικό is not for sale». Πάρτε το για τα
Πρακτικά, επειδή είχε και λίγο θράσος ως συνήθως ο κ. Τσίπρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων κ.
Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσέξτε, δεν ήταν αντίθετος στην επένδυση του Ελληνικού
ο κ. Τσίπρας. Κάποιες λεπτοµέρειες είναι µε τις οποίες διαφωνούσε µε πανό «Ελληνικό not for sale» και µε ιδιαίτερη, θυµάµαι,
ηµερίδα της «ΑΥΓΗΣ» που είχαν κάνει εκεί να γίνει όλο πράσινο
και να µην χτιστεί τίποτα και που είχαν εκεί εκείνον τον ταλαίπωρο τον Δήµαρχο Ελληνικού, τον Κορτζίδη, που τον είχαν βάλει
να κάνει και µία απεργία πείνας, και είχε κρεµαστεί σε κάτι κάγκελα και του πηγαίναν νερό, λες και ήταν σκύλος. Άρα, για να
θυµόµαστε, ο Αλέξης Τσίπρας που προ ολίγου δήλωσε εδώ ότι
δεν ήταν αντίθετος στην αρχή, έκανε αυτά.
Τι είπε µετά ο κ. Τσίπρας; Ξεκίνησε, πρώτα απ’ όλα, µε µια
σειρά δικών µου δηλώσεων για το πότε θα ξεκινήσουν οι µπουλντόζες. Εγώ δεν έχω πάρει όλες τις δικές σας δηλώσεις. Έχω του
κ. Φλαµπουράρη, έχω της κ. Πέρκα, αλλά δεν πειράζει, θα καταθέσω δύο, για να µη χάσουµε χρόνο.
Σπίρτζης: «Το 2018 θα παραχωρηθεί στον επενδυτή». Πριν ο
Πολάκης γέλαγε, όταν ο Τσίπρας κατέθεσε στα Πρακτικά και
έλεγε «όλα εδώ πληρώνονται». Να το, Πολάκη. Σπίρτζης για το
Ελληνικό: «Το 2018 θα παραχωρηθεί στον επενδυτή».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµή-
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µατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν σας κάνει ο Σπίρτζης; Πιτσιόρλας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ: «Μπουλντόζες τον Οκτώβριο στο Ελληνικό».
Ποιον Οκτώβριο; Του 2018. Πάρτε και τον Οκτώβριο του 2018.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ανάλογες είχε κάνει και ο κ. Φλαµπουράρης, πέντε, έξι διαφορετικές ηµεροµηνίες. Δεν τις έχω τυπώσει. Αν τις αµφισβητείτε,
θα τις τυπώσω µετά, τις έχω στο κινητό µου. Άρα, λοιπόν, αν αρχίσουµε να παίζουµε τώρα µε τις ηµεροµηνίες και τις εντυπώσεις, δεν σας ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταµός, που έλεγε η
γιαγιά µου.
Ας πάµε, όµως, τώρα να απαντήσουµε και σε αυτά που είπε ο
κ. Τσίπρα, όχι για τον κ. Τσίπρα, διότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να
πειστεί. Ήρθε να κάνει σόου και έφυγε. Αλλά για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποια είναι η αλήθεια. Πρώτα απ’ όλα, τι παραλάβαµε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να αποκατασταθεί και λίγο
η αλήθεια στην Αίθουσα από αυτά που άκουσα που είπε κυρίως
η κ. Πέρκα και ο κ. Φλαµπουράρης. Έχει σηµασία να καταλάβει
ο κόσµος όταν πήρε την εξουσία η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τι παρέλαβε, γιατί η µία κυβέρνηση µετά την άλλη είναι
σαν µια σκυταλοδροµία. Ο καθένας µας παραδίδει τη σκυτάλη
στην επόµενη οµάδα και η επόµενη στην επόµενη οµάδα κ.ο.κ..
Τρεις ηµέρες προ των εκλογών ανακοίνωση «LAMDA DEVELOPMENT», της εταιρείας που κάνει την επένδυση. Κλείνω µε τις
τρεις τελευταίες γραµµές. «Η εταιρεία βρίσκεται για µια ακόµα
φορά αντιµέτωπη µε αιφνιδιαστική ανατροπή των συµφωνηθέντων, σε αντίθεση µε το πνεύµα των επανειληµµένων συζητήσεων
σε συνεδριάσεις του ΚΣΔ το τελευταίο δεκαήµερο. Συνεπεία των
ανωτέρω και έπειτα από τεσσεράµισι έτη προσπαθειών και συνεννοήσεων, η απόφαση που εκδόθηκε καθιστά την επένδυση
µετέωρη για αόριστο διάστηµα, πέραν από το ότι στέλνει εξαιρετικά δυσµενή µηνύµατα σε κάθε σοβαρή επένδυση εθνική ή
διεθνή».
Πάρτε και την ανακοίνωση της «LAMDA DEVELOPMENT» τον
Ιούλιο του 2019. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό µας παραδώσατε. Η επένδυση όταν φύγατε, η σκυτάλη
που µας δώσατε -θα έρθω σε εσάς, κυρία Πέρκα, µετά- ήταν η
επένδυση νεκρή. Η εταιρεία ετοιµαζόταν να φύγει από το Ελληνικό και να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια για να διεκδικήσει
αποζηµίωση από το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό µας παραδώσατε,
παρά τις προβλέψεις σας ότι θα βάζατε τις µπουλντόζες από το
2018, από το 2017, από το 2016, µιας και θέλατε να πάµε έτσι.
Τι είπε ο Μητσοτάκης προεκλογικά, που το κατέθεσε ο κ. Τσίπρας; Τα ξανακαταθέτω τώρα εγώ µε τη σωστή ερµηνεία. «Δέσµευση Μητσοτάκη για το ξεµπλοκάρισµα της επένδυσης στο
Ελληνικό εντός επτά ηµερών» και «Με το καληµέρα οι αποφάσεις
για το Ελληνικό».
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γέλασε ο µωρός από τα Σφακιά της Κρήτης. Γιατί; Έπεσε έξω
ο Μητσοτάκης; Την πρώτη µέρα που πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή στις 9 Ιουλίου του 2019, κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέλαβα τον φάκελο του
Ελληνικού και συνάντησα τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της «LAMDA DEVELOPMENT» –ήταν το πρώτο µου ραντεβού- και του ζήτησα να επανεξετάσει η «LAMDA DE-
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VELOPMENT» την απόφασή της να αποχωρήσει από το Ελληνικό, σύµφωνα µε το προηγούµενο δελτίο Τύπου.
Την επόµενη µέρα, 10 Ιουλίου 2019, µετά τις διαβεβαιώσεις
και της δεσµεύσεις της Κυβερνήσεως, η «LAMDA DEVELOPMENT» ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την επένδυση στο Ελληνικό,
εφόσον τηρηθούν τα συµπεφωνηθέντα µε τη νέα ελληνική Κυβέρνηση. Αν έπεσε έξω ο Μητσοτάκης, έπεσε έξω στο εξής: Δεν
λύθηκε σε επτά µέρες, λύθηκε σε τρία εικοσιτετράωρα το ξεµπλοκάρισµα της επενδύσεως στο Ελληνικό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πάµε τώρα και σ’ εµένα. Δίνω στα Πρακτικά αυτά που είπε ο
κ. Τσίπρας που µε αφορούν, για να µην φανεί ότι δεν τα είπα. Τι
κατέθεσε; «Μέσα στο 2019 µπαίνουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό». «Στόχος να µπουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό µέχρι το
τέλος του 2019» -τα κατέθεσε ο ίδιος- και «Στόχος να µπουν οι
µπουλντόζες στο Ελληνικό στις αρχές του 2020».
Τα ξανακαταθέτω τώρα εγώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πράγµατι οι µπουλντόζες στο Ελληνικό µπήκαν τον Ιούνιο του
2020. Αυτό είναι αληθές. Ο αρχικός µου στόχος, οι πρόδροµες
εργασίες να ξεκινήσουν τον Δεκέµβριο του 2019 και το πολύ τον
Ιανουάριο του 2020, δεν ξεκινήσαν τον Ιανουάριο του 2020, ξεκινήσαν τον Ιούνιο του 2020. Για ποιον λόγο οι µπουλντόζες µπήκαν στο Ελληνικό τον Ιούνιο του 2020; Εγώ είπα ότι θα µπουν οι
µπουλντόζες. Δεν είπα ότι θα γίνει αλλαγή των µεριδίων, αγαπητή, και οι µπουλντόζες µπήκανε. Και τι είπε ο κ. Τσίπρας; Είπε
κάτι άλλο πολύ χαριτωµένο. Μπήκαν, λέει, για να γκρεµιστεί ένα
κτήριο.
Ρε παιδιά, ακούστε. Θα σας πω µια ιστορία από τη µεσαιωνική
ιστορία της φιλοσοφίας. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν τον Αριστοτέλη θεό και ήταν η εποχή που λόγω Θωµά Ακινάτη το µόνο που
τους ενδιέφερε ήταν τι έγραφε ο Αριστοτέλης, υπάρχει η εξής
χαριτωµένη ιστορία.
Σε ένα µοναστήρι καλογήρων διαφωνούσαν για το πόσα δόντια έχει ο ίππος, κατά τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης κατά τύχη
στο «Περί ζώων ιστορίαι» δεν γράφει καθόλου για το πόσα δόντια
έχουν οι ίπποι και προσπαθούν να ερµηνεύσουν από όλα τα άλλα
που έλεγε για τους ίππους πόσα δόντια έχει ο ίππος. Ένας µοναχός είπε λοιπόν -θεωρήθηκε ιεροσυλία τότε- «ρε παιδιά, αντί
να διαφωνούµε για τον Αριστοτέλη, δεν κατεβαίνουµε κάτω σε
ένα στάβλο να µετρήσουµε τα δόντια ενός ίππου να τελειώνουµε;».
Όποιος, λοιπόν, δεν έχει καταλάβει τι έγινε στο Ελληνικό το
καλοκαίρι που µας πέρασε, παίρνει το αυτοκίνητό του, περνάει
από την παραλιακή λεωφόρο και βλέπει µε τα µάτια του αν ένα
κτήριο κατεδαφίστηκε, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Κατεδαφίστηκαν
εννιακόσια κτίσµατα, έγινε δηλαδή όλο το χωράφι αυτό χέρσο.
Γιατί έγινε χέρσο; Γιατί για να παραδόσεις στον επενδυτή κάτι,
πρέπει να το παραδόσεις έτοιµο για την επένδυσή του.
Ακούστηκε προηγουµένως πάλι ψευδώς -δεν θυµάµαι από
ποιον συνάδελφο, νοµίζω από τον κ. Μυλωνάκη, µπορεί να κάνω
λάθος, κάποιος το είπε-ότι έγιναν, λέει, µόνο κάποιες εργασίες
µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου, ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά, εσείς ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ -και θα σας πω τώρα πώς το γνωρίζετε- ότι τα χρήµατα τα έβαλε ο επενδυτής, δηλαδή, η «LAMDA
DEVELOPMENT».
Ερωτώ τώρα καλόπιστα τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ρε παιδιά, δεν πιστεύετε εµένα ότι γκρεµίστηκαν εννιακόσια κτήρια και δεν πιστεύετε εµένα ότι τα πλήρωσε η «LAMDA DEVELOPMENT». Να
το δεχθώ. Δεν µε συµπαθείτε, είµαι φωνακλάς, σας έχω σπάσει
τα νεύρα, θέλετε να µου πάτε κόντρα, λέτε «δεν πιστεύω τον Γεωργιάδη».
Ακούστε πόσο απλά είναι τα πράγµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έτυχε η εταιρεία που ανέλαβε το γκρέµισµα των έργων και που πληρώθηκε από τη «LAMDA DEVELOPMENT» να
είναι η εταιρεία «ITRAKNAT». Ποιος όµως ήταν µέχρι πρότινος
µέλος του διοικητικού συµβουλίου αυτής της εταιρείας; Ο κ. Πέ-
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τρος Κόκκαλης, δηλαδή ο Ευρωβουλευτής σας. Αντί να διαφωνείτε µε τον Γεωργιάδη, δεν ρωτάτε τον Ευρωβουλευτή σας
ποιος τον πλήρωσε για να κάνει την κατεδάφιση των ακινήτων;
Θα σας πιστοποιήσει ότι τον πλήρωσε η «LAMDA», η οποία του
έδωσε και τη δουλειά. Και θα σας πει και πόσα κτίσµατα κατεδάφισε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω σε πέντε λεπτά.
Είναι ντροπή ο κ. Τσίπρας, όταν τη δουλειά την πήρε Ευρωβουλευτής του, για την ακρίβεια η οικογένεια του Ευρωβουλευτή
του, να µην µπορεί να µιλήσει ούτε µε τον Ευρωβουλευτή του
για να µάθει την αλήθεια.
Άρα, δεν γκρεµίστηκε ένα κτήριο, γκρεµίστηκαν εννιακόσια και
δεν πληρώθηκαν από τον ελληνικό δηµόσιο, αλλά πληρώθηκαν
από τη «LAMDA». Άρα, οι µπουλντόζες µπήκανε και η δουλειά
έγινε.
Πάµε τώρα στο τελευταίο που µου είπε. «Αναρµόδιος δηλώνει
τώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις µπουλντόζες στο Ελληνικό».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και το είπε και µε µία εξυπνάδα. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όταν στην ερώτησή σας ζητάτε πράγµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δεν
ξέρετε πώς να κάνετε µία γραπτή ερώτηση στη Βουλή, προφανώς η υπηρεσία του Υπουργείου µου θα σας απαντήσει ότι «αυτό
το οποίο µας ρωτάτε δεν ανήκει στην αρµοδιότητα αυτού του
Υπουργείου». Αν επανακαταθέσετε την ερώτηση στο σωστό
Υπουργείο, θα πάρετε και τη σωστή απάντηση. Είναι για το τελευταίο χαριτωµένο.
Άρα, λοιπόν, για να συγκεφαλαιώσουµε. Αν παίξουµε µε τις
ηµεροµηνίες, άκρη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζετε. Αν παίξουµε τώρα
µε το αν θέλετε ή όχι την επένδυση, όλος ο ελληνικός λαός θυµάται.
Τι κάναµε τώρα εµείς; Το καταθέτω στα Πρακτικά και το δείχνω για τον ελληνικό λαό που βλέπει τώρα την οµιλία. Μία σελίδα. Δεν τα διαβάζω, γιατί είναι πολλά. Δύο σελίδες, τρεις σελίδες, τέσσερις σελίδες -θα το καταθέσω όλο- πυκνογραφηµένα
βήµατα που αφορούν σε κοινές υπουργικές αποφάσεις που όλοι
ξέρετε πόσοι τρέχουν από πίσω, σε νοµιµοποιήσεις, σε νοµοθεσία και οτιδήποτε άλλο, τα οποία χρειάστηκε να γίνουν από την
παρούσα Κυβέρνηση για να µπορέσουµε να φτάσουµε σήµερα
στο σηµείο που βρισκόµαστε. Θα σας πω αµέσως πού είµαστε
και κλείνω µε αυτό.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν υποτίθεται ότι µας το δώσατε έτοιµο και χρειάστηκε να
κάνουµε τέσσερις σελίδες διοικητικές πράξεις πυκνογραφηµένες σελίδες για να µπορούµε να φτάσουµε στο σηµείο που είµαστε σήµερα, είναι και λίγο θράσος να πουλάτε πνεύµα µέσα στην
Αίθουσα.
Για να µην αδικήσω την κ. Πέρκα και τον κ. Φλαµπουράρη, εν
µέρει, επειδή εγώ δεν είµαι σαν κι εσάς και µου αρέσει να αναγνωρίζω πάντα στους πολιτικούς µου αντιπάλους το τι έχουν
κάνει, η αλήθεια είναι ότι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η κ. Πέρκα
πρωτίστως και ο κ. Φλαµπουράρης δευτερευόντως εργάστηκαν
για να γίνει η επένδυση. Αυτοί εργάστηκαν για να γίνει η επένδυση.
Ο λόγος που δεν τα κατάφεραν είναι προφανώς ότι έπεσαν
έξω στις ηµεροµηνίες. Τα κατέθεσα για να µη χάνουµε χρόνο.
Γιατί δεν τα κατάφεραν, ενώ εµείς τα καταφέραµε και είµαστε
εδώ που είµαστε σήµερα; Για έναν βασικό λόγο: Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ
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είναι κοµµένος στα δύο. Ο κ. Φλαµπουράρης και η κ. Πέρκα ήθελαν να γίνει η επένδυση, ενώ ο κ. Σταθάκης, ο κ. Σκουρλέτης και
οι άλλοι δεν ήθελαν να γίνει η επένδυση. Πήγαινε η κ. Πέρκα και
έλεγε να κρατήσουν το ένα χαρτί, πήγαινε ο άλλος και έλεγε να
βγάλουν το άλλο χαρτί. Αυτά µας τα είπαν οι ίδιοι οι υπηρεσιακοί
αφού αναλάβαµε. Υπό τις συνθήκες που δούλεψε η κ. Πέρκα της
αναγνωρίζω ότι και πολλά έκανε, για να είµαι ειλικρινής. Όµως,
έτσι δεν µπορούσε ποτέ να τελειώσει η επένδυση στο Ελληνικό.
Πού είναι σήµερα η επένδυση; Μα, δεν χρειάζεται να πιστέψετε πάλι εµένα. Ένα απλό google search να κάνετε θα δείτε
πόσες ξένες προσφορές έχει ήδη µαζέψει η «LAMDA DEVELOPMENT» για να πουλήσει -να προπωλήσει- διαµερίσµατα στους
ουρανοξύστες στο Ελληνικό, θα δείτε την πορεία της µετοχής
της στο χρηµατιστήριο, θα δείτε πώς καλύφθηκαν οι αυξήσεις
του µετοχικού κεφαλαίου, µόνο για να µαζέψει τα χρήµατα το
Ελληνικό. Όλες αυτές είναι πραγµατικές πράξεις, όπου πραγµατικοί άνθρωποι ξοδεύουν εκατοντάδες εκατοµµύρια όσο εµείς
εδώ τσακωνόµαστε για το Ελληνικό.
Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί δίνουν τα εκατοµµύριά τους, κύριε
Φλαµπουράρη, απλώς γιατί συµπαθούν τον Γεωργιάδη; Όχι. Και
οι µέτοχοι της «LAMDA DEVELOPMENT» έβαλαν χρήµατα στις
αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου. Πόσα χρήµατα; Πάνω από
600 εκατοµµύρια για το Ελληνικό. Γιατί τα έβαλαν; Γιατί πιστέψαν
ότι το Ελληνικό ξεκίνησε. Γι’ αυτό τα έβαλαν. Εάν πίστευαν ότι
το Ελληνικό είχε κολλήσει, δεν θα τα έβαζαν. Εάν πίστευε η
αγορά ότι το Ελληνικό έχει κολλήσει, δεν θα ήταν η µετοχή της
«LAMDA DEVELOPMENT» εδώ που είναι. Αν πίστευαν οι ξένοι
αγοραστές ακινήτων ότι οι ουρανοξύστες δεν θα γίνουν, δεν θα
έδιναν προκαταβολές για να αγοράσουν διαµερίσµατα. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εµένα. Μπορείτε να πιστέψετε αυτά που βλέπετε µπροστά στα µάτια σας.
Το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα το Υπουργείο Οικονοµικών
είναι το προτελευταίο βήµα για την οριστική έναρξη του έργου
στην κυρίως βάση του, γιατί οι πρόδροµες εργασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει και συνεχίζονται και µε τον παρόντα νόµο. Έργα στο
Ελληνικό γίνονται και οι µπουλντόζες µπαίνουν ξανά µε αυτόν
τον νόµο.
Για να γίνει η µεταβίβαση του ακινήτου όµως και να αρχίσει το
χτίσιµο του κυρίως έργου µένει ακόµα ένα σηµαντικό βήµα. Ποιο
είναι αυτό; Η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του διαγωνισµού για το καζίνο και στη συνέχεια η υπερψήφιση από τη Βουλή
αυτής συµβάσεως δια νόµου, ώστε να κλείσει όλος ο φάκελος
του νόµου για το Ελληνικό που ψηφίσατε το 2016.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Και σε αυτούς που τόλµησαν να πουν -νοµίζω το είπε ο κ. Βαρουφάκης- ότι όταν είστε αντιπολίτευση βλέπετε σκάνδαλα και
όταν είστε κυβέρνηση τα βλέπετε ωραία -άλλο ένα µεγάλο ψεύδος- θέλω να υπενθυµίσω ότι όταν το 2016 έφερε η κυβέρνηση
Τσίπρα τον νόµο για το Ελληνικό, εγώ ως εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας είχα υπερψηφίσει τον νόµο και είχα δώσει συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ που τον έφερε. Και ως αντιπολίτευση η Νέα
Δηµοκρατία στήριξε την επένδυση.
Μάλλον θα το πω πιο σωστά, για να είµαι δίκαιος ιστορικά και
χρονικά. Η επένδυση αυτή είναι η µεγαλύτερη επένδυση αστικής
ανάπλασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το µεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στη χώρα άνω των 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ
που θα δηµιουργήσει εβδοµήντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι ένα όραµα του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.
Αυτός το σκέφτηκε και το έβαλε µπρος στη συγκυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Εκεί έγινε το πρώτο µεγάλο βήµα, «µπήκε το
νερό στο αυλάκι», όπως λέµε και άρχισε να προχωράει το έργο.
Πολεµήθηκε τότε από τον κ. Τσίπρα, όπως σας απέδειξα. Στη συνέχεια όµως ο κ. Τσίπρας -εγώ θα πω και µπράβο του- έβαλε
µυαλό, άλλαξε γνώµη και στήριξε την επένδυση διά του νόµου
που έφερε στη Βουλή. Έβαλε τον κ. Φλαµπουράρη και την κ.
Πέρκα να δουλέψουν, οι οποίοι δούλεψαν και αυτοί όσο µπορού-
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σαν στο αντίξοο περιβάλλον που σας περιέγραψα. Το πήγαν
µέχρι ενός σηµείου -όχι ικανοποιητικό, για να είµαστε δίκαιοι,
αλλά δεν τους υποτιµώ. Ήταν πολύ δύσκολο ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να το προχωρήσεις. Έκαναν όσα περισσότερα µπορούσαν.
Και πήραµε εµείς τη σκυτάλη εκεί που µας το άφησαν. Κάναµε
όλα αυτά που σας έδειξα. Η αγορά µάς έχει πιστέψει. Η επένδυση προχωράει. Ο διαγωνισµός για το καζίνο τελείωσε.
Υπενθυµίζω ότι στον διαγωνισµό για το καζίνο ο κ. Παππάς µού
είχε καταθέσει γραπτή ερώτηση, υιοθετώντας όλα τα επιχειρήµατα της «HARD ROCK» και στο Συµβούλιο της Επικρατείας οµοφώνως εκρίθη πως ό,τι έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν
σωστό από το Υπουργείο Οικονοµικών και την Ανεξάρτητη Επιτροπή Παιγνίων και δικαιωθήκαµε και σε αυτό πλήρως.
Και πού είµαστε τώρα; Περιµένουµε το Ελεγκτικό Συνέδριο να
δώσει το πράσινο φως σήµερα για το καζίνο, να φέρουµε και
αυτόν τον νόµο, να γίνει η µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων
και να πάµε στο κυρίως έργο.
Δηλαδή, µε τον COVOID -µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για µια τέτοια επένδυση- και µε τη διαµάχη «HARD ROCK» - «MOHEGAN»,
που κράτησε ένα χρόνο περίπου στα δικαστήρια, η πραγµατική
καθυστέρηση του έργου δεν είναι άνω των έξι µηνών. Τόσο γρήγορα και τόσο καλά πήγαµε. Για αυτό η αγορά επιβραβεύει τις
προσπάθειές µας, όσο και αν εσείς ειρωνεύεστε µε κάποια «πολάκεια» γελάκια.
Άρα, η ουσία παραµένει. Το µεγαλύτερο έργο που έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία ως κατασκευή ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός τελικά το τελείωσε. Αυτός
το δίνει στον ελληνικό λαό για την ευηµερία του, όσο και αν αυτό
ενοχλεί όλους εσάς που απλώς θέλετε να βλέπετε την οικονοµία
µε µικροψυχία. Εγώ αναγνώρισα τι έκαναν οι προηγούµενοι από
εµένα. Τέτοια τύχη ως Υπουργός δεν έχω δεχθεί ποτέ στη ζωή
µου. Πάντα όλοι όσοι έρχονται ξεχνάνε ό,τι έκανε ο προηγούµενος.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είχα ανακοινώσει
ότι θα µιλήσει µετά τον κ. Γεωργιάδη ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ. Καθήστε κάτω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθήστε κάτω.
Κύριε Ραγκούση, επειδή δεν εκφωνήσαµε συνειδητά τον κ.
Κεγκέρογλου, ο οποίος είχε κάποιο πρόβληµα, ώσπου να φτάσει
στη Βουλή και ήταν να µιλήσει στην πρώτη πεντάδα των οµιλητών -είναι τώρα η σειρά σας, όπως είπα- υπάρχει αντίρρηση να
δώσω τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, µετά σε εσάς και µετά στον
κ. Κατρίνη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθήστε κάτω. Σας
παρακαλώ τώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού. Δώστε µου ένα λεπτό να διευκρινίσω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µιλήσει ο κ. Κεγκέρογλου τώρα, κύριε Πολάκη. Μετά τον κ. Κεγκέρογλου θα σας
δώσω τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όχι, τώρα, πριν τον κ. Κεγκέρογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ. Καθήστε κάτω. Δεν έχετε τον λόγο.
Κύριε Κεγκέρογλου, παρακαλώ, ξεκινήστε την οµιλία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή ξεκίνησε ο χρόνος να µετράει…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα πρέπει να µου δώσετε τον λόγο. Τώρα είπε την κουβέντα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή ξεκίνησε ο χρόνος να µε-
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τράει πρέπει να προχωρήσουµε σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα φύγω. Πρέπει να µου δώσει τώρα τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ό,τι πει ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Πολάκη.
Σας παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου, να κάνετε υποµονή ένα
λεπτό.
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό να µας
πείτε ποιο είναι το προσωπικό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ένα λεπτό είναι η δικαιολόγηση του προσωπικού. Μιλάω κατ’ ευθείαν για το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είµαστε στο προσωπικό. Αυτό σας λέω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ο λόγος που πήρα τον λόγο επί προσωπικού είναι γιατί ο κ. Γεωργιάδης πέταξε κατά την προσφιλή του
συνήθεια -για να πετάξει την µπάλα στην εξέδρα- χαρακτηρισµούς του τύπου «Γελάει ο µωρός από τα Σφακιά». Αυτό είπε ο
ακροδεξιός από την Αθήνα.
Ακούστε µε, κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης µε παράσηµο. Ξέρετε γιατί είστε ψεύτης; Η υπουργική απόφαση, την οποία υπογράψατε -και χωρίς ντροπή βγήκατε εδώ και είπατε ότι κατεδαφίστηκαν εννιακόσια κτήρια- είναι µια υπουργική απόφαση, στην
οποία εσείς ο ίδιος υπογράψατε να κατεδαφιστούν τα κτήρια µε
νούµερο 294 έως 298, µε βάση το τοπογραφικό διάγραµµα του
Ελληνικού, δηλαδή πέντε κτήρια. Είναι εννιακόσια αυτά; Εννιακόσιες τούµπες κάνει το µυαλό σας και αυτές ανάσκελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και αν θέλετε -γιατί τώρα γελάτε εσείς
ως µωρός- να πάµε να µετρήσουµε µαζί πόσα κτήρια γκρεµίστηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Πολάκη, να πάτε µαζί αλά µπρατσέτο να µετρήσετε τα κατεδαφισθέντα κτήρια. Σας παρακαλώ, το προσωπικό πού είναι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: «Ο µωρός από τα Σφακιά». Αν σας πω
«µωρό από τη Λάρισα» δεν είναι προσωπικό; Τι λέτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ. Καθήστε κάτω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, ακούστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εάν θιχτήκατε από
αυτό…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Όταν θα µιλάτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε µε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κλείστε το µικρόφωνο, σας παρακαλώ.
Κύριε Πολάκη, εάν το πρόβληµά σας, το επί προσωπικού, είναι
η λέξη που ειπώθηκε από τον Υπουργό, ζητώ τώρα από τον
Υπουργό να την ανακαλέσει, να λήξει εδώ η όποια παρεξήγηση
και να προχωρήσουµε στη συζήτηση.
Συµφωνείτε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δεν τελείωσα την τοποθέτησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αυτό ήταν το προσωπικό. Σας παρακαλώ. Δεν πήρατε τον λόγο για να βγάλετε
λόγο. Είστε οµιλητής. Θα µιλήσετε επτά λεπτά, όπως σας δίνει
το δικαίωµα ο Κανονισµός. Το προσωπικό σας ήταν η λέξη «µωρός».
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για ένα λεπτό, προφανώς
για να διορθώσει την ατυχή έκφραση, και να προχωρήσουµε στη
συζήτηση. Σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Και να µην φύγετε, κύριε Γεωργιάδη. Σας
έχω ένα «δώρο» µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Πολάκη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, το πρόγραµµά µου και το αν
φύγω ή όχι θα µου επιτρέψει ο κ. Πολάκης να το καθορίσω ελευθέρα τη βουλήσει.
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Εάν στη φράση µου «γελάει ο µωρός από τα Σφακιά», αναγνώρισε τον εαυτό του, την αποσύρω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τι λες;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είχα στο µυαλό µου κάποιον µωρό από τα
Σφακιά εκείνη την ώρα, αλλά εκπλήσσοµαι που ο κ. Πολάκης κατάλαβε αµέσως τον εαυτό του. Φαντάζοµαι εκπλήσσονται και
όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Οπότε, κύριε Πρόεδρε, δεν εννοούσα τον κ. Πολάκη και εκπλήσσοµαι που κατάλαβε τον εαυτό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία. Άρα, λοιπόν,
λύθηκε η παρεξήγηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ως προς τα κτήρια…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Είσαι «……».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µε είπε «….», «…..» και λοιπά.
Πρέπει να τον ανακαλέσετε στην τάξη γιατί και η υποµονή έχει
τα όριά της. Έτσι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Πολάκη, δεν καταγράφηκε τίποτα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ως προς τα κτήρια, ο κ. Τσίπρας είπε ότι γκρεµίσαµε ένα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εσύ είπες εννιακόσια! Τέσσερα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τώρα ο κ. Πολάκης είπε ότι γκρεµίσαµε τέσσερα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εννιακόσια είπες!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Μπορείτε λίγο να συνεννοηθείτε για τι θα
απαντάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επί των τοπογραφικών διαγραµµάτων, θα καλέσετε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Ευρωβουλευτή σας κ. Πέτρο Κόκκαλη µε
την εταιρεία «INTRAKAT» να σας τα εξηγήσει κτήριο το κτήριο
και τιµολόγιο το τιµολόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει. Καλώς,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν φτάνει που πήρε τα λεφτά η «INTRAKAT»,
µιλάτε και από πάνω!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Αν έχεις άντερα, να πάµε µαζί να τα µετρήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ σεβαστείτε τον οµιλητή που περιµένει στο Βήµα.
Κύριε Κεγκέρογλου, ξεκινήστε την οµιλία σας. Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει κουραστεί ο ελληνικός
λαός να ακούει τις επιδόσεις της Κυβέρνησης, έχει κουραστεί να
ακούει για την ευηµερία των αριθµών και βέβαια προβληµατίζεται
όταν δεν αναφέρονται και κρύβονται κάτω από το χαλί τα προβλήµατα που βιώνει εν µέσω πανδηµίας.
Έχει κουραστεί να ακούει παραινέσεις και ταυτόχρονα να βλέπει αυτούς που τις δίνουν και αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις να µην τηρούν τις οδηγίες. Έχει οργιστεί από αυτήν την
κατάσταση και πολλές φορές αηδιάζει, όταν εδώ στη Βουλή ή
στα πορτοπαράθυρα βλέπει να εκτυλίσσονται αντιπαραθέσεις
ανούσιες, µια διχαστική αντιπαράθεση για τη νοµή της εξουσίας,
ένας καβγάς για το πάπλωµα και στη συνέχεια να ακολουθούν
χιλιάδες ένθεν κακείθεν τρολ, που πολλές φορές µε ανήθικο
τρόπο ακολουθούν και συνεχίζουν την ανούσια και επικίνδυνη
αντιπαράθεση.
Δεν αναφέροµαι στους νεκρούς και στους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, γιατί δεν θέλω να γίνω ίσα και όµοια µε αυτούς
που επενδύουν στον θάνατο. Όµως, πρέπει να πω ότι την ώρα
που έχουµε τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα, εξακόσιους διασωλη-
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νωµένους και χιλιάδες στις εντατικές, αυτή η αντιπαράθεση είναι
απολύτως απαράδεκτη και γίνεται συστηµατικά από την Κυβέρνηση και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Την παρακολουθήσαµε και σήµερα εδώ, µια αντιπαράθεση
που αποκάλυψε τους πενήντα τέσσερις µήνες αδράνειας και αντιφάσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, µια περίοδο που δεν προώθησε αποτελεσµατικά το σχέδιο για το Ελληνικό, αλλά και όταν
ήρθαν οι «πανέτοιµοι», είδαµε ότι κάθε άλλο παρά είχαν σχέδιο,
πέρα από τα παχιά λόγια και τους βερµπαλισµούς για την προώθηση της επένδυσης.
Πρέπει να πούµε ότι ακόµα και τώρα το ένα, το πέντε µέχρι το
εννιακόσια που ακούγονται σε αυτήν την ανούσια αντιπαράθεση
είναι αποκαλυπτικά για το τι δεν έγινε.
Έχουµε, επί της ουσίας, ένα ερώτηµα, εµείς που πρέπει να τονίσω ότι στηρίξαµε την επένδυση από την αρχή και στηρίξαµε
και κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία που ερχόταν, για να λύσει ζητήµατα και να προωθήσει την επένδυση, πλην όσων εκ των υστέρων τροποποιούσαν τους όρους της επένδυσης και παραβίαζαν
ωµά το περιβάλλον, χαρίζοντας πολλά εκατοµµύρια µε τον τρόπο που εισήχθησαν στη Βουλή. Στηρίξαµε την επένδυση και συνεχίζουµε να την στηρίζουµε.
Ρωτάµε, λοιπόν, σήµερα: Γιατί συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση; Γιατί δεν ερχόµαστε εδώ για να δώσουµε απαντήσεις στα
ερωτήµατα των δήµων και των πολιτών, να διασφαλίσουµε απόλυτα το δηµόσιο συµφέρον και να κάνουµε το καλύτερο πλαίσιο,
ούτως ώστε η επένδυση να αποδώσει και για το δηµόσιο και για
την τοπική κοινωνία και για τους επενδυτές, να είναι µια ωφέλιµη
καθ’ όλα επένδυση; Αυτό είναι το ερώτηµά µας. Προς τι αυτή η
ανούσια αντιπαράθεση; Γιατί έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο,
µιας και έχει ξεπεραστεί πλέον η παραδοσιακή αντίθεση και αντιπαράθεση για την επένδυση;
Αρχικά υπήρχαν δυο απόψεις. Η πρώτη άποψη είναι η παραδοσιακή που υπήρχε και υπάρχει εν πολλοίς στη συντηρητική παράταξη, η οποία λέει ότι στο όνοµα των επενδύσεων πάση θυσία
δίνουµε τα πάντα, προκειµένου να προχωρήσουν οι επενδύσεις
και δεν ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για
το δηµόσιο συµφέρον. Και υπήρχε και η άλλη, ακραία άποψη ότι
η περιοχή πρέπει να γίνει ένα µητροπολιτικό πάρκο, όλο πράσινο,
περιφραγµένο πράσινο, το οποίο να µην συνδεθεί µε κοινωνικές,
οικονοµικές και άλλες δραστηριότητες και να µην ενταχθεί µέσα
σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης.
Πέρασε πολύς καιρός µέχρι να καταλήξουµε στο τελικό πλαίσιο -τουλάχιστον για εµάς ισχύει και αυτή είναι η γραµµή µαςγια µια βιώσιµη και ολοκληρωµένη ζώσα, οικονοµική, διασφαλισµένη περιβαλλοντικά ανάπτυξη, µε αντισταθµιστικά οφέλη, πράσινους πνεύµονες διάσπαρτους µέσα στον ευρύτερο δοµηµένο
αστικό χώρο, αλλά κοινωνική και τοπική ωφέλεια µαζί µε το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον.
Καταλαβαίνουµε γιατί φέρνετε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο.
Είναι η ανάγκη για τη διανοµή, µε τρόπο που να µην αµφισβητηθεί. Έχουµε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη διανοµή που µπορούσε να γίνει και µε πράξη, µπορούσε να γίνει και µε άλλον
τρόπο. Εποµένως, αυτή η επιλογή σας έχει και την κρίση της
Βουλής και θα πρέπει να την ακούτε την κρίση της Βουλής.
Εµείς, λοιπόν, σήµερα εγκαλούµε την Κυβέρνηση γιατί δεν καταθέτει ένα επίσηµο χρονοδιάγραµµα της επένδυσης και των
επόµενων θεσµικών βηµάτων προς την ολοκλήρωσή της και γιατί
δεν σταµατά την ad hoc, χωρίς διαβούλευση νοµοθέτηση για το
έργο, ώστε να µπούµε σε µια φάση κανονικότητας και υλοποίησης του έργου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Έχουµε θέµα µε δύο άρθρα.
Υπάρχει προβληµατισµός ως προς το άρθρο 4, που διευκολύνει τις διαδικασίες. Κι εδώ είναι ερώτηµα προς τον κ. Γεωργιάδη
και όχι µόνο. Το άρθρο αυτό της διευκόλυνσης των διαδικασιών,
ακόµα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης
των µετοχών, για ποιον λόγο -τον ρωτάω εγώ- αφού ήταν υπέρ
της επίσπευσης της επένδυσης, δεν το έφερε τον Ιούλιο του
2019, δεν το έφερε τον Ιούλιο του 2020, µόνο το φέρνει αφού
εξαντλείται όλο αυτό το χρονοδιάγραµµα; Είναι ερωτήµατα που
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δεν απαντώνται.
Έχουµε το άρθρο 5. Αυτό που λέµε έχει να κάνει µε την ουσία
και όχι µε τη νοµοτεχνική διατύπωση. Η Ελλάδα έχει θεσµικό
πλαίσιο που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Είχα την τιµή ως Υφυπουργός Εργασίας να παραλάβω µια
δουλειά που είχε ξεκινήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά την ολοκλήρωσα στις δύο θητείες µου στο Υφυπουργείο Εργασίας και
η Ελλάδα πλέον έχει ένα ισχυρό θεσµικό πλαίσιο εναρµονισµένο
µε την Ευρώπη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Δεν
χρειάζεται επιπλέον νοµοθέτηση! Εφαρµογή των νόµων χρειάζεται!
Άρα η επίκληση του Υπουργού ότι για λόγους ασφαλείας γίνεται αυτό, όχι µόνο περιττεύει, αλλά αυξάνει και τις υπόνοιές
µας ότι κάτι άλλο σηµαίνει. Η δε ρύθµιση σήµερα να υπάρχει στο
κατ’ εξαίρεση και ταυτόχρονα να διευκρινίζεται υποτίθεται ότι
δεν αφορά όλο αυτό, νοµίζω ότι µας ενισχύει τις υποψίες και τις
αντιρρήσεις.
Όσο αφορά τις τροπολογίες, ήρθε µια τροπολογία πριν από
λίγο, έλεος! Ρώτησα και είναι για τον ΟΠΑΠ. Δεν προλαβαίνουµε
καν να την δούµε. Από τον τίτλο θα ψηφίσουµε; Είµαστε εποµένως σε δύσκολη θέση για να αποφασίσουµε για την τροπολογία.
Έχουµε εκφραστεί µε «ναι» επί της αρχής. Σας είπα τον προβληµατισµό µας και την αντίρρησή µας για το άρθρο 5. Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών είναι κατά τα περισσότερα
άρθρα της θετική και θα την ψηφίσουµε. Την τροπολογία του
Υπουργείου Αθλητισµού όχι δεν την ψηφίζουµε, όπως και την
τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την τροπολογία
του ΟΠΑΠ ένας θεός ξέρει τι ρυθµίζει. Θα το δούµε σε επόµενο
χρόνο και ελπίζω να έχουµε τη δυνατότητα να δούµε τι υπάρχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Καλησπέρα σας και από εµένα. Και µιας και τελειώσαµε µε τα
προσωπικά, βλέπω ότι ξεκινάµε µε άλλα. Να ευχαριστήσω τον κ.
Ραγκούση για την παραχώρηση που κάνει στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, κ. Χήτα, τον οποίο θα παρακαλέσω να τηρήσει και τα έξι λεπτά και να έρθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ας µιλήσει ο κ. Ραγκούσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ραγκούση, ανέβαλλε το ραντεβού του, οπότε ελάτε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχουν µιλήσει οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων Βουλευτών, θα είµαι
πολύ πιο σύντοµος -πιστεύω- από τα δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όπως θέλετε, εγώ
πάντως οφείλω να σας ευχαριστήσω για την εξυπηρέτηση που
δεχθήκατε να κάνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αλίµονο!
Αλλά υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Έχοντας µιλήσει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας και έχοντας
θέσει µια σειρά από πολύ συγκεκριµένα επιχειρήµατα και για το
παρόν νοµοσχέδιο αλλά και για άλλα πολύ σοβαρά θέµατα της
επικαιρότητας σε συνδυασµό και σε συνέχεια των όσων έθεσε η
εισηγήτρια µας κ. Πέρκα, οι απαντήσεις των Υπουργών που παρεµπιπτόντως δεν είναι κανείς τους εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εδώ είναι ο κ. Βεσυρόπουλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Α είναι; Εντάξει.
Οι απαντήσεις των Υπουργών λοιπόν ήταν κυριολεκτικά εκτός
της συζήτησης. Αναφέρθηκαν σε χαρακτηρισµούς, χρησιµοποίησαν -είναι η προσφιλής µέθοδος του κ. Γεωργιάδη- διάφορες
σοφιστείες. Απάντηση όµως επί της ουσίας καµµία.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου η
σηµερινή συνεδρίαση έχει έναν πολύ σηµαντικό χαρακτήρα, διότι
στην πραγµατικότητα σήµερα αφαιρέθηκε ένα από τα τέσσερα
ποδάρια που στηρίζουν ένα τραπέζι, στο οποίο επάνω είναι στηµένο το αντιπολιτευτικό µενού της Κυβέρνησης απέναντι στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και ξέρουµε πολύ καλά ότι ένα τραπέζι που στηρίζεται σε τέσσερα πόδια αν χάσει το ένα του πόδι,
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καταρρέει.
Και αυτό το ένα πόδι αυτού του τραπεζιού ήταν αυτό το αφήγηµα, αυτή η υπόθεση, η ψευδής όπως σήµερα αποδείχθηκε, ότι
υπάρχει στη χώρα ένα κόµµα, η Νέα Δηµοκρατία, φιλοεπενδυτικό, φιλοαναπτυξιακό και από την άλλη υπάρχει µία Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, υπό την κρίση του ελληνικού λαού ενδεχοµένως
επόµενη κυβέρνηση, η οποία εχθρεύεται τις επενδύσεις, αντιστρατεύεται την ανάπτυξη.
Είναι δε τέτοια η κατάρρευση αυτής της ψευδούς υπόθεσης
σήµερα που ζήσαµε τραγελαφικές στιγµές πριν από λίγο σε αυτό
το Βήµα. Ακούσαµε τον κ. Γεωργιάδη να φτάνει στο σηµείο σήµερα µέρα που είναι, 2021, να µιλάει -προς τιµήν του αυτό- µε
εξαιρετικά λόγια για την κ. Πέρκα και για τον κ. Φλαµπουράρη,
να αναγνωρίζει ότι ως αρµόδια µέλη της προηγούµενης κυβέρνησης είχαν καθοριστική συµβολή για την πρόοδο του έργου και
κατά τα άλλα να θεωρεί ότι από εκεί µπορεί να συνεχίζει η δική
του η ψευδής υπόθεση ότι πρόκειται για ένα κόµµα το οποίο δεν
ήθελε την επένδυση του Ελληνικού και την πολέµησε. Αυτό λοιπόν είναι τραγελαφικό πραγµατικά, εκτός αν η κ. Πέρκα και ο κ.
Φλαµπουράρης δεν ήταν µέλη της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά µέλη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που
δεν είχε καν τότε εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ανοησίες, χαζοµάρες ειλικρινά.
Γιατί όµως όλα αυτά συµβαίνουν; Γιατί η παρούσα Κυβέρνηση,
η παρούσα κυβερνητική Πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου είναι αντιµέτωπη µε αυτό που ονοµάζεται
αναπτυξιακός λαϊκισµός. Έχει πέσει θύµα αυτής της προσέγγισης, της λαϊκίστικης προσέγγισης µε την οποία κατάφερε και
απέσπασε ένα µέρος της συµπάθειας και στη συνέχεια της ψήφου του ελληνικού λαού. Ένας λαϊκισµός που έλεγε ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι µια τόσο µεγάλη επένδυση είναι θέµα Υπουργών
για το αν θα πάει γρήγορα ή δεν θα πάει και ότι έπρεπε να φύγουν οι προηγούµενοι, να έρθουν οι επόµενοι για να προχωρήσει
το έργο.
Αυτό για όσους γνωρίζουν -και η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελληνίδων και των Ελλήνων το γνωρίζουν αυτό- δεν έχει καµµία
επαφή µε την πραγµατικότητα. Μια άδεια ξεκινάει να βγάλει για
να χτίσει ένας το δικό του σπίτι και τρώει ένα µε δύο χρόνια µόνο
για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Και εσείς εδώ πέρα ισχυριζόσασταν ανερυθρίαστα, µε πρώτο και καλύτερο τον Πρόεδρό
σας τον κ. Μητσοτάκη, ότι όλα καθυστερούσαν και όλα εµποδίζονταν γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση -που αρκούσε να
αλλάξει πολιτική βούληση!- για να έχουµε µπουλντόζες και το
έργο σε εξέλιξη µέσα σε επτά µέρες. Και έχετε γελοιοποιηθεί
από την ίδια την πραγµατικότητα. Διότι έχουν περάσει είκοσι
µήνες και δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που ισχυριζόσασταν
ότι θα µπορούσατε να κάνετε αναλαµβάνοντας την κυβέρνηση.
Και όχι µόνο αυτό αλλά σήµερα -τώρα λείπει ο κ. Σταϊκούραςτο άλλο τραγελαφικό το οποίο ζήσαµε ήταν αυτός ο κατάλογος
µε τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης αυτό το εικοσάµηνο. Το λέω
και σε εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
Κρατήστε τα αν θέλετε για προβληµατισµό και δική σας αξιολόγηση. Ακούσαµε λοιπόν τον κ. Σταϊκούρα να µας αραδιάζει ένα
σωρό διοικητικές πράξεις. Και, αν είναι δυνατόν, οι διοικητικές
πράξεις ήθελαν είκοσι µήνες; Είναι δυνατόν οι διοικητικές πράξεις που προκύπτουν και προέρχονται από την ίδια την Κυβέρνηση να απαιτούν είκοσι µήνες;
Και δεν φτάνει ότι αναφερόταν σε διοικητικές απλώς πράξεις
που πραγµατοποιήθηκαν αυτό το εικοσάµηνο για να πει ότι κάτι
κάναµε και εµείς, αλλά µέσα σε όλες αυτές -προφανώς επειδή
νοµίζουν ότι απευθύνονται σε πολίτες και σε πολιτικούς ή και σε
Βουλευτές που έχουν χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης- ανέφερε ο κ.
Σταϊκούρας και το αµίµητο: Προχωρήσαµε -λέει- και στη σύσταση οµάδας εργασίας. Ανέφερε µία σύσταση µιας οµάδας εργασίας ως ένα από τα σπουδαία βήµατα που έκανε η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη για να προχωρήσει η επένδυση στο
Ελληνικό!
Η Κυβέρνηση λοιπόν είναι αντιµέτωπη µε τον ίδιο της τον
εαυτό και µε τις ψεύτικες προσδοκίες που η ίδια µέσα από αυτόν
τον αναπτυξιακό λαϊκισµό είχε δηµιουργήσει τα προηγούµενα
χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό που νοµίζω ότι σήµερα είναι το σηµαν-
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τικό, είναι ότι καταρρέει πια αυτό το αφήγηµα της κυβερνητικής
πλειοψηφίας.
Πιθανότατα να µην περίµεναν σήµερα ότι εµείς ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα προσέλθουµε κατ’ αρχάς θετική γνώµη επί της αρχής για το νοµοσχέδιο.
Πιθανότατα να ήλπιζαν ότι θα τους δώσουµε την ευκαιρία να καταψηφίσουµε επί της αρχής για να ανανεωθεί η ισχύς αυτού του
ψευδοαφηγήµατος το οποίο έχουν. Από την ώρα που εµείς δηλώσαµε ευθύς εξαρχής ότι είµαστε θετικοί επί της αρχής, κατέρρευσε η κυβερνητική προπαγάνδα πολλών ετών σαν χάρτινος
πύργος.
Τώρα θα ήθελα επίσης να συµπληρώσω δυο, τρία νοµίζω αξιοσηµείωτα ζητήµατα.Το ένα είναι το εξής: Προσέξτε! Όταν ανεβαίνει σ’ αυτό το Βήµα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και µιλάει µε τον τρόπο που µίλησε για την κ. Κεραµέως και
για την υποχρέωσή της να παραιτηθεί, διότι πρωταγωνίστησε σε
ένα µεγάλο σκάνδαλο, όπως πραγµατικά είναι αυτό που αποκαλύφθηκε σχετικά µε τη σύµβαση και τα ψέµατα που είχε πει η κ.
Κεραµέως, δεν µπορεί να ανεβαίνουν δύο πρωτοκλασάτοι
Υπουργοί της Κυβέρνησης σ’ αυτό το Βήµα και να µη νιώθουν
την ανάγκη να πουν µία κουβέντα για να υπερασπιστούν την κ.
Κεραµέως. Αυτό που έκανε σήµερα και ο κ. Σταϊκούρας, αλλά
και ο κ. Γεωργιάδης που ανέβηκαν σε αυτό το Βήµα µετά τις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για την κ. Κεραµέως, της οποίας ζήτησε την παραίτηση, και δεν βρήκαν να πουν ούτε µία κουβέντα
για να υπερασπιστούν την κ. Κεραµέως είναι βαρύτατο πλήγµα
για την Υπουργό Παιδείας από αυτές καθαυτές τις καταγγελίες
που έκανε πριν από λίγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Αυτή τη
στιγµή που µιλάµε έχουν ανακοινωθεί σε σχέση µε την εξέλιξη
της πανδηµίας τα χειρότερα στατιστικά δεδοµένα που θα µπορούσαµε να φανταστούµε ή που θα µπορούσαµε να περιµένουµε
ακούγοντας τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς τις προηγούµενες µέρες και προηγούµενες εβδοµάδες. Απ’ ό,τι φαίνεται, έχουµε δυστυχώς µία κατάσταση κυριολεκτικά εκτός ελέγχου µε τρεισήµισι χιλιάδες κρούσµατα, επτακόσιους περίπου διασωληνωµένους, δεκάδες, να µην πω εκατοντάδες ενδεχοµένως
διασωληνωµένους εκτός ΜΕΘ συν τους θανάτους που έχουµε
σήµερα και οι οποίοι, δυστυχώς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των
ειδικών, θα αυξηθούν και αυτοί κατά πάσα πιθανότητα το επόµενο διάστηµα. Μακάρι να µην επιβεβαιωθούν.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι όταν αυτό συµβαίνει πια, αυτή είναι η
πραγµατικότητα που ζει η ελληνική κοινωνία. Και από την άλλη,
όταν η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σήµερα εδώ πέρα πρωτοκλασάτους Υπουργούς της Κυβέρνησης να µιλούν για την πανδηµία σαν να είναι ένα λογιστικό ζήτηµα και σαν να είναι ένα
ζήτηµα που αρκεί να αντιµετωπιστεί µε βάση τη «γαλαντοµία»
ενός ή δύο Υπουργών, τότε αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι
έχουµε πραγµατικά όχι µόνο την πανδηµία στη χειρότερη δυνατή
εξέλιξή της, αλλά έχουµε και µία Κυβέρνηση που έχει χάσει εντελώς την επαφή της µε την πραγµατικότητα. Και αυτό είναι
ακόµη πιο επικίνδυνο για όσα αναµένεται να συµβούν το επόµενο
διάστηµα, γιατί προφανώς έχει χαθεί εντελώς ο έλεγχος.
Προφανώς η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και το µόνο που
µπορεί να κάνει πια κανείς είναι να εναποθέσει πραγµατικά όλες
του τις προσδοκίες και όλες του τις ελπίδες σε αυτούς τους
ήρωες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από τους οποίους δεν
έχουµε τίποτα άλλο πια να περιµένουµε, παρά το ότι υπερβάλλοντας εαυτόν θα µπορέσουν να κρατήσουν στη ζωή όσο περισσότερους ασθενείς είναι εφικτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ραγκούση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν και δεν
ήµουν στην Αίθουσα, άκουσα την τοποθέτηση του συναδέλφου
και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε ότι αρνηθήκαµε ή ότι αποποιηθήκαµε να
υποστηρίξουµε το έργο συναδέλφων Υπουργών. Η ευθύνη της
Κυβέρνησης είναι συλλογική, αλλά οφείλω να σέβοµαι και τον
χρόνο τον οποίο έχω και τον οποίο είχα υπερβεί και δεν απάντησα όχι µόνο σε αυτό, αλλά και σε θέµατα που αφορούν τα
µέσα µαζικής επικοινωνίας, θέµατα που αφορούσαν τα θέµατα
των µεταφορών -έχω εδώ ολόκληρη λίστα- όπως για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΘ. Δεν το έκανα, γιατί υπήρχε ζήτηµα χρόνου.
Όµως, θέλω να σας πω κάτι. Είπατε στην τοποθέτησή σας -και
οφείλατε να ενηµερωθείτε από την κ. Πέρκα, γιατί ξέρει την αλήθεια- ότι δήθεν παρουσίασα µεταξύ των είκοσι τεσσάρων δράσεων και τη σύσταση µιας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για
να κάνει αυτό το οποίο συζητάµε σήµερα. Σιγά το κατόρθωµα!
Υπάρχουν εκατοντάδες e-mails από το ΤΑΙΠΕΔ προς τον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών για να γίνουν αυτά και ποτέ δεν έγιναν.
Άρα, επειδή ξέρει η κ. Πέρκα ξέρει την αλήθεια καλό θα ήταν να
την είχατε ρωτήσετε πριν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως να υπάρξουν
δύο, τρεις οµιλητές και να µιλήσει µετά Κοινοβουλευτικός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο, κύριε Πολάκη, αλλά όλοι οι Κοινοβουλευτικοί θέλουν να µιλήσουν. Ο κ.
Κατρίνης έχει δίκιο που γκρινιάζει, γιατί είναι γραµµένος να µιλήσει για τις 16.00’. Έχει πολύ δίκιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Έχω ζητήσει να µιλήσω από τις 12.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εσείς, κύριε Ραγκούση, µου ξεφύγατε. Ενώ µίλησε και ο κ. Τσίπρας, µιλήσατε κι
εσείς δώδεκα λεπτά. Μου «κλέψατε» έξι λεπτά. Εγώ φταίω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, µόνο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Ραγκούση, πείτε µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Σταϊκούρα, παρακολουθήστε
µε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά θα πρέπει
να απαντήσει µετά, κύριε Ραγκούση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω υποχρέωση να
θέσω κάτι προς το Σώµα. Υπάρχει µια καταγγελία που αυτή τη
στιγµή έχει διακινηθεί σε όλο το διαδίκτυο. Πρέπει να ενηµερώσετε τον κ. Γεωργιάδη ότι η φωτογραφία που µας έδειξε προηγουµένως …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Που κατέθεσε στα
Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ:…και την οποία κατέθεσε µάλιστα και
στα Πρακτικά και εµφανίζει τον κ. Τσίπρα να κρατά ανάµεσα σε
άλλους ένα πανό, καταγγέλλεται ως µοντάζ, ως fake news και
ως ψευδέστατο.
Πρέπει, λοιπόν, να τον ενηµερώσετε τώρα, σας παρακαλώ
πολύ, διότι αν είναι όντως έτσι, τότε ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να
γυρίσει πίσω, να ανακαλέσει αυτή την καταγγελία, να ζητήσει
συγγνώµη και να παραδεχτεί την απρέπεια την οποία διέπραξε.
Πρέπει να το κάνει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, είναι
σοβαρή η καταγγελία. Παρακαλώ πολύ να ενηµερωθεί ο κ. Γεωργιάδης.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας, ευχαριστώντας µέσα από
την καρδιά µου τον κ. Κατρίνη για την παραχώρηση.
Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κι εγώ ευχαριστώ προσωπικά τον κ.
Μιχάλη Κατρίνη.
Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά µε τις fake φωτογραφίες ή όχι,
εκεί έξω έχουµε ένα δράµα. Πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκαν
τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι περιστατικά, γιατί εµείς
επιµένουµε στα περιστατικά και όχι στα κρούσµατα. Δεν ξέρω
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πόσα είναι τα κρούσµατα, µπορεί να είναι πολύ λιγότερα.
Μιλάµε για ένα πραγµατικό δράµα. Οπότε, αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα και µε αφορµή το ότι έχει µιλήσει και ο κ. Βιλιάρδος, αλλά
και νωρίτερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επιτρέψτε µου
στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή µου να αναφερθώ στα µεγάλα και στα σηµαντικά, γιατί για το νοµοσχέδιό σας νοµίζω ότι
οι αναφορές µας εξαντλήθηκαν.
Ξέρετε και γι’ αυτά τα τρεισήµισι χιλιάδες και πλέον περιστατικά εκεί έξω και για τη χώρα που είναι στο «βαθύ κόκκινο», όπως
γράφουν όλοι πριν από λίγο -πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκαν- δεν φταίει ο κόσµος που δεν τηρεί ή τηρεί ή τηρεί κατά περίσταση τα µέτρα. Εσείς και το Υπουργείο σας φταίτε και θα σας
εξηγήσω για ποιον λόγο. Διότι νοµίζατε εδώ και έναν χρόνο, όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα, ότι πήρατε τις σωστές αποφάσεις και
ότι θα αποδώσουν τα µέτρα. Ποια µέτρα; Το lockdown, ο εγκλεισµός, τα πλυµένα τα χεράκια, το «µένουµε σπίτι», οι µασκούλες
και τα αντισηπτικά. Αυτή την ψευδαίσθηση είχατε! Όµως, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην επιτροπή, στην υγειονοµική επιτροπή σας, ανάµεσα στους συµβούλους σας, αλλά και στο
Υπουργείο Υγείας που να µην γνώριζε, κύριε Βρούτση µου, ότι
αυτή η κατάσταση θα είχε τόσο µεγάλη διάρκεια. Αυτό το ξέραµε
όλοι.
Άρα, λοιπόν, όταν όλοι ξέρουµε ότι αυτή η κατάσταση θα έχει
τόσο µεγάλη διάρκεια, µπορεί έναν ή ενάµιση χρόνο, δεν προσπαθείς να πείσεις µε ψέµατα τον ελληνικό λαό, έναν ολόκληρο
λαό ότι οι δύο εβδοµάδες είναι κρίσιµες, ότι οι επόµενες δύο
εβδοµάδες είναι κρίσιµες, οι άλλες δύο εβδοµάδες είναι κρίσιµες, άλλες δύο εβδοµάδες είναι κρίσιµες. Δεν γίνονται έτσι! Οργανώνεις σε αυτό το πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα το σύστηµα
υγείας σου. Το οργανώνεις µε ρεαλισµό και όχι µε ευχολόγια.
Όµως, εδώ πρέπει να πούµε ποιοι φταίνε και για ποιον λόγο
καταρρέει το σύστηµα. Εγώ δεν είµαι γιατρός, θα τα πουν µετά
οι γιατροί. Για ποιον λόγο, λοιπόν, είναι υπό κατάρρευση το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Να πούµε, λοιπόν, στον κόσµο που µας
ακούει ότι ο νυν Πρωθυπουργός και νυν Υπουργοί έχουν τεράστια ευθύνη, διότι ήταν Υπουργοί του Αντώνη Σαµαρά, όπως ο
νυν Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης, όταν
σχεδόν κατέστρεψαν την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας το 2014.
Αυτοί υπέγραψαν απολύσεις δεκάδων χιλιάδων από την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και έκλεισαν νοσοκοµεία και έχουν το
θράσος σήµερα να ασκούν κριτική στους γιατρούς! Δεκαοκτώ
χιλιάδες γιατροί που φοίτησαν και πήραν πτυχία στην Ελλάδα,
έφυγαν στο εξωτερικό. Όµως, ούτε οι γιατροί µας ούτε τα εξακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα δικά µας, έφυγαν γιατί ήθελαν
να φύγουν από την πατρίδα τους. Πιστέψτε µε!
Εδώ πρέπει να δούµε την ουσία, πρέπει να δούµε τι πρέπει να
γίνει. Το έχω πει εκατό φορές, µήνες τώρα, ότι πρέπει να δηµιουργηθούν ΜΕΘ, να γίνει πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, να ενισχυθεί η πρωτοβάθµια περίθαλψη και να ενισχυθεί η
κατ’ οίκον νοσηλεία, ώστε αυτός που νοσεί, ένα περιστατικό, να
είναι στο σπίτι του απ’ όπου θα τον παρακολουθεί ένας γιατρός.
Σταµατήστε όλα τα υπόλοιπα.
Τώρα, όσον αφορά την επιστράτευση των ιδιωτών, θα ήθελα
να πω ότι στερείτε βέβαια και την πρωτοβάθµια φροντίδα από
αυτούς. Διακόσιοι γιατροί θα σταµατήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον υπόλοιπο κόσµο.
Και κλείνω µε το υγειονοµικό κοµµάτι δανειζόµενος τα λόγια
ενός κορυφαίου Έλληνα γιατρού. Θα ήθελα να µου το επιτρέψει,
αν και δεν τον έχω ενηµερώσει, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο.
Αυτός ο γιατρός, λοιπόν, έκανε πρόσφατα την εξής δήλωση:
«Είναι καιρός οι επόµενες εκλογές των ιατρικών συλλόγων να
αναδείξουν γιατρούς και όχι κοµµατικούς που προσδοκούν στη
“βουλευτοποίηση»”. Είναι η δήλωση του κ. Δηµήτρη Γάκη, χειρουργού,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εµένα δεν µε πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Ακόµα κι αν φωνάζουν όλοι, εγώ µιλάω κανονικά.
Πάµε τώρα λίγο παρακάτω, όσον αφορά τα δωρεάν τεστ. Ποια
δωρεάν τεστ, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Βεσυρόπουλε; Ποια δω-
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ρεάν τεστ;
Προέρχονται από τον προϋπολογισµό του κράτους, άρα από
τις τσέπες των Ελλήνων. Δεν υπάρχει δωρεάν τίποτε. Αλλά αυτοί
είστε. Δεν πρόκειται να ξεχάσουµε ούτε τα εγκληµατικά σας
λάθη ούτε το φιάσκο µε τον τουρισµό πέρυσι ούτε την παρωδία
µε τις µάσκες ούτε τις παλινωδίες µε το lockdown ούτε το τσουνάµι των προστίµων ούτε τη δαιµονοποίηση της ορθοδοξίας. Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχάσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
Και φτάσαµε στο σήµερα. Και τι λέει το σήµερα, παραµονές
25ης Μαρτίου; Απαγορεύσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
στους Έλληνες να δούνε την παρέλαση ανήµερα 25ης Μαρτίου.
Η 25η Μαρτίου του 2021 είναι µια µέρα σύµβολο. Η Κυβέρνηση
θα πρέπει να επιτρέψει -και θα έπρεπε να επιτρέψει- έστω για
εκείνη τη µέρα, για µία µόνο µέρα σ’ αυτόν τον εσώκλειστο λαό
εδώ και ένα χρόνο, να δώσει ελευθερία στους Έλληνες για µία
µέρα, όπως δίνεις ελευθερία στους Πακιστανούς να κάνουν πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως δίνεις το δικαίωµα στον οποιοδήποτε άλλο, αριστερό, ό,τι θέλετε εσείς, διαµαρτυρόµενο να
είναι κάθε µέρα στους δρόµους, το ίδιο και πολύ πιο σηµαντικό
είναι αυτό, να παρακολουθήσουν την παρέλαση.
Δεν είναι δυνατόν στη γιορτή της ελευθερίας των διακοσίων
ετών, ο Έλληνας σήµερα να είναι σκλαβωµένος. Δεν γίνεται
αυτό, µε τέσσερις χιλιάδες αστυνοµικούς και µε ντρόουνς να πετάνε. Τι είναι αυτό τώρα;
Αυτά θέλουν οι Έλληνες. Θέλουµε παρελάσεις σε όλη τη
χώρα. Θέλουµε να αποτίσουµε φόρο τιµής στους ήρωες µας,
από τον βοριά µέχρι το νότο, από την Αλεξανδρούπολη µέχρι το
Καστελόριζο, από τον Προµαχώνα µέχρι την Κρήτη, να βγούµε
µε τα παιδιά µας και να δούµε τις παρελάσεις.
Με λύπη -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε πραγµατικά, γιατί είναι
δύσκολο το βράδυ σήµερα, θα µας πιάσει µεσάνυχτα- ζούµε σε
µια Ελλάδα σκλαβωµένη ανήµερα των διακοσίων ετών, σε µια
Ελλάδα σκλαβωµένη στους δανειστές. Η Ελλάδα του χρέους,
της ανεργίας, της λαθροµετανάστευσης, η Ελλάδα των ΛΟΑΤΚΙ.
Διαβάζοντας, έπεσε το µάτι µου σε µια φράση του Βίκτωρος
Ουγκώ. Ακούστε τι είχαν πει πριν από διακόσια χρόνια, τι είχε πει
ο Βίκτωρ Ουγκώ: «Ο κόσµος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται».
Αυτό είχε πει. «Και η Ελλάδα είναι ο κόσµος που συστέλλεται».
Αυτά έλεγαν για εµάς οι ξένοι. Τόσο ψηλά είχαν την Ελλάδα.
Αυτό ήταν το µεγαλείο της Ελλάδας. Έτσι µας έβλεπαν πριν διακόσια χρόνια. Εµπνεύσαµε όλη την υφήλιο. Ο κόσµος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσµος που συστέλλεται.
Δυστυχώς, έχετε καταφέρει τα τελευταία πενήντα χρόνια -και
φτάσαµε στο σήµερα, βέβαια- να ταυτίσετε τον εορτασµό των
διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση µε τον ευτελισµό του σύγχρονου µετα-µνηµονιακού Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα που υποµένει τον ζυγό του µισθού πείνας µε επιδόµατα, µε
αναστολές εργασίας, µε λουκέτα, µε κορωνοτροµοκρατία και µε
εξοστρακισµό των νέων µας στα τέσσερα σηµεία.
Κλείνω µε αυτά τα λόγια και ζητώντας από τους Έλληνες, σε
συνέχεια της παρότρυνσης του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης,
να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να βγάλουν όλοι τη γαλανόλευκη στα µπαλκόνια τους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κίνηµα
Αλλαγής, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Βρούτσης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Σε µια πολύ δύσκολη µέρα µε τρεισήµισι
χιλιάδες κρούσµατα να έχουν ανακοινωθεί και τους διασωληνοµένους να φτάνουν τους επτακόσιους, ο κ. Γεωργιάδης ήρθε να
µας παρουσιάσει µια καλή είδηση και παρουσίασε τη µείωση του
τζίρου του λιανικού εµπορίου της ΕΛΣΤΑΤ 5,6% τον Ιανουάριο
ως µία πολύ καλή είδηση. Βεβαίως, δεν έκανε τη σύγκριση µε
την αντίστοιχη µείωση του Νοεµβρίου που, µε βάση πάλι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν 7,9% µε πολύ περισσότερες µέρες κλει-
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στή την αγορά.
Αυτό, όµως, που δεν είπε ο κ. Γεωργιάδης ή η Κυβέρνηση -και
δεν είναι τυχαίο το ότι δεν το είπε- είναι ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στηρίζονται σε δείγµα επιχειρήσεων µε ετήσιο τζίρο πάνω
από 140.000 ευρώ. Αυτό δεν το λέµε εµείς, το λέει το ΙΝΕΜΥ της
ΕΣΕΕ. Και δεν µας προκαλεί εντύπωση το ότι η Κυβέρνηση δεν
ασχολείται, κύριε Υπουργέ, µε τις επιχειρήσεις που δεν έχουν
τζίρο κάτω από 140.000 ευρώ. Εξάλλου, όλοι ξέρουµε σε αυτή
την Αίθουσα ότι στα χρήµατα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ -το έχουµε αναδείξει
πάρα πολλές φορές στο Κίνηµα Αλλαγής- οι επιχειρήσεις µε
τζίρο έως 100.000 ευρώ πήραν το 2,4% των χρηµάτων.
Για εσάς, λοιπόν, οι επιχειρήσεις κάτω από 100.000 ευρώ ετήσιο τζίρο είναι ανύπαρκτες. Γι’ αυτό και πανηγυρίζετε για τη
µικρή µείωση του τζίρου του λιανικού εµπορίου, η οποία, βεβαίως, οφείλεται στην εκτόξευση των πωλήσεων των σούπερ
µάρκετ, φαρµακείων και καταστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου.
Δεν µας εκπλήσσει, λοιπόν, αυτό, αλλά δεν είναι και λόγος πανηγυρισµού.
Μπορεί την προηγούµενη Παρασκευή οι πολίτες και ειδικά οι
επαγγελµατίες -γιατί σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη και την Κυβέρνηση δεν έχουν πρόβληµα, πάει καλά, είναι µικρή η πτώση
του τζίρου- περίµεναν µε βάση και τις εξαγγελίες να ακούσουν
τον κ. Χαρδαλιά ν’ ανοίγει την αγορά, αντ’ αυτού, άκουσαν τον
κ. Σκέρτσο να κάνει πολιτικό απολογισµό του έργου της Κυβέρνησης, να ανακοινώνει τα δωρεάν self testing από τα φαρµακεία.
Τελικά δεν έχουµε καταλάβει. Θα είναι εθελοντική η καταγραφή
των δεδοµένων; Βοηθάει αυτό στην πραγµατική ιχνηλάτηση και
στο πώς εξελίσσεται η πανδηµία;
Όταν αυτό, όµως, το πρότεινε η Αντιπολίτευση τρεις, τέσσερις
µήνες πριν, τότε κάποιοι έλεγαν ότι είναι άσκοπη σπατάλη, µε
την ίδια ευκολία µε την οποία χαρακτήριζαν πεταµένα λεφτά τις
περισσότερες µονάδες εντατικής θεραπείας.
Διότι, τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται ότι
το βασικό «πρόβληµα» που µετατράπηκε σε πρόβληµα της χώρας είναι η επιτυχία του πρώτου lockdown. Η Κυβέρνηση εκεί πίστεψε ότι τελείωσε µε τη διαχείριση της πανδηµίας και βεβαίως,
προσπάθησε να κεφαλαιοποιήσει αυτό που τότε νόµιζε ότι είναι
πολιτικό της όφελος. Αυτοπαγιδεύτηκε και µαζί µε αυτήν παγίδευσε και όλη τη χώρα.
Οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις τρεισήµισι χιλιάδες µέσα σε µια
βδοµάδα, οι διασωληνωµένοι ήδη πλησιάζουν τους επτακόσιους
και σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Θωµαΐδη το ιικό φορτίο είναι
τρεις φορές υψηλότερο από την ανώτατη τιµή που καταγράφηκε
στο δεύτερο lockdown, στο δεύτερο κύµα πανδηµίας.
Τι κάνει η Κυβέρνηση; Εµείς ζητήσαµε πριν από αρκετό διάστηµα να γίνει συνεργασία, ενώ το τελευταίο διάστηµα ζητήσαµε
επίταξη του ιδιωτικού τοµέα της υγείας. Η Κυβέρνηση αρκείται
στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Δεν προχωρά σε επίταξη του ιδιωτικού τοµέα. Βεβαίως,
η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι παρά τα κρούσµατα, παρά τις εισαγωγές σε κλινικές COVID, παρά τον µεγάλο αριθµό διασωληνωµένων, ότι τα πάει καλά, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύµφωνα, όµως, µε τον ιστότοπο «Our World in Data» το οποίο
αντλεί στοιχεία από «Johns Hopkins University», η Ελλάδα εµφανίζεται -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- στις 21 Μαρτίου να
είναι πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον
αφορά τον µέσο όρο θανάτων ανά εβδοµάδα, να είναι κάτω από
τον µέσο όρο εµβολιασµών ανά εβδοµάδα, σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει θνητότητα πάνω από τον µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι όλα αυτά ενώ συνεχίζουµε να είµαστε η χώρα µε τη µεγαλύτερη χρονική εφαρµογή περιοριστικών µέτρων στον κόσµο. Η
Κυβέρνηση αρέσκεται στο να εφαρµόζει µέτρα στο «και ένα».
Θυµίζω ότι στις 5 Νοεµβρίου ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει lockdown. Το ίδιο βράδυ έρχεται τροπολογία για προσλήψεις για-
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τρών και νοσηλευτών στις ΜΕΘ. Την επόµενη εβδοµάδα είναι εµφανέστατη η άνοδος και η έξαρση της πανδηµίας και ο Υπουργός καλεί τους γιατρούς σε συστράτευση. Αντιφατικά µηνύµατα,
όπως αντιφατικά είναι και τα µηνύµατα των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών για το άνοιγµα της αγοράς.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτά τα αντιφατικά µηνύµατα που εκπέµπει η Κυβέρνηση. Και στα εθνικά θέµατα, την ίδια στιγµή που
δήθεν ζητούµε την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία στέλνουµε
ένα άλλο µήνυµα στους ευρωπαίους εταίρους, όταν προγραµµατίζουµε συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, µετά και από τις προκλητικές
δηλώσεις και στάσεις των γειτόνων µας. Ανεπαρκής η αντίδραση
του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στην προκλητική στάση
της Τουρκίας στο Κυπριακό. Μάλιστα, διαβάζουµε ότι η Κύπρος
απορρίπτει το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των είκοσι επτά
εν όψει της Συνόδου Κορυφής. Αναµένουµε µε ενδιαφέρον τη
στάση της χώρας µας, γιατί προφανώς η έκθεση Μπορέλ που
χαιρετίστηκε ως θετική για τα εθνικά συµφέροντα δεν αναφέρεται σε πάρα πολλά ζητήµατα, όπως είναι η προκλητική ενέργεια
στα Βαρώσια, αλλά και η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.
Όσον αφορά την οικονοµία, προχωρήσατε στην πρόωρη αποπληρωµή του δανείου του ΔΝΤ. Το είχαµε θέσει σ’ αυτήν την Αίθουσα σχεδόν ενάµιση µήνα πριν και εσείς το είχατε αφήσει
µετέωρο. Ήταν ένα σήµα για τις αγορές εν όψει και της έκδοσης
του τριακονταετούς οµολόγου.
Προχωρήσατε στην έκδοση του τριακονταετούς οµολόγου για
πρώτη φορά µετά το 2008, γεγονός που αναµφίβολα αποτελεί
µία θετική εξέλιξη για τη χώρα. Οι αποδόσεις παρέµειναν σε
πολύ καλά επίπεδα, προφανώς -και δεν το λέµε εµείς αυτό, το
λένε όσοι ασχολούνται µε τα οικονοµικά- όχι λόγω της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας, αλλά χάρη στο πρόγραµµα
«PEPP» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε περισσότερα ελληνικά οµόλογα απ’ όσα εκδώσαµε εµείς το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Η πρόωρη αποπληρωµή του δανείου στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, το χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης λόγω προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µαζί µε την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, αποτελούν καλούς
οιωνούς για τις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις από τους διεθνείς
οίκους. Και η τελευταία αξιολόγηση, η «DBRS», µιλά για πιθανή
αναβάθµιση από µία επιτυχή διαχείριση της πανδηµικής κρίσης
και επιστροφή σε διατηρήσιµη ανάπτυξη.
Ευχόµαστε και τα δύο να βγουν αληθινά!
Στο εσωτερικό, όµως, είναι εµφανές ότι ξεµείνατε από καύσιµα, παρά το χαµηλό κόστος δανεισµού. Εµείς σας είχαµε ζητήσει να αυξήσετε το ποσό της επιστρεπτέας, να την κατανείµετε
µε πιο δίκαιο τρόπο αφού αυτήν την περίοδο είναι αναγκαίο όσο
ποτέ να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η οικονοµία εν όψει και
του ανοίγµατος το οποίο έχετε προαναγγείλει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει λόγω της έξαρσης της πανδηµίας. Είναι
γεγονός ότι τα χρήµατα έχουν καταλήξει ως επί το πλείστον στις
µεγάλες επιχειρήσεις. Έχουµε πει και ξαναλέµε ότι θεωρούµε
πως πρέπει να γίνει µία πιο δίκαιη κατανοµή.
Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, η λύση των είκοσι τεσσάρων
και σαράντα οκτώ δόσεων, η πλατφόρµα του εξωδικαστικού µε
τις ελάχιστες ρυθµίσεις δεν δίνουν λύσεις. Ζητάµε µακροχρόνιες
ρυθµίσεις τουλάχιστον εκατόν είκοσι δόσεων, εξάντληση βεβαίως του περιθωρίου των διακοσίων σαράντα δόσεων και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τους «services».
Πάµε τώρα στις επενδύσεις για τις οποίες γίνεται πολύ µεγάλη
συζήτηση και προφανώς αφορούν το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Εµείς είµαστε αναφανδόν υπέρ των επενδύσεων οι οποίες αµβλύνουν τις συνέπειες της κρίσης, αφού το επενδυτικό κοινό της
τελευταίας δεκαετίας ξεπερνά τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Ελλάδα, βεβαίως, κατετάγη εκατοστή πεντηκοστή έκτη ανάµεσα σε εκατόν ενενήντα χώρες στην ευκολία του επιχειρείν στην
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας και το αναφέρω γιατί στην έκθεση της «DBRS» είναι ζητούµενο η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, για να υπάρχει αναβάθµιση της χώρας. Οι
άµεσες ξένες επενδύσεις αντιστοιχούν µόλις στο 16% του ΑΕΠ,
ενώ στην Ευρωζώνη στο 60%.
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Επειδή, µάλιστα, µίλησε ο Υπουργός για επενδύσεις της
«PFIZER», της «VOLKSWAGEN», της «MICROSOFT», της «CISCO» -που είναι και στην επικαιρότητα- και της «DELOITTE», θέλω
να σας πω ότι το πρώτο τρίµηνο του 2020 η εισροή άµεσων
ξένων επενδύσεων µειώθηκε πάνω από 40% σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο. Μιλάµε για τρίµηνα προ πανδηµίας
επί δικής σας Κυβέρνησης.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα για µία επένδυση, για µία διαδικασία
που έχει ξεκινήσει στο τέλος του 2011, έναν διαγωνισµό που έχει
επικυρωθεί εδώ και πέντε χρόνια, ένα έργο για το οποίο χρειάστηκαν δεκάδες ειδικοί νόµοι, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις για να ξεκινήσει, δηλαδή να ξεκινήσει το γκρέµισµα για το οποίο απ’ αυτό το Βήµα ο κ. Γεωργιάδης το 2019
µας ενηµέρωνε ότι εντός του 2019 θα έµπαιναν οι µπουλντόζες
και θα ξεκινούσε το έργο εντός του έτους, παρά τα όσα υποστηρίζει σήµερα. Τελικά, οι µπουλντόζες µπήκαν έναν χρόνο µετά
την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία, µε την
παρουσία του Πρωθυπουργού για ευνόητους λόγους.
Συζητούµε σήµερα τη σύµβαση για τη διανοµή του ακινήτου,
την οποία όπως έχουµε ξεκαθαρίσει θα υπερψηφίσουµε, ενώ
είναι άγνωστο το πότε θα ξεκινήσει πραγµατικά το έργο, αφού η
Κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραµµα. Παράλληλα, διαβάζουµε ότι και η κοινοπραξία που έχει κερδίσει τον
διαγωνισµό για την άδεια καζίνο ζητά αλλαγές στη σύµβαση, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις, αφού απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η εκχώρηση της
άδειας για καζίνο για να µεταβιβαστούν οι µετοχές στη «LAMDA».
Για να είµαστε, µάλιστα, καθαροί µεταξύ µας, χωρίς το καζίνο
δεν υφίσταται το έργο που συζητάµε σήµερα. Όµως, γιατί το λέω
αυτό; Το λέω, διότι ο σχετικός διαγωνισµός -αναφέρθηκε και ο
Υπουργός Ανάπτυξης- υλοποιήθηκε από την προηγούµενη διοίκηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων µε µεγάλη
ταχύτητα και διαφάνεια -εξάλλου, όλες οι αποφάσεις δικαιώθηκαν δικαστικά- µε µεγιστοποίηση του τιµήµατος που θα λάβει το
ελληνικό δηµόσιο, αλλά και του µεγέθους της επένδυσης που
δεσµεύτηκε να υλοποιήσει ο ανάδοχος. Εσείς, όµως, προχωρήσατε σε αντικατάσταση της διοίκησης που πέτυχε όλα αυτά, προφανώς γιατί δεν ήταν αρεστή σε σας. Δεν αξιολογήσατε όλα
αυτά τα οποία σήµερα τα παρουσιάζετε ως διαδικασίες που
«έτρεξαν» γρήγορα επί ηµερών της δικής σας διακυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, προφανώς, στηρίζουµε το έργο. Θέλουµε να στείλουµε
ένα µήνυµα θετικό στην επενδυτική κοινότητα. Εξάλλου, εµείς
ξεκινήσαµε την όλη διαδικασία και έχουµε ψηφίσει όλες τις σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες στο σήµερα για µία επένδυση
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ευλόγως «εµβληµατική»,
αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δροµολογηθεί τέτοιου
µεγέθους αστική ανάπλαση µε πολλές διαφορετικές τελικές χρήσεις.
Εµείς εκφράσαµε τις επιφυλάξεις µας. Βεβαίως, η Κυβέρνηση
πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν αλλάζει τίποτα ούτε από πλευράς
χρήσεων ούτε από πλευράς όρων δόµησης, ότι όντως η περίφραξη θα είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν θα δηµιουργηθεί
τείχος αποµόνωσης ούτε περίκλειστος οικισµός -δόθηκαν διαβεβαιώσεις και µένει να αποδειχθεί- και ότι η πρόσβαση των πολιτών στην παραλία θα είναι απρόσκοπτη και ο δήµος θα µπορεί
να την αξιοποιεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τον πλειστηριασµό των ιστορικών αεροσκαφών της Ολυµπιακής Αεροπορίας που έχουν προορισµό
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Θέλω να πω κάτι για το άρθρο 2 της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 805 για την ειδική εκκαθάριση. Εµείς είχαµε συµφωνήσει
στη ρύθµιση του ν.4772 και νοµίζω ότι όλοι σε αυτήν την Αίθουσα
συµφωνούµε ότι πρέπει να περιληφθούν όλες οι περιπτώσεις εργαζοµένων, εφ’ όσον δεν υπάρχει αµετάκλητος πίνακας κατάταξης. Άρα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι απαιτήσεις για
αποζηµίωση απόλυσης λόγω καθυστερηµένης καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών, εφ’ όσον οι απαιτήσεις γεννήθηκαν
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τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68 του ν.4307. Το λέµε αυτό για λόγους ισόνοµης και ισότιµης αντιµετώπισης των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα τεράστιο έργο όπως
αυτό του Ελληνικού ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η τήρηση χρονοδιαγραµµάτων ώστε να µπορέσουν έγκαιρα οι συµπολίτες µας να απολαύσουν όλα τα θετικά που θα τους προσφέρει όταν και εφ’ όσον ολοκληρωθεί, κάτι που ευχόµαστε ολόψυχα.
Βέβαια, όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι από την πρώτη κατεδάφιση τον Ιούλιο του 2020, µέχρι την τελευταία ανέγερση και κατασκευή, αποµένει πολύς χρόνος και µακρύς δρόµος ακόµα.
Ελπίζω να µην είναι δύσβατος.
Τα διαδικαστικά ζητήµατα είναι πολλά. Όµως, σήµερα είναι
αναγκαία όσο ποτέ η επίσπευση των αδειοδοτήσεων, η άµβλυνση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η τήρηση προθεσµιών. Η
προσδοκία για τη µεγάλη προστιθέµενη αξία που θα προσδώσει
το έργο στην κοινωνία, στην οικονοµία και τη χώρα πιστεύω ότι
αποτελεί το καλύτερο κίνητρο ώστε οι εµπλεκόµενοι να ενεργοποιηθούν άµεσα, υπερβάλλοντας εαυτούς προκειµένου να ξεπεραστεί επιτέλους η στασιµότητα και η απραξία µιας ολόκληρης
δεκαετίας.
Η Κυβέρνηση θα κριθεί πολύ αυστηρά τόσο για την ταχύτητα
υλοποίησης και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όσο και για
την αξιοπιστία µεταξύ λεγοµένων και πραχθέντων, αλλά και για
το φιλοεπενδυτικό τους αφήγηµα. Βεβαίως, θα κριθεί όχι µόνο
γι’ αυτά που λέει ότι είναι υπέρ των επενδύσεων, αλλά και για το
αν πραγµατικά έχει τη βούληση να τα ολοκληρώσει στο διάστηµα
που προβλέπεται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κατρίνη.
Θα εξυπηρετήσουµε τώρα τον κ. Φάµελλο που στις 19.00’ έχει
µία σοβαρή υποχρέωση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Βεβαίως, κύριε Λοβέρδο. Σας ακούω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούµε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα διακοπεί η συνεδρίαση σήµερα και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί στις
10:30’. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το µάθετε, για να µας το
πείτε και να κάνουµε κι εµείς το πρόγραµµά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε απόλυτο δίκιο.
Πολύ ευχαρίστως να µάθω και να σας πω. Αµέσως θα ενηµερωθείτε. Δεν υπάρχει πρόβληµα.
Να ευχαριστήσουµε τον Βουλευτή που παραχωρεί τη θέση του
στον κ. Φάµελλο.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, µε τη σειρά
µου θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Βουλευτές και τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας που µου
παραχώρησαν τον χώρο.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
το έργο του Ελληνικού αποτέλεσε και αποτελεί ένα µνηµείο,
αλλά και µία απόδειξη του σχεδίου πολιτικής εξαπάτησης που
σχεδίασε και υλοποιεί το σύστηµα εξουσίας που λειτουργεί γύρω
από τον κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα σύστηµα που τροφοδοτείται και στηρίζεται από φιλικά και καλοταϊσµένα -θέλω να
πω- µέσα ενηµέρωσης, το οποίο δηµιουργεί, αν θέλετε και µία
πολλαπλασιαζόµενη και συνεχιζόµενη εξαπάτηση σχετικά µε το
ποιος θέλει τις επενδύσεις και ποιος δεν τις θέλει.
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µετά από δέκα χρόνια απραξίας, έφθασαν σε µία εξαγγελία στις αρχές της δεκαετίας 20102020, η οποία όµως µέχρι το 2014 δεν έκανε καµία πράξη. Ήταν
µία φούσκα µε ένα ωραίο περιτύλιγµα, µε ωραία συνθήµατα, που
έλεγε πάρα πολλά για ξένα κεφάλαια.
Ας δούµε όµως την πραγµατικότητα. Είναι πάρα πολύ απλό.
Πότε έφυγαν τα ξένα κεφάλαια από την επένδυση του Ελληνικού; Επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και εκτός µνηµονίου.
Μας έλεγαν για ξένα κεφάλαια, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι ήθε-
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λαν να φύγουν οι επενδυτές. Τα κεφάλαια αυτά έµειναν στην
επένδυση και στο επενδυτικό σχήµα µέσα στο µνηµόνιο και µε
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν τα ξένα κεφάλαια και οι ξένες
επενδύσεις επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και χωρίς µνηµόνιο.
Και τι είδαµε κατά τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τότε έγιναν µεγάλες µεταρρυθµίσεις: το σχέδιο ολοκληρωµένης
ανάπτυξης, η πολεοδοµική οργάνωση, αλλά και νέα σύµβαση
που δίνει περισσότερο πράσινο, περισσότερους κοινόχρηστους
χώρους και εµπροσθοβαρείς επενδύσεις για να έχουµε πραγµατικά και δουλειές, αλλά τίµιες, καθαρές δουλειές. Η πολεοδοµική
οργάνωση, το σχέδιο ολοκληρωµένης ανάπτυξης είναι ένα πραγµατικά υψηλού επιπέδου και επίπονο έργο και όχι το να δηµιουργήσει µία οµάδα ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος παινεύτηκε ότι µέσα
στα είκοσι τέσσερα πράγµατα που έκανε ήταν και η συγκρότηση
οµάδας εργασίας στο Υπουργείο.
Πρέπει να σας το πούµε ξεκάθαρα: Το 2014 ούτε τοπογραφικό
υπήρχε, ούτε είχαν φύγει οι φορείς που ήταν µέσα στον χώρο,
ούτε τα δασικά είχαν προχωρήσει, ούτε τα αρχαιολογικά και τελικά, η µία βδοµάδα θεσµικών ρυθµίσεων που ήθελε ο κ. Μητσοτάκης -αυτό εξήγγειλε προεκλογικά στην Πάτρα- έχει γίνει είκοσι
µήνες και ακόµα περιµένουµε τη σύµβαση και την προκαταβολή,
διότι στο σηµερινό νοµοσχέδιο τροποποιούν πάλι αυτήν την υποχρέωση και επιτρέπουν να ξεκινήσουν έργα χωρίς να γίνει σύµβαση και χωρίς προκαταβολή.
Τι υπήρχε, όµως, σε αυτές τις είκοσι τέσσερις πράξεις ή τις
τέσσερις σελίδες του κ. Γεωργιάδη; Τροπολογίες επί τροπολογιών. Αυτό κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Έχει αλλάξει την ίδια ρύθµιση, παραδείγµατος χάριν, τρεις φορές. Όσον αφορά τουλάχιστον τους κοινόχρηστους χώρους που είναι στους δήµους και
µετά ξαναγυρίζουµε στη «LAMDA» και µετά ξαναπηγαίνουµε
στους δήµους, βλέπω ΠΝΠ στις 30 Σεπτεµβρίου, βλέπω στις 12
Φεβρουαρίου πάλι να αλλάζει αρµοδιότητα και να αλλάζει ο
νόµος στις 30 Σεπτεµβρίου του 2011, στις 18 Νοεµβρίου του
2011 και στις 12 Φεβρουαρίου του 2020.
Έτσι δεν χρειάζονται είκοσι τέσσερις πράξεις, κύριε Σταϊκούρα, χρειάζονται εκατόν είκοσι τέσσερις. Άµα κάνετε τρεις και
τέσσερις φορές αλλαγές σε ένα συγκεκριµένο άρθρο που φτιάξατε εσείς.
Και στη συνέχεια έρχονται µετά από πάρα πολλές αλλαγές στο
ύψος, στη µαρίνα, στις θέσεις στάθµευσης, στον ανεξάρτητο µηχανικό, στο δικαίωµα επιφανείας και κάνουν την πολύ µεγάλη αλλαγή να πάρει την αρµοδιότητα των κατεδαφίσεων το Υπουργείο
Ανάπτυξης. Και τι έγινε τελικά στις κατεδαφίσεις; Να το ξεκαθαρίσουµε γιατί κανείς δεν απαντάει. Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι ήταν
αναρµόδιος για τις κατεδαφίσεις. Όµως εµείς βλέπουµε ότι µε
τη δική του απόφαση µε αριθµό 60732/12-6-2020 ενέκρινε τις εργασίες κατεδάφισης ο ίδιος. Και µας λέει ότι δεν είναι αρµόδιος.
Και πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε όχι µία, τρεις ερωτήσεις και τις καταθέτω ξανά στο Κοινοβούλιο, µε τις οποίες ζητούσαµε όλα τα στοιχεία για τις κατεδαφίσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσπάθησε να µας κάνει µάθηµα ο κ. Γεωργιάδης, ότι δεν
τις καταθέσαµε στο σωστό Υπουργείο. Έλα, όµως, που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι παραλήπτης των
ερωτήσεων και δεν απάντησε, όπως και το Υπουργείο Οικονοµικών είναι παραλήπτης ερωτήσεων και δεν απάντησε και ο κ. Γεωργιάδης υπέγραψε τις κατεδαφίσεις και δεν απάντησε! Και
µάλιστα µε ρύθµιση νόµου, που την άλλαξαν και αυτή αρκετές
φορές, πήρε την αρµοδιότητα τότε, στις 12 Φεβρουαρίου, την
άλλαξε ξανά βέβαια στις 12 Ιουνίου, για να φτάσουµε τελικά στο
ότι πολύ απλά δηλώνει γραπτά ο υπογράφων τις κατεδαφίσεις γιατί λέει «Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης», δεν λέει «υπηρεσίες
του Υπουργείου»- ότι είναι αναρµόδιος. Έτσι, λοιπόν, έχουµε
αναρµόδιο Υπουργό στο έργο του Ελληνικού, αναρµόδιο τον κ.
Χαρδαλιά για την πανδηµία στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά εγγράφως, µέσα στην Ελληνική Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος 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)
Τουλάχιστον όµως προχωράει το έργο σύµφωνα µε τις ανάγκες έστω και τώρα; Όχι, δεν προχωράει σωστά την επένδυση ο
κ. Σταϊκούρας για δύο λόγους: πρώτον γιατί δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν τις σωστές δουλειές και δεύτερον γιατί εξυπηρετούν τα συµφέροντα του επενδυτή συνεχώς, δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Υπάρχουν θέµατα στη διανοµή και απόδοση χώρου; Βεβαίως
στη διανοµή και απόδοση χώρου υπάρχουν θέµατα µε τον υπολογισµό και τη συµπερίληψη των κοινοχρήστων, των κοινωφελών
και των έργων κοινωνικής ανταπόδοσης και έτσι τροποποιείται
το ποσοστό του επενδυτή προς όφελός του.
Υπάρχει ένας λάθος χάρτης στη διανοµή; Υπάρχει. Έρχεται ο
κ. Σταϊκούρας να πει ότι δεν ισχύει ο λάθος χάρτης, αλλά ισχύει
το π.δ. και η ΚΥΑ πολεοδόµησης. Άρα παραδέχεται ότι έχουν
βάλει λάθος χάρτη µέσα στη διανοµή. Είναι έµµεση παραδοχή
αυτή του δικού τους σφάλµατος. Αποδέχονται επίσης το λάθος
που έκαναν για τις περιφράξεις και το αλλάζουν µε δικές τους
νοµοτεχνικές. Άρα υπήρχε λάθος στο σχέδιο νόµου, όπως λέγαµε όλοι, και εµείς δεν ξεχνάµε ότι η «LAMDA» ήθελε να κάνει
κλειστή την πολεοδοµική αυτή ενότητα. Δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο αν ήταν από πρόθεση, κύριε Σταϊκούρα, ή από λάθος. Ό,τι
και να ισχύει, λάθος σας ήταν πάντως. Τα παραδεχθήκατε σήµερα όλα αυτά.
Υπάρχει θέµα όσον αφορά το δικαίωµα επιφανείας; Βεβαίως.
Επιτρέπεται η κατάτµηση του δικαιώµατος επιφανείας χωρίς τη
συναίνεση του κυρίου της γης. Δεν διασφαλίζεται ότι το ελληνικό
δηµόσιο θα πάρει τα ακίνητα ελεύθερα βαρών και για πρώτη
φορά το δικαίωµα επιφανείας οδηγεί σε κατάτµηση της γης, κάνουν, δηλαδή, όπως είπε και ο δικηγορικός σύλλογος, το δικαίωµα επιφανείας κυριότητα.
Υπάρχουν ζητήµατα ως προς την εκτέλεση εργασιών; Βεβαίως. Ακόµα µία φορά επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών χωρίς
να έχει ολοκληρωθεί η σύµβαση, ενώ υποτίθεται ότι η διανοµή
είναι η τελευταία αίρεση.
Υπάρχουν, λοιπόν, σοβαρότατα ζητήµατα τα οποία δηµιουργούνται µε αυτό που σήµερα έχει καταθέσει η Κυβέρνηση εις
βάρος του συµφερόντων του δηµοσίου και προς όφελος των
συµφερόντων του επενδυτή.
Υπάρχουν, όµως, και κάποιες άλλες τροπολογίες. Θα τα πω
πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία για τα ετοιµόρροπα είναι µια ετοιµόρροπη τροπολογία. Πρώτον δεν έγινε
µε διαβούλευση και δεν ήρθαν οι φορείς εδώ να πουν την άποψή
τους. Δεύτερον είναι µια αναποτελεσµατική ρύθµιση, διότι δεν
περιέχει ούτε ποιος θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης, ούτε
τι θα γίνει µε το οικόπεδο στη συνέχεια, ούτε πώς λύνεται το ιδιοκτησιακό, ούτε ποια είναι τα κριτήρια κατεδάφισης -προσέξτε:
παραπέµπει σε ρύθµιση του 1929 για τα κριτήρια κατεδάφισης, δεν λέει αν θα γίνεται συντήρηση, µερική αποκατάσταση, πλήρης κατεδάφιση, αλλάζει ο χαρακτήρας περιοχών µε πολιτιστικό
περιεχόµενο και υποβαθµίζεται το Υπουργείο Πολιτισµού. Επίσης, µέσα στις ρυθµίσεις προβλέπεται ότι θα χρησιµοποιούνται
υπάλληλοι του Τµήµατος Παρατηρητηρίου Δοµηµένου Περιβάλλοντος, δηλαδή τα παρατηρητήρια δόµησης που δεν θα έχει στελεχώσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν σοβαρότατα ζητήµατα που πρέπει να αναλάβουν οι αποδοµηµένες υπηρεσίες δόµησης. Δεν γίνεται αυτό που προτείνουµε εµείς και το Τεχνικό
Επιµελητήριο, δηλαδή, καταγραφή, στελέχωση υπηρεσιών δόµησης, κίνητρα µε τράπεζα γης και συντελεστές δόµησης και
ρόλος των δηµόσιων φορέων τα οποία δεν αναγνωρίζονται µέσα
στην τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε την τελευταία τροπολογία που έχει
κατατεθεί, που είναι αρκετά µεγάλη. Οφείλω να πω πρώτον ότι
στην τροπολογία αυτή καταργείται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων για τις δηµόσιες συµβάσεις, δηλαδή η Κυβέρνηση δεν παρατείνει, δεν αναστέλλει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων,
που είναι µια µεγάλη µεταρρύθµιση, την καταργεί και παρακαλώ
πολύ να το προσέξετε.
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Στην τροπολογία λοιπόν αυτή «το σηµαντικό πολεοδοµικό εργαλείο» λέω τώρα λόγια των Υπουργών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη «που θωρακίζει την ιδιοκτησία, διασυνδέει ψηφιακές και
ηλεκτρονικές υποδοµές και είναι το τελευταίο βήµα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων» καταργείται για όλες τις δηµόσιες
συµβάσεις, για όλες τις παρεµβάσεις και όχι µόνο για τα ειδικά
έργα ή αν θέλετε έστω για ένα εξάµηνο για τις ράµπες, για την
προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ ή έστω για έργα ενεργειακής εξοικονόµησης, καταργείται συνολικά. Το δεύτερο που υπάρχει
µέσα, η παράταση βεβαίωσης αυτοψίας µηχανικού που παρατείνεται πλέον η ισχύς της για έξι µήνες προσέξτε τι µπορεί να δηµιουργήσει: Να υπογραφεί µία βεβαίωση τον Ιανουάριο και µέχρι
να γίνει συµβόλαιο τον Ιούνιο να έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις και πιθανά αυθαίρετες µέσα στο ακίνητο και έτσι να υπάρχει σοβαρό ζήτηµα µε το κράτος δικαίου, µε τη βάση της δικαιοπραξίας και µε την ασφάλεια της δικαιοπραξίας.
Σε νοµοτεχνική, κύριε Πρόεδρε, που ήρθε -ήθελα να την κάνω
την ερώτηση αυτή, αλλά δεν µου επέτρεψε η κυρία Πρόεδροςτην όγδοη συµπεριέχεται στην παράταση ισχύος της βεβαίωσης
του µηχανικού και η δυνατότητα υπαγωγής ρύθµισης. Και ρωτάµε: Ανοίγετε νέο παραθυράκι για τη δυνατότητα υπαγωγής σε
ρύθµιση αυθαιρέτων που κατήργησε ο κ. Χατζηδάκης στο τέλος
Οκτωβρίου, ενώ τώρα είχε ανοίξει η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων και έπρεπε να γίνονται όλα σωστά; Μήπως ανοίγετε πολλαπλά παραθυράκια; Και ρωτώ: Μήπως αυτό είναι και κάποιο
ρουσφέτι για εκλογές; Εδώ πάρα πολλά παράθυρα ανοίγουν και
στα αυθαίρετα και στις βεβαιώσεις µηχανικών, αλλά και στη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να σας θυµίσω την
υποχρέωση που έχετε στις 19.00’
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και βέβαια πρέπει να πω ότι στα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια,
στο άρθρο 3 της τροπολογίας ανοίγει παράθυρο για να είναι το
Τεχνικό Επιµελητήριο φορέας αναθέτων για την εκπόνηση των
τοπικών πολεοδοµικών σχεδίων. Σε άλλο άρθρο διαπιστώνει τη
µεγάλη καθυστέρηση στο έργο της ηλεκτροκίνησης και στο
άρθρο 4 της τροπολογίας καταργούνται οι λειτουργίες των µητροπολιτικών οργάνων για θέµατα χωροταξίας, µεταφέρονται
όλα στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ίσως για να περάσουν µερικές εγκρίσεις
µέχρι να γίνει το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας που είναι νοµοθετηµένο. Καµµία µητροπολιτικότητα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
καµµία περιφερειακότητα, αλλά µόνο ένα αθηνοκεντρικό κράτος
µε κεντρικοποίηση αποφάσεων και µάλιστα µε πολιτικά κριτήρια
και όχι µε επιστηµονικά κριτήρια. Για να µην πω για τα χιονοδροµικά που παίρνουν πάλι ένα παραθυράκι και βγαίνουν από την
αδειοδότηση και για άλλα πολλά που περιέχονται στις τροπολογίες.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέµα και ανικανότητας αλλά και πολιτικής στόχευσης της Κυβέρνησης. Σε
κάθε περίπτωση οφείλουµε να πούµε ότι τέτοιες τροπολογίες δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να τις παρουσιάσω όλες- δεν µπορούν να έρχονται χωρίς διαβούλευση και δεν µπορούν να
έρχονται παρά µόνο σε κανονικά σχέδια νόµου. Όχι πάλι Παρασκευή βράδυ τροπολογίες. Πάλι αυτές κατατέθηκαν από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Παρασκευή βράδυ. Είναι κακό το σύστηµα αυτό εις βάρος και της Βουλής, αλλά πιο πολύ εις βάρος
της ελληνικής κοινωνίας. Και δυστυχώς η Νέα Δηµοκρατία λειτουργεί εις βάρος των συµφερόντων της χώρας µας και των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε ενηµερωθεί αν
θα διακόψουµε τη συνεδρίαση για αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Φάµελλο.
Κύριε Λοβέρδο, θα πάµε κανονικά. Με αιφνιδιάσατε. Δεν είχα
τέτοια ενηµέρωση. Θα πάµε κανονικά.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, θα δώσω για ένα λεπτό τον λόγο
στον Υπουργό των Οικονοµικών, τον κ. Σταϊκούρα.
Κύριε Ραγκούση, ζητήσατε τον κ. Γεωργιάδη. Ήρθε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Επενδύσεων): Μου το ζήτησε ο κ. Ραγκούσης και ήρθα αµέσως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Άµα έχεις µηχανή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ για
ένα λεπτό θα κάνω παρέµβαση, πρώτα από όλα, για να είµαι απολύτως αξιόπιστος στον κ. Ραγκούση.
Είπα προηγουµένως ότι υπάρχουν πάρα πολλά e-mails που
είχαν σταλεί στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών και του έλεγαν
να συσταθεί οµάδα εργασίας. Έχω ένα ενδεικτικά από τις 6 Φεβρουαρίου του 2019, µε το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ ζητούσε άµεση σύσταση και συγκρότηση σχετικής οµάδας εργασίας ΤΑΙΠΕΔ και
Υπουργείου Οικονοµικών, ώστε να εκκινήσει επί της ουσίας συζήτηση και προετοιµασία για το ζήτηµα αυτό. Δεν έγινε τίποτα
µέχρι το καλοκαίρι του 2019.
Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο συνάδελφο, δεν θα σχολιάσω τις
άστοχες επισηµάνσεις του ούτε την έωλη επιχειρηµατολογία
του, αλλά εγείρεται ένα σοβαρό θέµα αξιοπιστίας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι αυτό που ψηφίζουµε σήµερα
είναι εις βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου και υπέρ των
συµφερόντων του ιδιώτη. Μα, το ψηφίζετε επί της αρχής. Το ψηφίζετε και λέτε ότι είναι εις βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου; Είναι αυτή σοβαρή Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει κανονικά ο κ. Βρούτσης, αλλά θα απαντήσει πρώτα ο κ. Γεωργιάδης
για ένα λεπτό. Ούτε χρόνο θα βάλω. Σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ήρθα, κύριε Πρόεδρε, µόνο και µόνο γιατί ο
κ. Ραγκούσης µου ζήτησε να αποσύρω αυτή την επίµαχη φωτογραφία, γιατί είναι fake.
Αυτό δεν µου ζητήσατε; Εγώ δεν µπορώ να γνωρίζω αν είναι
fake οι φωτογραφίες. Εσείς το λέτε. Όµως, για να µην µείνει καµµία εντύπωση στα Πρακτικά για το επιχείρηµά µου για το τι έλεγε
ο κ. Τσίπρας, καταθέτω αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία «Το Ελληνικό δεν πωλείται» -αυτό που έλεγε το πανό, δηλαδή, για να δούµε αν είναι fake- ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές Β’ Αθήνας Ρένα Δούρου και Νάντια
Βαλαβάνη. Πάρτε το!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκδήλωση στο Ελληνικό που οργάνωσε η εφηµερίδα «ΑΥΓΗ».
Μας είπε ο κ. Τσίπρας ότι δήθεν δεν διαφωνούσε µε το Ελληνικό
και την επένδυση, αλλά µε κάποιες λεπτοµέρειές του.
Σας διαβάζω, λοιπόν, από την «ΑΥΓΗ» τι είπε το ο κ. Τσίπρας
στη σχετική εκδήλωση το 2014: «Για µας, το Ελληνικό δεν είναι
ένα project, αλλά κατάθεση ψυχής. Είναι το µοντέλο της αυτοδιαχείρισης, της κινηµατικής και συλλογικής δράσης. Είναι η
εναλλακτική αντίληψη που έχουµε για την κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον». Πάρτε τα όλα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Για τη φωτογραφία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, είναι ο
Κοινοβουλευτικός σας εδώ. Θα απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και βεβαίως, το πιο περίφηµο από όλα, τη δήλωσή του στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει
και να εγκρίνει ή να επικυρώσει συµφωνίες, όπως αυτή που έγινε
στο Ελληνικό, τότε ο κόσµος καλύτερα να ψηφίσει Αντώνη Σαµαρά».
Πάρτε τα, λοιπόν, για τα Πρακτικά!
Άρα, αληθής και η φωτογραφία, γιατί όσα λέει η φωτογραφία,
κύριε Πολάκη, όλο και πολλά περισσότερα τα είπε ο Αρχηγός
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σας τότε! Άρα, µην µας κοροϊδεύει!
Όσον αφορά δε αυτό που είπε ο κ. Πολάκης εναντίον µου προηγουµένως, ο κ. Πολάκης διάβαζε για να κοροϊδέψει το Σώµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, για τη
φωτογραφία σας φωνάξαµε. Μην πάτε στον κ. Πολάκη τώρα,
σας παρακαλώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει και δεύτερο προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων).Τη µία υπουργική απόφαση, την υπουργική
απόφαση της 12ης Ιουνίου του 2020. Ξέχασε, όµως -και του τη
δίνω ολόκληρη- την υπουργική απόφαση της 29ης Ιουνίου του
2020, όπου εκεί λέει «των κτηρίων των περιοχών Β, Γ, Δ και Α».
Πάρτε και αυτή για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν λέµε σε ένα πολεοδοµικό σχέδιο «οι περιοχές Β, Γ, Δ και
Α», δεν είναι το κτήριο Β, Γ, Δ και Α ίσον και ο Υπουργός, αλλά
είναι ολόκληρα οικοδοµικά τετράγωνα. Θα µε πείτε και ψεύτη!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, να το
πείτε στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο να τα πει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η αλήθεια είναι ότι
σας είπε «ψεύτη».
Ορίστε, έχετε ένα λεπτό µόνο, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: … (δεν ακούστηκε)… επειδή δεν έκανα
Υπουργός και επειδή δεν έχουµε την ίδια µόρφωση, όταν θα
απευθύνεσαι σε εµένα, θα µιλάς µε στοιχεία!
Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις τον Ιούνιο, έναν χρόνο µετά. Βγήκες πριν από λίγο εδώ και µας είπες ότι κατεδαφίσατε εννιακόσια
κτήρια. Αποδεικνύω ότι η υπουργική απόφαση που ψήφισες στις
12 Σεπτεµβρίου µιλάει για πέντε κτήρια, από το 294 µέχρι το 298.
Αυτά είναι πέντε κτήρια, δεν είναι πέντε οικοδοµικά τετράγωνα.
Δεύτερον, εγώ προσωπικά τον Σεπτέµβρη πήγα και τράβηξα
βίντεο έξω από το Ελληνικό και δεν υπήρχε καµµία, µα καµµία
µπουλντόζα και βγήκες και µου απάντησες ότι δεν ήξερα ότι έχει
τελειώσει το έργο. Δηλαδή, κατεδαφίσατε εννιακόσια κτήρια σε
τρεις µήνες;
Πού ζεις, Γεωργιάδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, κύριε Πολάκη.
Τα υπόλοιπα στην οµιλία σας! Σας παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Πού ζεις; Πες µας κι µας! Αυτά δεν είχες
πει τότε; Και έχεις και το θράσος να βγαίνεις και να επιµένεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, σας
παρακαλώ! Τα υπόλοιπα στην οµιλία σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχει µισό λεπτό!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κατήγγειλε ο κ. Ραγκούσης ότι κατέθεσες µια ψεύτικη φωτογραφία. Και επιµένεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό θα το πει ο Κοινοβουλευτικός σας, κύριε Πολάκη! Σας παρακαλώ! Θα δώσω τον
λόγο στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο για τη φωτογραφία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κλείνω. Σταµάτα ένα λεπτό!
Αν το πας έτσι, πάµε να τα µετρήσουµε! Πάµε να µετρήσουµε
τα κτήρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία. Τα υπόλοιπα
στην οµιλία σας.
Κύριε Ραγκούση, κλείστε τον κ. Πολάκη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μήπως θέλετε να
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απαντήσετε και στον κ. Ραγκούση, κύριε Γεωργιάδη; Είµαι βέβαιος ότι θα χρειαστεί.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο όσο πιο σύντοµα µπορείτε
για τη φωτογραφία, γιατί αυτό είναι το σοβαρό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Είναι προς τιµήν σας, κύριε Πρόεδρε,
που το επισηµάνατε από την πρώτη στιγµή.
Κύριε Γεωργιάδη, είχατε µια δυνατότητα να αποφύγετε αυτόν
τον πρωτοφανή διασυρµό και εξευτελισµό για Υπουργό Κυβέρνησης, να έρθετε εδώ και να πείτε ότι η φωτογραφία που παραδώσατε στα Πρακτικά είναι σωστή, αξιόπιστη και αληθινή.
Όχι µόνο δεν το κάνατε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, αποδεικνύοντας ότι πριν από λίγο για αυτό το κρίσιµο θέµα που αφορά στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο λειτουργήσατε ως ένα χυδαίο τρολ
του διαδικτύου, αλλά αποδειχθήκατε και εντελώς άνανδρος πολιτικά, γιατί δεν είχατε το σθένος να ζητήσετε συγγνώµη για αυτή
την απρέπεια που διαπράξατε.
Και εν πάση περιπτώσει, τον ελληνικό λαό δεν τον υπολήπτεστε, την Αντιπολίτευση και τους Βουλευτές τούς έχετε γραµµένους στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας! Αυτό το έρµο, το
ιστορικό κόµµα που έχετε την τιµή να εκπροσωπείτε, ως Υπουργός Κυβέρνησής του, δεν το λυπάστε; Έχετε καταλάβει τι βρόµικη σελίδα για τη Νέα Δηµοκρατία γράψατε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, να έρθετε εδώ, ως ένα ξευτιλισµένο τρολ
του διαδικτύου, να καταθέσετε µια ψεύτικη φωτογραφία; Σας καλέσαµε να γυρίσετε πίσω για να αναγνωρίσετε ένα λάθος που θα
µπορούσε να έχει κάνει κάποιος ανθρώπινα, παρασυρµένος από
συµβούλους που τον πήραν στον λαιµό του! Αντί να έρθετε εδώ
να ζητήσετε συγνώµη και να ανακαλέσετε από το Πρακτικά αυτό
που καταθέσατε, συνεχίζετε τις γελοιότητες τις οποίες λέτε;
Κύριε Γεωργιάδη, προσέξτε. Κατεβαίνετε το ένα σκαλοπάτι
κάτω από το προηγούµενο. Σας επαναλαµβάνω ότι το πρόβληµα
δεν το έχουµε εµείς. Στο τέλος, θα σας ανακηρύξουµε µέγα χορηγό. Το πρόβληµα το έχει το κόµµα σας, οι έρµοι οι οπαδοί
αυτού του κόµµατος, που βλέπουν έναν Υπουργό του Μητσοτάκη να έρχεται εδώ και να διακινεί ψεύτικες, fake φωτογραφίες.
Και σας καταθέτω ξανά τις φωτογραφίες για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αιδώς, κύριε Γεωργιάδη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Ραγκούση, µάλλον δεν µε καταλάβατε.
Το αν είναι αληθινή ή όχι η φωτογραφία εγώ δεν µπορώ να το
γνωρίζω. Εσείς το ισχυρίζεστε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εσείς τη φέρατε! Την καταθέσατε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να οµιλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, βεβαίως.
Κύριε Ραγκούση, δεν σας διέκοψε! Θα τον ακούσετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επί τρία λεπτά µε υβρίζετε! Τώρα θα ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ραγκούση, σας
παρακαλώ! Σας άκουσε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έτσι λειτουργεί ο κοινοβουλευτισµός. Καθίστε κάτω, κύριε Ραγκούση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γεωργιάδη, σας
παρακαλώ, χαµηλώστε τους τόνους και οι δύο!
Κύριε Ραγκούση, θα σας απαντήσει! Δεν σας διέκοψε! Σας παρακαλώ! Έχει δίκιο! Τρία λεπτά µιλούσατε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δεν σας έβριζα, κύριε Γεωργιάδη.
Σας περιέγραφα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Εγώ δεν θα σας περιγράψω µε φράσεις όπως
«είστε ξευτιλισµένος και κάνετε όσα κάνετε». Θα µείνω στην
ουσία του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ισχυρίζεστε ότι η φωτογραφία είναι ψεύτικη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε δίκιο.
Κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Με συγχωρείτε, µας κάνει µαθήµατα κοινοβουλευτικά ο Ραγκούσης. Έχει κάποια όρια όλο αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ραγκούση και
κύριε Πολάκη, παρακαλώ πολύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω, ισχυρίζεστε ότι η φωτογραφία είναι
ψεύτικη. Σας απαντώ: Εγώ δεν ήµουνα παρών στις διαδηλώσεις
κατά του Ελληνικού, άρα δεν µπορώ να γνωρίζω αν είναι ψεύτικη
ή όχι. Αυτό που µπορώ να γνωρίζω µετά βεβαιότητας είναι ότι
αυτά που λέει η φωτογραφία και πολλά περισσότερα τα έλεγε
διαρκώς τότε ο κ. Τσίπρας σε επίσηµες εκδηλώσεις της Αυγής
µέσα στην ελληνική Βουλή και παντού. Άρα η ευαισθησία σας ως
προς την φωτογραφία είναι καθαρή υποκρισία.
Ως προς τον κ. Πολάκη, ήρεµα θα το πω µήπως το καταλάβει
το Σώµα, ο κ. Πολάκης αναφέρεται σε µία υπουργική απόφαση
της 12ης Ιουνίου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πολάκη, παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Βγήκε και δεύτερη υπουργική απόφαση.
Όσον αφορά δε στην παρουσία του κ. Πολάκη στο εργοτάξιο
-είπε τον Σεπτέµβριο- υπάρχει και στο Τwitter µου η σχετική
ανάρτηση, πήγε στις αρχές Νοεµβρίου ενώ στην απόφαση αναγράφεται ότι το εργοτάξιο θα είχε λυθεί µέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ο κ. Πολάκης, λοιπόν, πήγε και έκανε αυτοψία
στον χώρο του Ελληνικού όταν είχε λήξει ο χρόνος των εργασιών
και είχε λυθεί το εργοτάξιο.
Γι’ αυτό δεν βρήκατε µπουλντόζες, κύριε Πολάκη, όταν πήγατε. Πήγατε καθυστερηµένος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να σας ανακοινώσω ότι µετά από συνεννόηση µε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και για διευκόλυνση όλων των οµιλητών
προτείνω να ολοκληρώσουµε σήµερα µε τις οµιλίες όλων των
οµιλητών µε φυσική παρουσία, καθώς και των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, το οποίο υπολογίζουµε περίπου στις 23.00’.
Προτείνω να διακόψουµε και να συνεχίσουµε αύριο µετά τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, µετά τις 10.30’. Να µιλήσουν, δηλαδή,
οι οµιλητές µε «WEBEX», να δευτερολογήσουν οι εισηγητές και
αγορητές και να ολοκληρώσουµε µε την ονοµαστική ψηφοφορία
επί της αρχής και την ψήφιση των άρθρων και του συνόλου του
νοµοσχεδίου. Αµέσως µετά θα µπούµε στη συζήτηση των δύο
κυρώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα συνεφώνησε
οµόφωνα.
Τον λόγο έχει ο κ. Διονύσης Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Πέλλα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα προτού ξεκινήσω την τοποθέτησή µου για τη σηµερινή κύρωση να σχολιάσω και να ασχοληθώ µε κάτι που ακούστηκε από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέροµαι στην
τηλεκπαίδευση, για να βάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά. Καλό
είναι να λέµε την αλήθεια. Επιτέλους, σε αυτήν τη χώρα περνάµε
πάρα δύσκολα και καλό είναι να λέµε την αλήθεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η σύµβαση για την παροχή της τηλεκπαίδευσης από τον Μάρτιο του 2020 ως και τον Ιανουάριο του 2021 προβλέπει δωρεάν
παροχή της πλατφόρµας. Δηλαδή, µετάφραση: Ούτε ένα ευρώ
προς την εταιρεία για την τηλεκπαίδευση για το έτος 2020 µέχρι
και τον Ιανουάριο του 2021. Μετά τον Φεβρουάριο του 2021 προφανώς και έπρεπε να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση -εκτός και αν
δεν συµφωνούµε µε αυτό- και τι έγινε τότε; Αξιοποιήθηκαν οι υφιστάµενες συµβάσεις τις οποίες διαπραγµατεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και
τις υπέγραψε. Πότε; Στις 4-7-2019, τρεις ηµέρες πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δωρεάν τηλεκπαίδευση µέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και µετά
µε τις συµβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τον Φεβρουάριο
του 2021 µέχρι τώρα και ελπίζουµε αυτά να ολοκληρωθούν.
Τι είναι αυτά που είπατε µέχρι τώρα; Δεν είναι κρεσέντο λαϊκισµού; Αδυνατείτε να ασκήσετε ουσιαστική αντιπολίτευση. Παράγετε fake news, πετάτε λάσπη στον ανεµιστήρα. Δυστυχώς,
εκτός από λαϊκιστές, είστε και πολέµιοι της τηλεκπαίδευσης, µιας
τεράστιας επιτυχίας και µάλιστα µιας κατάκτησης που πέτυχε η
εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς.
Τι συζητάµε σήµερα; Την κύρωση της σύµβασης του Ελληνικού, δηλαδή ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την µεγάλη αυτή
επένδυση του Ελληνικού, µιας εξαιρετικής σηµασίας επένδυσης
για τη χώρα µας που θα συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη
της οικονοµίας και θα συνδράµει στο πέρασµα από µια δύσκολη
περίοδο που δηµιούργησε η πανδηµία στη νέα εποχή των γρήγορων ρυθµών ανάπτυξης.
Πρόκειται, όπως όλοι γνωρίζουµε, για το µεγαλύτερο έργο
στην περιοχή της Μεσογείου µε πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο οικονοµικό όσο και κοινωνικό. Το έργο υπολογίζεται ότι θα συµβάλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής του. Μιλάµε για µια επένδυση που θα φτάσει τα 8
δισεκατοµµύρια ευρώ, θα δηµιουργήσει εβδοµήντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία και µε τις δέκα
χιλιάδες να εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν κατά το στάδιο της
κατασκευής. Το ελληνικό δηµόσιο θα εισπράξει σε βάθος εικοσιπενταετίας πάνω από 14 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα από φόρους.
Συνεπώς, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι µια εµβληµατική επένδυση, που θα εισφέρει όσο καµµία άλλη δραστηριότητα τέτοιου
είδους στο ΑΕΠ της χώρας, προχωράει βήµα-βήµα και παίρνει
σάρκα και οστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράδειγµα της επένδυσης
στο Ελληνικό, όπως και της επένδυσης τα µεταλλεία της Χαλκιδικής, που συζητούσαµε εδώ την προηγούµενη εβδοµάδα, αποδεικνύει ότι η ελληνική Κυβέρνηση από την ανάληψη των
καθηκόντων της άµεσα προχώρησε στην αλλαγή του µείγµατος
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Προχώρησε χωρίς καθυστερήσεις τις µεταρρυθµίσεις. Νοµοθέτησε µε το βλέµµα στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικό στις επενδύσεις.
Άλλωστε σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό οι επιλογές του πρώτου
χρόνου της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας λειτούργησαν καθοριστικά ώστε να µην κατρακυλήσει η οικονοµία από τις
σοβαρές επιπτώσεις που επέφερε η πανδηµία συνδυαστικά πάντοτε µε όλα αυτά τα µέτρα που πήρε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα.
Έτσι, λοιπόν, οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν, αλλά και
που συνεχίζουν να υλοποιούνται έχουν αλλάξει την εικόνα της
χώρας και έχουν δώσει στο προφίλ της χαρακτηριστικά που την
κάνει πιο ελκυστική και πιο φιλική στους επενδυτές. Το είπε και
ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας στις συνεδριάσεις της
αρµόδιας επιτροπής ότι µεγάλες εταιρείες, όπως η «MICROSOFT», η «VOLKSWAGEN», η «PFIZER» έρχονται στη χώρα µε
σκοπό να επενδύσουν, αλλά και να δηµιουργήσουν καλές θέσεις
εργασίας και πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι αποτέλεσµα
σκληρής δουλειάς, συγκεκριµένου σχεδιασµού, αλλά και µεγάλων κόπων και προσπαθειών των Ελλήνων πολιτών.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πελάγωσε µπροστά στους κινδύνους και τα προβλήµατα που δηµιούργησε η εµφάνιση και η εξάπλωση του κορωνοϊού, όσο και αν προσπαθούν
οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν µια διαφορετική εικόνα στο πλαίσιο, κατά την άποψή µου, µιας βαθιά υπο-
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κριτικής αντιπολιτευτικής στάσης, αλλά µε έντονα χαρακτηριστικά αµηχανίας.
Τα στοιχεία, όπως και τα γεγονότα, λένε άλλα. Για παράδειγµα
τα γεγονότα λένε ότι η χώρα µας εν µέσω πανδηµίας κατάφερε
την έκδοση τριακονταετούς οµολόγου για πρώτη φορά µετά το
2008 και µάλιστα µε πολύ πετυχηµένο τρόπο καθώς σηµειώθηκε
σηµαντική ζήτηση, αντλήθηκαν 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και µάλιστα µε κόστος δανεισµού εξαιρετικά χαµηλό στο 1,96%.
Τι σηµαίνει αυτό για την οικονοµία µας; Βελτίωση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, εµπιστοσύνη των αγορών στην
ελληνική οικονοµία, αλλά κυρίως σηµατοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας µας στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές εµπιστεύονται τη χώρα. Οι επενδυτές εµπιστεύονται τη χώρα.
Ο διεθνής Τύπος επιβεβαιώνει αυτό το θετικό κλίµα που υπάρχει σήµερα. Δείτε τα δηµοσιεύµατα της «TELEGRAPH» και του
«BLOOMBERG». Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει µικρότερη
ύφεση από άλλες ανεπτυγµένες βιοµηχανικές οικονοµίες της Ευρώπης. Μάλιστα τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φανέρωσαν
µικρότερη ύφεση απ’ όσο προβλεπόταν και πάρα πολύ µικρότερη απ’ όσο λέγατε εσείς. Αλλά και στο κοµµάτι των θέσεων εργασίας η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στη διατήρηση αυτών µετά την Ιταλία.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτών προχωράει και η επένδυση στο Ελληνικό µια κεντρική προεκλογική δέσµευση της Νέα Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και οι
δεσµεύσεις και σε αυτήν την περίπτωση τηρήθηκαν. Έγιναν τα
απαραίτητα βήµατα ώστε να αρθούν τα εµπόδια.
Ξέρουµε όλοι ότι µιλάµε για µια επένδυση µε περίπλοκες διαδικασίες και υψηλό βαθµό δυσκολίας, για τα οποία δυστυχώς η
προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε κάνει σχεδόν τίποτα. Τα είπε
αναλυτικά ο Υπουργός και σήµερα και την προηγούµενη εβδοµάδα για όσα δεν έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ και για όσα γίνονται από τον
Ιούλιο του 2019.
Σήµερα, λοιπόν, µε την ψήφιση του συγκεκριµένου σχεδίου
νόµου ξεδιπλώνει και ξανανοίγει µια καινούργια πόρτα προς την
κατεύθυνση της υλοποίησης αυτής της µεγάλης επένδυσης και
αυτό είναι µια σηµαντική επιτυχία για τη χώρα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας λίγα λόγια για µια τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά
µε τη λειτουργία των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, µε την
οποία δίνεται µια λύση στα διοικητικά προβλήµατα που έχουν
προκύψει από την αδυναµία σύγκλησης γενικών συνελεύσεων
λόγω των µέτρων της πανδηµίας. Προβλέπεται, δηλαδή, ότι η
λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης µε την έγκριση του
προϋπολογισµού του ΟΕΒ µπορεί να λάβει χώρα είτε διά περιφοράς είτε διά τηλεδιάσκεψης ή µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο. Ικανοποιείται ένα αίτηµα όλων των οργανισµών
και των αγροτών της χώρας και αποδεικνύεται καθηµερινά ότι
σε όλους τους τοµείς η Κυβέρνηση ψάχνει να βρει και να δίνει
λύσεις από τις δυσκολίες που δηµιούργησε η πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε την τελευταία διαδροµή µιας πρωτόγνωρης διαδικασίας. Είναι λογικό να υπάρχει
κούραση. Όµως, αυτό που πρέπει να σκεφτόµαστε είναι ότι το
τέλος της διαδροµής βρίσκει τη χώρα µας να τα έχει καταφέρει
καλά. Η Ελλάδα, χάρη σε αποφάσεις που ελήφθησαν, στις προσπάθειες των πολιτών, στην τεράστια µάχη του υγειονοµικού
προσωπικού, τα καταφέρνει καλύτερα τόσο στο πεδίο της
υγείας, όσο και στο πεδίο της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας.
Η επιλογή να µην σταµατήσουν οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες
που υλοποιούν τις µεταρρυθµίσεις, το νέο µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής, η επιτυχία της εξασφάλισης 72 δισεκατοµµυρίων
ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από το Πολυετές και το
Ταµείο Ανάκαµψης δίνουν στην Κυβέρνηση τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας.
Μετασχηµατίζουµε την οικονοµία µας, χτίζοντας πάνω σε γερά
και στέρεα θεµέλια, ώστε η Ελλάδα να κάνει επιτέλους το άλµα
στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστού-
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µε, κύριε Σταµενίτη.
Επειδή υπάρχουν απορίες, οι οµιλητές «WEBEX» θα µιλήσουν
αύριο και οι εισηγητές. Σήµερα προχωράµε κανονικά µε τους
οµιλητές µε φυσική παρουσία και όσο πάει, φαντάζοµαι ως τις
23.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την όµορφη Μαγνησία µας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε ένα συνολικό αποτέλεσµα για το σχέδιο νόµου, θα χρειαστεί να θυµίσουµε κάποια πράγµατα. Ας
δούµε πότε πραγµατικά προχώρησε η επένδυση στο Ελληνικό
προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου και της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο πολύ σας ενοχλεί, που Υπουργός σας καταθέτει µέχρι
και fake φωτογραφίες.
Ο χώρος του πρώην αεροδροµίου απελευθερώθηκε το 2001.
Κανένα σχέδιο και καµµία περαιτέρω προετοιµασία δεν είχε προηγηθεί µέχρι τότε, ενώ µόλις το 2006 κατατέθηκε το πρώτο σχέδιο για την αξιοποίηση του χώρου. Επί της ουσίας, µέχρι το 2011
δεν είχε προχωρήσει απολύτως τίποτα. Εκτός από επικοινωνιακές εκλάµψεις µε διάφορους επενδυτές, καµµιά επί της ουσίας
πρόταση δεν προχώρησε.
Φτάνουµε στο 2015, όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παραλαµβάνει µια πρόχειρη σύµβαση µε ένα λάθος τοπογραφικό. Τη σύµβαση αυτή τη βελτιώνει σε αρκετά σηµεία, µε ωφέλεια του
δηµοσίου και γίνεται νόµος το 2016. Αυτή η τροποποίηση αντιµετώπισε επιτυχώς διάφορα εµπόδια παρελθόντων ετών και
ολοκλήρωσε ή δροµολόγησε, τέλος πάντων, όλες τις αναβλητικές αιρέσεις που αφορούσαν την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης, τη σύσταση του φορέα διαχείρισης. Στη
συνέχεια εκδόθηκε η ΚΥΑ του πάρκου του Ελληνικού, ενώ η έκδοση των δύο υπολειπόµενων ΚΥΑ, των ζωνών πολεοδόµησης
και των ζωνών ανάπτυξης βρισκόταν σε τελικό στάδιο.
Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουµε για να δούµε το µέγεθος των
εργασιών που προχώρησαν µέσα σε περίοδο τεσσάρων χρόνων
σε σύγκριση µε τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτά για να τελειώνουµε και µε το αφήγηµα περί παγώµατος των επενδύσεων επί
ΣΥΡΙΖΑ ή φιλοαναπτυξιακής Νέας Δηµοκρατίας.
Παράλληλα, για να µην αφήνουµε τίποτε να αιωρείται, πρέπει
να αναφέρουµε ότι µε τη σύµβαση του 2016 τροποποιήθηκαν οι
επιµέρους όροι της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών ως προς
το χρονοδιάγραµµα της καταβολής του τιµήµατος και της υλοποίησης της επενδυτικής υποχρέωσης από τον επενδυτή, την κατασκευή συγκεκριµένων έργων και υποδοµών δηµοσίου ενδιαφέροντος, τη συνολική δόµηση του ακινήτου, τη διατήρηση ορισµένων εκ των υφιστάµενων εγκαταστάσεων. Αυτό έγινε µε στόχο
και η επένδυση να προχωρήσει µε προστασία για το δηµόσιο
συµφέρον και τα οφέλη να επιστρέφονται στην κοινωνία. Οι αλλαγές αφορούσαν κυρίως θέµατα και υποχρεώσεις που αποσαφήνιζαν ασάφειες της αρχικής σύµβασης, ώστε το έργο να γίνει
αποδοτικότερο, µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσηµο.
Τι παρατηρούµε στο σηµερινό νοµοσχέδιο; Παρατηρούµε ότι
ο τρόπος που υπολογίστηκε το 30% της κυριότητας επί του συνόλου του ακινήτου µη αφαιρώντας τα κοινωφελή, τα Κ.Χ, Κ.Φ.,
Κ.Α., που δεν µπορούν να µεταβιβαστούν, επειδή δεν ανήκουν
στα ιδιωτικής φύσεως ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ελληνικού
δηµοσίου, είναι εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου και προς όφελος του επενδυτή. Παίρνει επί της ουσίας παραπάνω έκταση σε
κυριότητα. Επίσης, παρατηρούµε ότι ο αιγιαλός και η παραλία
δεν εντάσσονται -και ορθώς- στο αντικείµενο της σύµβασης,
απαιτείται να ελεγχθεί όµως ότι πράγµατι µε βάση τις συντεταγµένες παραµένουν εκτός σύµβασης.
Ζήτησα, επίσης, ενηµέρωση στην επιτροπή για το τι συµβαίνει
µε τον παλιό αιγιαλό. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο µέσα από το
σχέδιο νόµου. Δεν έχω πάρει απάντηση ούτε από τον κύριο
Υπουργό που µίλησε πριν. Όπως διαφαίνεται από τη σύµβαση,
σκοπός του αγοραστή είναι η κατάτµηση και πώληση τµηµάτων
της έκτασης, που σηµαίνει ότι θα εµπλακεί αόριστος και οπωσδήποτε µεγάλος αριθµός τρίτων και συνακόλουθα θα χαθεί ο
οποιοσδήποτε έλεγχος του έργου από το δηµόσιο. Είναι η πρώτη
φορά που αναφέρεται ότι το δικαίωµα επιφανείας οδηγεί σε κα-
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τάτµηση της γης. Επί της ουσίας, αλλοιώνει τη φύση του δικαιώµατος επιφανείας, θα µειώσει την αξία του ακινήτου µόλις επιστραφεί και κάνει το δικαίωµα επιφανείας κυριότητα.
Ένα τελευταίο σηµείο για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που καταθέσατε. Οι διατάξεις κινούνται στη γραµµή
«βλέποντας και κάνοντας». Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τις µειώσεις ΦΠΑ οι επιχειρήσεις δεν σώζονται, ειδικότερα αν µιλάµε,
για παράδειγµα, για επιχειρήσεις κινηµατογραφικών προβολών,
που είναι και αστείο να µειώνεις τον ΦΠΑ σε κάτι που είναι κλειστό.
Παράλληλα, η κάλυψη της αγοράς από το Υπουργείο Οικονοµικών µέσω του λογαριασµού δωρεών δείχνει και την ελλειµµατική αλλά και επικοινωνιακή διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης.
Αντίστοιχα, η έλλειψη συνεκτικού σχεδίου δράσης για τη βαριά
βιοµηχανία της χώρας, τον τουρισµό, σας οδηγεί σε εκπτώσεις
που επηρεάζουν την κοινοχρησία του αιγιαλού και την πρόσβαση
των πολιτών σε αυτόν.
Ένα τελευταίο σηµείο για το άρθρο 9 της τροπολογίας σχετικά
µε την απαλοιφή του χαρακτηρισµού της δηµοτικής οδού. Κύριε
Υπουργέ, εµείς είχαµε βάλει τον περιορισµό, προκειµένου να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος. Δεν το κάναµε για
άλλον λόγο. Σκεφτείτε να διασχίζει ο σερβιτόρος εθνική, ακόµη
και επαρχιακή οδό, για να σερβίρει. Νοµίζω ότι θα πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον ο περιορισµός να µην είναι εθνική οδός ή
γενικά κάποιος δρόµος ταχείας κυκλοφορίας. Είναι πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια των ανθρώπων που θα σερβίρουν στους
κάτω από τον δρόµο µε την οµορότητα που δίνετε.
Κλείνοντας, εµείς σε αντίθεση µε εσάς αναγνωρίζουµε τι έγινε
είκοσι χρόνια τώρα µε το Ελληνικό. Ξέρουµε ότι µια επένδυση,
για να έχει βάθος και αντοχή στον χρόνο, πρέπει κατά κύριο λόγο
να έχει ασφάλεια δικαίου και να είναι ανταποδοτική προς την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο κινηθήκαµε εµείς.
Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείστε εσείς. Η δήθεν αναπτυξιακή
λογική σας καταρρέει από τη στασιµότητα όλων των σηµαντικών
παρεµβάσεων που ως διά µαγείας ξεκίνησαν το 2015.
Όσα επισηµαίνουµε αυτές τις ηµέρες εδώ έχουν να κάνουν µε
όρους που ίσως επηρεάσουν τη σύµβαση και παρεµποδίσουν και
το έργο οριστικά.
Αυτό που έµενε να γίνει από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την άδεια καζίνο, να εκδοθούν οι δύο από τις τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις που ήταν δουλεµένες, η πράξη διανοµής και η µεταβίβαση
των εµπραγµάτων δικαιωµάτων.
Αντίθετα, εδώ και πάνω από ενάµιση χρόνο η Κυβέρνηση µέσω
τροπολογιών σε άσχετα νοµοσχέδια προχώρησε στην κατάθεση
τροπολογιών που στόχο είχαν να ευνοήσουν τον επενδυτή, αλλά
όχι την επένδυση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Παπανάτσιου, και για την τήρηση του χρόνου.
Είστε κυρία µε «κ» κεφαλαίο, όπως πάντα.
Να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου εδώ το team του
κ. Μπαγιώκου, καθώς τρεις φορές τα κορίτσια και τα αγόρια αλλάξαν τη λίστα µε τα ονόµατα.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας κάποιος τον κ. Τσίπρα και τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι θα αισθανθεί ένα αίσθηµα
µπερδέµατος, ένα µπέρδεµα το οποίο έχει να κάνει µε ένα ανέκδοτο το οποίο λέει ότι στο αφήγηµά τους, στο σύνολο της η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να πείσει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι το φιλοεπενδυτικό κόµµα και παράταξη, ενώ η Νέα
Δηµοκρατία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτό ακριβώς αποκοµίζει κάποιος από τις τοποθετήσεις και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται πραγµατικά για ένα ανέκδοτο, αν, δυστυχώς, δεν
ήταν µια θλιβερή πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα που έχει
να κάνει µε την εξιστόρηση ενός θέµατος πάρα πολύ σηµαντικού
για τη χώρα, της µεγαλύτερης και πιο συµβολικής επένδυσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που θα παίξει ρόλο στην εθνική µας οικονοµία, στις θέσεις απασχόλησης, στην προσέλκυση επενδύσεων, θα επηρεάσει το σύνολο του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας για τα
επόµενα χρόνια και θα συµβάλει µε τεράστια νούµερα στα δηµόσια έσοδα τα επόµενα είκοσι πέντε χρόνια. Είναι η επένδυση
του Ελληνικού.
Και τι προσπάθησε από εδώ να πει ο κ. Τσίπρας; Ο κ. Τσίπρας
προσπάθησε εδώ να πει µαζί µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δύο
πράγµατα: Ότι εκείνοι στα τεσσερισήµισι χρόνια έκαναν τα
πάντα για να υλοποιηθεί και να τρέξει και να επιταχυνθεί η επένδυση, ενώ αντίθετα η Νέα Δηµοκρατία τη φρέναρε.
Ας δούµε ποια είναι η αλήθεια. Ακόµα-ακόµα και η τοποθέτηση
η θετική της κ. Πέρκα ότι είναι υπέρ του νοµοσχεδίου και θα ψηφίσουν θετικά, που είναι καλοδεχούµενο, αµφισβητείται από τον
ίδιο τον κ. Τσίπρα και τους Βουλευτές και τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που είπαν πολύ απλά ότι αυτό το νοµοσχέδιο στο τέλος της διαδικασίας δεν ωφελεί την επένδυση,
αλλά τον επενδυτή.
Να, λοιπόν, άλλο ένα οξύµωρο σχήµα. Πραγµατικά θα µας τρελάνετε. Ψηφίζετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο οι ίδιοι λέτε ότι αντί
να βοηθά την επένδυση και τη χώρα, βοηθάει συγκεκριµένα πρόσωπα; Πώς το εξηγείτε αυτό;
Δηλαδή, µια φορά αποφασίζετε να κάνετε κάτι καλό και το κάνετε και µε λάθος τρόπο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν εξηγείται
αλλιώς εδώ επί µισή ώρα ο κ. Τσίπρας να προσπαθεί να πείσει
ότι όλο το νοµοσχέδιο αυτό κινείται σε µια λάθος κατεύθυνση
διότι βοηθάει σε επίπεδο προσωπικού τον επενδυτή, άρα είναι
λάθος η σύλληψή του και το περιεχόµενο του, και την ίδια στιγµή
να είστε υπέρ.
Πραγµατικά, πρέπει να το δείτε εσωτερικά στο κόµµα σας,
διότι αυτές οι εσωτερικές σας αµφισηµίες οδηγούν πραγµατικά
τον κόσµο που παρακολουθεί σε συµπεράσµατα, τα οποία δηµιουργούν πολλά ερωτηµατικά για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και την
τοποθέτησή του συνολικά. Είναι δικό σας το πρόβληµα, Εµείς είµαστε ξεκάθαροι.
Και είµαστε ξεκάθαροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί
πολύ απλά αυτή η επένδυση, η πολύ σηµαντική, η εµβληµατική
για τη χώρα, είναι µια επένδυση που ξεκίνησε από τον Αντώνη
τον Σαµαρά που το οραµατίστηκε, δέχθηκε κριτική από εµάς ο
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση που φρέναρε και µπλόκαρε τη διαδικασία
τη συγκεκριµένη.
Θυµίζω ότι εκείνο το «Δεν πωλείται το Ελληνικό» δεν το είπαν
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ούτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ούτε ο Αντώνης ο Σαµαράς. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ.
Τσίπρας το έλεγε. Θυµίζω και τα προσκόµµατα που βάζατε µε
τους κορµοράνους σε άλλου είδους επενδύσεις ή τις διαδηλώσεις που κάνατε για να µην προχωρήσει η επένδυση του Ελληνικού. Δεν τα έκανε η Νέα Δηµοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε.
Τώρα οι µεταλλάξεις οι δικές σας είναι δικό σας πρόβληµα Καλοδεχούµενο είναι ότι µπαίνετε σε µια σωστή πορεία, αλλά µην
έρχεστε εδώ να µας κάνετε και τους τιµητές της επένδυσης και
του επενδυτικού κλίµατος για τη χώρα και ότι είστε πιο πολύ πιο
µπροστά από µας και ότι εµείς δεν παρήγαµε έργο.
Η αλήθεια είναι ότι στην προσπάθεια που κάνουµε για να τρέξουµε και να επιταχύνουµε τη διαδικασία της επένδυσης του Ελληνικού, αυτής της πολύ µεγάλης σηµασίας επένδυσης, το
Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης έτρεξε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τις συγκεκριµένες νοµοθετικές διατάξεις, γιατί µόνο µε αυτές µπορούµε να επιταχύνουµε τη διαδικασία.
Θέλω να πω µερικά νούµερα, επειδή παρακολουθεί ο κόσµος
και είναι δηµόσια η συζήτηση στη Βουλή, για να περιγράψω το
πόσο σηµαντική είναι αυτή η επένδυση µε µερικά νούµερα, τα
οποία πρέπει όλοι να τα γνωρίζουµε.
Η επένδυση η συγκεκριµένη είναι και αφορά το µεγαλύτερο
πάρκο στην Ευρώπη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες.
Δεύτερον, το µέγεθός του είναι δύο εκατοµµύρια τετραγωνικά
µέτρα, δύο χιλιάδες στρέµµατα, και αποτελεί τον πυρήνα της
σύνδεσης του θαλάσσιου µετώπου µε τον ορεινό όγκο του Υµηττού και ένα σηµαντικότατο και αναγκαίο πνεύµονα πρασίνου για
τον αστικό ιστό της χώρας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τρίτον, η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τέταρτον, αναµένεται να δηµιουργηθούν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του,
συµβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του.
Και εκτιµάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο κατά την εικοσιπενταετή επενδυτική δραστηριότητα του
έργου -κατασκευή και λειτουργία- θα ξεπεράσουν τα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ σε φόρους εισοδήµατος, εταιρικούς φόρους,
ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.
Αυτή είναι η επένδυση για την οποία συζητάµε σήµερα, µια
επένδυση για την οποία ο ίδιος ο σηµερινός Πρωθυπουργός ως
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεσµεύτηκε προεκλογικά ότι θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουµε την υλοποίησή της. Και αυτό ακριβώς κάνει σήµερα
το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και στο σύνολό της η ελληνική Κυβέρνηση, γιατί είναι µια επένδυση, η
οποία αποτελεί κληρονοµιά για τις επόµενες γενιές του τόπου
µας, είναι µια επένδυση που θα αλλάξει και το συνολικό χάρτη
επενδύσεων στη χώρα, είναι µια επένδυση που θα δηµιουργήσει
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας, µια επένδυση που
σήµερα έρχεστε και φαίνεστε θετικοί στο να προχωρήσει. Θυµίζω, όµως, ότι ήσασταν εκείνοι που την εµποδίζατε µε κάθε δυνατό τρόπο για την υλοποίησή της την περίοδο του Αντώνη
Σαµαρά.
Σε κάθε περίπτωση, είναι καλοδεχούµενη η στάση σας. Η κριτική που ασκούµε σήµερα είναι το οξύµωρο σχήµα. Η εισηγήτρια
του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται µε «ναι» στο νοµοσχέδιο και ο ίδιος
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µιλούν
ότι υποκρύπτονται σκοπιµότητες και συµφέροντα σκοτεινά υπέρ
του ιδιώτη. Αυτό είναι δικό σας θέµα εσωτερικό. Εµείς οφείλουµε
να το αναδείξουµε για τις εσωτερικές σας αντιφάσεις και ανακολουθίες.
Δεύτερον, ήρθε ο κ. Τσίπρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Διαδέχοµαι για δεύτερη φορά µια τέτοια τοποθέτηση του κ. Τσίπρα, η οποία λίγο-πολύ τροχοδροµεί το σκεπτικό των τοποθετήσεων του κ. Τσίπρα από δω και στο µέλλον. Μέχρι τώρα γνωρίζαµε τον κ. Τσίπρα στις τοποθετήσεις του µε τη συνωµοσιολογία
τη γνωστή, µε τον λαϊκισµό, µε τα ψέµατα. Έχει προσθέσει,
όµως, και στην προηγούµενη οµιλία και σήµερα κάτι ακόµη, το
οποίο δηλητηριάζει, δυστυχώς, και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τη λέξη «σκάνδαλο». Παρουσιάζει, λοιπόν, συνεχώς
σκάνδαλα, σκάνδαλα.
Στην προηγούµενη τοποθέτησή του αφιέρωσε τη µισή του οµιλία για να περιγράψει τα σκάνδαλα της κ. Νικολάου. Διαδεχόµενος τότε τον κ. Τσίπρα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είπα
πολύ απλά: Αν όλα αυτά που λέτε είναι πραγµατικότητα, γιατί
δεν πάτε στον εισαγγελέα; Από τότε µέχρι σήµερα έχει µεσολαβήσει ένας µήνας, η είδηση χάθηκε, έµεινε, όµως, η εντύπωση
από την τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τα µεγάλα σκάνδαλα της κ. Νικολάου.
Δεύτερον, σήµερα ήρθε ο κ. Τσίπρας και άρχισε να αναπτύσσει για τα νέα σκάνδαλα: Πρώτον, το σκάνδαλο της Τράπεζας
Πειραιώς. Γιατί µιλάει ο κ. Τσίπρας; Μιλάει για σκάνδαλα στον
τραπεζικό τοµέα; Ξεχνάει ότι ο ίδιος ευθύνεται για την απώλεια
25 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τον δηµόσιο τοµέα σε µετοχές
των τραπεζών µε την πρακτική που ακολούθησε και την πολιτική
που ακολούθησε το διάστηµα του 2015; Τα ξεχνάει αυτά;
Μιλάει για απιστία και ληστεία στις τράπεζες ο κ. Τσίπρας µε
την απώλεια των 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις τσέπες του
ελληνικού λαού;
Αυτό λέγεται θράσος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν επιτρέπεται Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να έρχεται να αναδεικνύει θέµατα χωρίς στοιχεία! Ιδού
πεδίον δόξης λαµπρόν, ας πάει στον εισαγγελέα να τα αναδείξει
και να µη µένει εδώ µόνο, στην αρχική του τοποθέτηση.
Δεύτερον, µίλησε για σκάνδαλα, τα οποία αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και την κ. Κεραµέως συγκεκριµένα.
Έχω, λοιπόν, να πω τα εξής: Εγώ προσωπικά αναλύοντας τη
στάση του κ. Τσίπρα λέω ότι αυτό που κάνει είναι εντελώς υποκριτικό, γιατί όχι µόνο σκάνδαλο δεν υπάρχει, αντίθετα, η Υπουρ-
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γός Παιδείας, η κ. Κεραµέως, συνέβαλε σηµαντικά µε τη συγκεκριµένη παρέµβασή της στο ζήτηµα της τηλεκπαίδευσης. Εξασφάλισε τη δυνατότητα για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας να κάνει χρήση της σηµαντικής αυτής πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης απολύτως δωρεάν, χωρίς κανένα κόστος για το ελληνικό δηµόσιο από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιανουάριο του
2021 και µάλιστα µε τρόπο που η ίδια η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει κρίνει ως απολύτως συµβατό µε τη βασική αποστολή του κράτους για παροχή εκπαίδευσης, που δεν αντίκειται στη νοµοθεσία για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και υπάρχει και η γνωµοδότηση 4/2020/7-9-2020 και η ιστοσελίδα όπου µπορείτε να βρείτε
την απόφαση. Δεν ξέρω γιατί τα λέει ο κ. Τσίπρας.
Όµως, η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι η στοχοποίηση της κ. Κεραµέως στην περιγραφή που έκανε
ο κ. Τσίπρας. Είναι το µένος που έχει εναντίον της κ. Κεραµέως
από τη µεταρρύθµιση στο χώρο της παιδείας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό κρύβεται πίσω από την επίθεση του κ. Τσίπρα εναντίον της κ. Κεραµέως.
Γι’ αυτό, λοιπόν και για το ζήτηµα το συγκεκριµένο να δούµε
τι άλλο έχει να πει ο κ. Τσίπρας. Θα µείνει εδώ, στο Βήµα της
Βουλής ή έχει να πει και κάτι άλλο πιο συγκεκριµένο; Μέχρι στιγµής η πρακτική είναι να τα λέει από Βήµατος της Βουλής και να
τελειώνουν όλα.
Το άλλο ζήτηµα είναι για το θέµα της υγείας. Τιµητής των πάντων ο κ. Τσίπρας έρχεται και αναδεικνύει το ζήτηµα της υγείας.
Ποιος είπε εδώ ότι επιχαίρει; Πολύ συνεσταλµένα οι κυβερνητικοί
Βουλευτές, όλοι που πέρασαν από αυτό το Βήµα, είπαν ότι κανείς δεν επιχαίρει για την κατάσταση. Παραδεχθήκαµε όλοι ότι
η κατάσταση είναι δύσκολη για τον ελληνικό λαό. Αντιµετωπίζουµε ένα τρίτο κύµα πανδηµίας, το οποίο δεν έχει προηγούµενο
και πράγµατι αυτή τη στιγµή δοκιµάζονται και οι νοσηλευτές και
οι γιατροί και το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Όµως, από αυτό το σηµείο µέχρι να πηγαίνετε σε έναν καταγγελτικό, ισοπεδωτικό λόγο, ο οποίος να λέει ότι υπήρχε η µαγική
λύση, όπως συνηθίζετε να κάνετε, και η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα απέχει πάρα πολύ.
Η πραγµατικότητα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
αυτή η Κυβέρνηση έθεσε από την αρχή της πανδηµίας την υγεία
ως κορυφαία προτεραιότητα, την προστασία της υγείας του πολίτη. Δυστυχώς, οι εξελίξεις, όσον αφορά το τρίτο κύµα συγκεκριµένα, ήταν η πιο επώδυνη επίπτωση της πανδηµίας.
Είναι µακάβριο το να επικαλείται κάποιος -και δεν είναι ωραίοτους αριθµούς της υγείας. Δυστυχώς, όµως, όταν δέχεσαι µια
τέτοια πολιτική κριτική, είσαι υποχρεωµένος να κρατάς και
άµυνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγµή ο υγειονοµικός χάρτης της πατρίδας µας, µέσα σε αυτό το τρίτο κύµα της πανδηµίας, µε αυτήν
την πραγµατικά δύσκολη κατάσταση που αντιµετωπίζουµε ως
χώρα, στο σύνολό µας, συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη, και
η εικόνα µας είναι καλύτερη.
Κρατάω εδώ τα στοιχεία. Αριθµός κρουσµάτων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού: από τις καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη, προτελευταία, µε καλύτερη εικόνα από τα είκοσι επτά κράτη µέλη.
Αριθµός θανάτων ανά εκατοµµύριο πληθυσµού. Μακάβριο νούµερο, άσχηµο να το επικαλείται κάποιος. Όµως, δυστυχώς, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε συγκρίσεις απέναντι σε αυτήν την
πολιτική επίθεση του κ. Τσίπρα. Κι εδώ πάλι η Ελλάδα έχει από
τις καλύτερες επιδόσεις. Ως προς τα περισσότερα τεστ, από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο, η Ελλάδα όντως έχει από τις καλύτερες
επιδόσεις.
Ενισχύουµε το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αυξάνουµε τις ΜΕΘ.
Πήραµε 557 δηµόσιες ΜΕΘ πριν την πανδηµία. Αυξήθηκαν κατά
114%, 1.189 είναι οι δηµόσιες ΜΕΘ σήµερα και αν σε αυτές προσθέσει κάποιος και του ιδιωτικού τοµέα, φθάνουµε στις 1.410,
µια αύξηση 153%.
Κανείς δεν λέει ότι είµαστε τέλειοι. Εχθρός του καλού πάντα
είναι το καλύτερο. Όµως, άλλο αυτό και άλλο καταγγελτικά και
ισοπεδωτικά να ακυρώνετε τις προσπάθειές µας, προσπάθειες
που έχουν να κάνουν µε τον άνθρωπο και το µεγάλο πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγµή.
Επιτέλους, βοηθήστε και λίγο! Καταθέστε µια πρόταση, όχι
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µόνο καταγγελτικό λόγο. Και να συµβάλλετε πραγµατικά, διότι
δεν µπορώ να καταλάβω πώς µπορεί κάποιος να ερµηνεύσει την
έννοια της συµβολής, όταν αυτή τη στιγµή, µε στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη -που δεν το
ήξερα κι εγώ εντυπωσιάστηκα-, µε δική σας παρότρυνση, µε δική
σας κατεύθυνση συνέβησαν εξακόσιες τριάντα δύο συναθροίσεις - συγκεντρώσεις µέσα σε πενήντα µέρες! Και οι µισές και
περισσότερες από αυτές δεν ήταν για νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, ήταν για το θέµα του Κουφοντίνα!
Εγώ επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί σοβαροί Βουλευτές
στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θέτω µια απλή ερώτηση σαν στοιχείο
αυτοκριτικής, γιατί πρέπει να κοιτιόµαστε στα µάτια και να λέµε
καµµιά φορά και κάποια πράγµατα τα οποία µας ενώνουν, γιατί
η αντιµετώπισή της πανδηµίας είναι κοινό θέµα για όλους µας.
Εσείς δεν πιστεύετε ότι αυτές οι εξακόσιες τριάντα δύο συναθροίσεις συνέβαλαν στην αύξηση των κρουσµάτων; Υπάρχει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι όχι, δεν συνέβη τίποτα, κάναµε
τις συναθροίσεις και δεν επηρέασε καθόλου την πανδηµία;
Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι ότι σίγουρα την επηρέασαν. Δεν
είναι αποκλειστική ευθύνη οι συναθροίσεις. Εννοείται πως όχι.
Όµως, σίγουρα την επηρέασαν αυτήν την εικόνα της πανδηµίας.
Και καλό θα είναι τις επόµενες µέρες και όσο θα κρατάει αυτή η
πανδηµία να είµαστε όλοι πιο συνεσταλµένοι και πιο προσεκτικοί.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή- µε κάτι
το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό. Ανήκω στη γενιά των πολιτικών
που ως Βουλευτής από το 2007 βίωσα τις δύσκολες καταστάσεις
της χώρας µας: περίοδο µνηµονίων, δηµοσιονοµική προσαρµογή
της χώρας, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε ένα περιβάλλον πάλι δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τώρα, την ώρα που πιστεύαµε ότι
η Ελλάδα θα βάλει αναπτυξιακά φτερά κατευθείαν, δυστυχώς,
προσγειωθήκαµε -όχι µόνο η Ελλάδα, όλος ο κόσµος- µπροστά
σε αυτό το πρωτοφανές φαινόµενο της πανδηµίας.
Όµως, έχουµε υποχρέωση, είναι πολιτικό καθήκον και χρέος
όλων µας, να συµβάλουµε για την επόµενη µέρα, µια µέρα η
οποία έρχεται, µια µέρα η οποία θα σηµάνει το τέλος πανδηµίας,
µια µέρα που σηµαίνει ότι θα έχει εµβολιαστεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, µια µέρα που ο πληθυσµός της Ευρώπης, της Αµερικής, που µας ενδιαφέρει τουριστικά, θα έχει
εµβολιαστεί, µια µέρα που το τουριστικό προϊόν της χώρας µας
θα αρχίσει και πάλι να γίνεται ελκυστικό και να αυξηθεί ο τουρισµός και η ανάπτυξη να αρχίσει να τρέχει και να βελτιώνονται τα
οικονοµικά της χώρας, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας, τους µισθούς, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την πατρίδα
που πιστεύω όλοι την υπηρετούµε και όλοι θέλουµε το καλό της.
Κάθε κυβέρνηση, λοιπόν -και αυτή τη στιγµή την ευθύνη την
έχει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη- έχει χρέος και καθήκον να νοµοθετεί και µε όρους παρόντος, δηλαδή, να αντιµετωπίζει τις σηµερινές προκλήσεις, και µε όρους µέλλοντος,
δηλαδή να ανοίγει δρόµους µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες για
την επόµενη µέρα, την ηµέρα που έρχεται, την ηµέρα του αύριο,
που ενδιαφέρει κοινά τις επόµενες γενιές της πατρίδας µας, που
γι’ αυτό είµαστε εµείς εδώ σήµερα να νοµοθετούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Βρούτση.
Καλείται στο Βήµα η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής
του Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθήνας του Κινήµατος Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την κύρωση της σύµβασης διανοµής και σύστασης δικαιώµατος µητροπολιτικού πόλου στο Ελληνικό και τη ρύθµιση βεβαίως συναφών θεµάτων, µια σύµβαση η οποία υπογράφηκε µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του Ταµείου Ανάπτυξης στις 9
Μαρτίου του 2021.
Η επένδυση του Ελληνικού αποτελεί σίγουρα µία άκρως πολυσυζητηµένη επένδυση που στόχο έχει την ουσιαστική αναβάθµιση της περιοχής αλλά και της χώρας ευρύτερα. Πρόκειται για
ένα έργο τεράστιας σηµασίας, για ένα έργο όµως που ανά διαστήµατα πολεµήθηκε, υπονοµεύθηκε, αµφισβητήθηκε, έγινε σύµ-
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βολο αγώνα δήθεν οικολόγων και αγωνιστικών δηµοτικών αρχών.
Τα θυµόµαστε. Οφείλουµε να τα θυµόµαστε όλα αυτά.
Η επένδυση αυτή του, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε ξεκινήσει µε πρωτοβουλία της δικής µας παράταξης του ΠΑΣΟΚ.
Όµως, δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό. Επιπλέον εµείς και ως αντιπολίτευση εκτός από
τις διατάξεις του ν.4422/2016 της προηγούµενης κυβέρνησης,
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη µεταβίβαση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
ψηφίσαµε και τις διατάξεις του άρθρου 83 του 4706/2020 της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε νόµο, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα δεν έκαναν και ακόµα δεν έχουµε
καταλάβει.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή ακριβώς είναι η δική
µας διαφορά στην ουσία της αντιπολίτευσής µας και στη γενικότερη αντίληψη για το κοινοβουλευτικό έργο το οποίο παράγεται
εντός της Βουλής των Ελλήνων, ότι δηλαδή οτιδήποτε θετικό εισάγεται, οφείλει να υιοθετείται από όλους µας για το καλό της
κοινωνίας µας µακριά από µικροπολιτικά, µικροκοµµατικά παιχνίδια. Αυτή είναι η ουσία της δουλειάς µας.
Γενικότερα όµως εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής -και αυτό το ξέρετε
κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- στηρίζουµε ουσιαστικά και πραγµατικά τις επενδύσεις, εκείνες τις επενδύσεις
οι οποίες ωφελούν την ανάπτυξη της χώρας, την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων, εκείνες οι οποίες ωφελούν τους πολίτες
αυτής της χώρας και γι’ αυτό είµαστε θετικοί και σε αυτήν. Και
άλλωστε νοµίζω ότι γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η οικονοµία µας ιδιαίτερα αυτή τη στιγµή απαιτεί τη διαµόρφωση ενός
θεσµικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας µε γρήγορους ρυθµούς. Είναι ο σκοπός
της Ελλάδας και συγκεκριµένα της Κυβέρνησής σας αυτή τη
στιγµή.
Θα πρέπει όµως, κύριε Υπουργέ, να αποτελεί όχι απλά το πώς
θα κερδηθεί ξανά η εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, αλλά κυρίως -θα σας πω εγώ- το πώς θα µπορέσει η χώρα µας να ανταπεξέλθει στις διάφορες χρόνιες παθογένειες οι οποίες παρατηρούνται στον τοµέα αυτόν, πώς θα µπορέσουµε να τις εξυγιάνουµε και πώς θα µπορέσουµε να πάµε µπροστά. Μόνο έτσι,
µόνο µε αυτόν τον τρόπο, κύριε Υπουργέ, θα µπορεί να υπάρχει
αναπτυξιακή επανεκκίνηση µε δίκαιη ανάπτυξη µετά και από τα
χρόνια της κρίσης. Και βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση γι’
αυτό είναι και η απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταµείο Ανάκαµψης, ώστε να µπορέσουµε να βλέπουµε µια πραγµατική επιτάχυνση της οικονοµικής διαδικασίας και δραστηριότητας στη
χώρα µας.
Κύριε Υπουργέ, όµως αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω
είναι ότι ωραία είναι όλα αυτά τα οποία λέµε εδώ πέρα, αλλά
υπάρχει ένα θέµα. Το έργο αυτό δεν ξεκινάει. Μονίµως ακούµε
ότι µπαίνουν οι µπουλντόζες, ότι ξεκινάει τον άλλο µήνα, σε λίγο,
σε λίγες µέρες. Ακόµα όµως δεν έχει ξεκινήσει, σαν το γεφύρι
της Άρτας και αυτό.
Θα θέλαµε λοιπόν να ακούσουµε το ακριβές χρονοδιάγραµµα
κατ’ αρχάς. Αλλά κυρίως θέλουµε να σας επισηµάνουµε ότι αυτό
το χρονοδιάγραµµα οφείλει και πρέπει να τηρηθεί. Γιατί όσες
φορές έχετε κάνει κάποια δήλωση επί του θέµατος, δεν έχουµε
δει τις απαιτούµενες ενέργειες να έχουν υλοποιηθεί. Κανένα, κανένα χρονοδιάγραµµα µέχρι στιγµής απ’ όσα έχετε αναγγείλει
δεν έχει τηρηθεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, τι να κάνουµε;
Εύλογα λοιπόν δηµιουργούνται τα ερωτήµατα. Τελικά δηλαδή
ποια ήταν τα προβλήµατα τα οποία υπήρξαν; Πού οφείλονται
συγκεκριµένα καθυστερήσεις; Γιατί όλο κάτι συµβαίνει και τα βήµατα είναι αντικειµενικά αργά; Γιατί συνεχίζει να µοιάζει µε
όραµα όλη αυτή η επένδυση;
Νοµίζω λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται είναι µια ολοκληρωµένη απάντηση όχι απλά και µόνο για την ενηµέρωση εδώ πέρα
της Βουλής, αλλά πρωτίστως και κυρίως για την ενηµέρωση των
Ελλήνων πολιτών που θέλουν να µάθουν αλλά κυρίως που θέλουν να δουν πραγµατικά και ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Πιο συγκεκριµένα κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
σας θυµίσω ότι παρά το γεγονός ότι εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής
ψηφίσαµε το άρθρο 82 του ν.4706 που πρέπει να κυρωθεί η σύµβαση αυτή µε νόµο, καµµία µα καµµία δηµόσια διαβούλευση δεν
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έλαβε χώρα, κάτι το οποίο βεβαίως δεν µας εξέπληξε καθώς
αποτελεί πλέον νοµίζω πάγια τακτική της Κυβέρνησής σας για
πάρα πολλά ζητήµατα.
Και όσον αφορά στο άρθρο 5 διατηρούµε σοβαρές, σοβαρότατες επιφυλάξεις, όπως ανέφερε και ο ειδικός αγορητής µας,
ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος
ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο λόγος είναι ότι η πρόβλεψη για κατασκευή περιφράξεων για τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόµα και εντός του ίδιου γηπέδου παρά την αναφορά
σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό προβλέπεται για λόγους ασφαλείας στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, παραµένει
άκρως προβληµατική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η πρόβλεψη αυτή αφορά εργοταξιακούς χώρους και βεβαίως δηµιουργεί πολύ εύλογες αµφιβολίες για το εάν θα δηµιουργηθεί τελικά µια περίκλειστη πόλη
και αν δηµιουργήσει προβλήµατα στην πρόσβαση των Ελλήνων
πολιτών στην παραλία. Προβληµατισµούς που δεν σας λέµε µόνο
εµείς, δεν σας εκφράζουµε µόνο εµείς. Αλλά προβληµατισµούς
που σας εξέφρασαν όλες οι εµπλεκόµενες αρµόδιες δηµοτικές
και αυτοδιοικητικές αρχές. Δώσατε κάποιες απαντήσεις. Αναµένει να δούµε ότι θα τις αποδείξετε.
Κλείνω κύριε Πρόεδρε, λέγοντας πως εµείς ειλικρινά θεωρούµε ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι το πιο δηµιουργικό
κοµµάτι της αντιπολίτευσης. Και γι’ αυτό προσερχόµαστε εδώ
πέρα όχι απλά µε ιαχές και συνθήµατα, όχι µε στείρα αντιπολίτευση. Ερχόµαστε εδώ µε αιτιολογηµένες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις και κυρίως εδώ ερχόµαστε µε αντιπροτάσεις, συγκεκριµένες και συγκροτηµένες αντιπροτάσεις γιατί θεωρούµε ότι οι
νόµοι που ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να είναι νόµοι
καλοί, νόµοι δίκαιοι και νόµοι ωφέλιµοι για τους Έλληνες πολίτες.
Γι’ αυτό λοιπόν και θεωρούµε επιτακτική ανάγκη την άµεση και
αποτελεσµατική υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, που θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα, ναι, για την ανάπτυξη της οικονοµίας
µας τόσο µε την προσφορά χιλιάδων θέσεων εργασίας στην δοκιµαζόµενη ελληνική κοινωνία όσο και µε την προσέλκυση νέων
επενδύσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Γιαννακοπούλου.
Πάµε πάλι στον Βόλο, στον κ. Αθανάσιο Λιούπη από τη Νέα
Δηµοκρατία. Μετά θα πάρει τον λόγο ο Κρητικός από τα Χανιά,
ο κ. Πολάκης και στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από
εξήντα χρόνια λειτουργίας, το 2001 ο τότε κρατικός αεροµεταφορέας µεταφέρεται από το Ελληνικό στα Σπάτα. Κανείς δεν
φανταζόταν ότι θα περνούσαν είκοσι χρόνια για να φτάσουµε
στην τελική ευθεία για την αξιοποίησή του. Και ενώ επί δύο δεκαετίες όλα κυλούσαν µε πολύ αργούς ρυθµούς, τα τελευταία
δύο χρόνια έγιναν περισσότερα από όσα έχουν επιτευχθεί τα
προηγούµενα είκοσι. Για πρώτη φορά ολοκληρώθηκαν ταχύτατα
οι νοµικές διευθετήσεις που ήταν προαπαιτούµενο για την πρόοδο της διαδικασίας. Σήµερα κλείνουµε σηµαντικές εκκρεµότητες για να εκκινήσει αυτή η τεράστια επένδυση που θα µας
οδηγήσει στη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Μια
επένδυση µε τεράστιο οικονοµικό αποτύπωµα αλλά και ιδιαίτερη
επιµέλεια στην προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος.
Με το παρόν νοµοσχέδιο κυρώνεται η σύµβαση διανοµής, σύστασης δικαιώµατος επιφανείας ακινήτου του µητροπολιτικού
πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά µαζί µε το ειδικό διάγραµµα διανοµής.
Το ελληνικό δηµόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ είναι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι επί του ακινήτου, ενώ µε την κύρωση της σύµβασης η
κάθε πλευρά λαµβάνει διαιρετά τµήµατα µε όλα τα κτήρια και τα
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σχετικά δικαιώµατά τους, προσωπικά και εµπράγµατα. Οποιαδήποτε τροποποίηση τη σύµβασης γίνεται µε την έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Ταυτόχρονα, συστήνεται υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ δικαίωµα επιφάνειας στο ακίνητο χωρίς αντάλλαγµα για ενενήντα εννέα χρόνια.
Το δικαίωµα επιφάνειας είναι απολύτως αναγκαίο, γιατί δίνει τη
δυνατότητα κατασκευής, κατεδάφισης και εκµετάλλευσης σε
συγκεκριµένα τµήµατα γης. Κατά τον χρόνο λήξης του δικαιώµατος επιφάνειας, όλα τα κτίσµατα και οι κατασκευές επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη.
Ορίζεται ρητά ότι τα δικαιώµατα πλήρους κυριότητας και επιφανείας µπορεί να µεταβιβάζονται ως εισφορά στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» για την κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε
το ποσό των 911,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Πλέον, το µετοχικό κεφάλαιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» θα ανέλθει στα 915 εκατοµµύρια
ευρώ.
Η σηµερινή µέρα είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την εξέλιξη
αυτής της γιγάντιας επένδυσης, προκειµένου η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» να αποκτήσει τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακινήτου
και εν συνεχεία να µεταβιβαστεί το 100% των µετοχών της στον
επενδυτή.
Καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος είναι η δυνατότητα που δίνεται στον αγοραστή να ξεκινήσει µε δικές του
δαπάνες συγκεκριµένες εργασίες, ακόµα και πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Συγκεκριµένα, χωρίς
να επιβαρύνεται καθόλου το ελληνικό δηµόσιο, ο αγοραστής
µπορεί να προχωρήσει σε κατασκευές συγκεκριµένων κτηρίων
και νέας προσωρινής περίφραξης, όπως είπε και ο Υπουργός,
για το εργοτάξιο του «µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά». Σε κάθε περίπτωση, για τις εργασίες περίφραξης πρέπει
να προηγηθεί συµφωνία του ελληνικού δηµοσίου.
Το ελληνικό δηµόσιο συνεχίζει να είναι κύριος σε επιµέρους
σηµεία της συνολικής έκτασης, όπως η ζώνη ανάπτυξης µε τουριστικό συγκρότηµα, το καζίνο, και στο παράκτιο µέτωπο µε τη
µαρίνα, µε ξενοδοχεία και εµπορικά καταστήµατα. Ειδικά στην
παράκτια περιοχή, το ελληνικό δηµόσιο κατέχει περισσότερα
από πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, ενώ ο
επενδυτής περί τα διακόσια είκοσι επτά χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα.
Με το νοµοσχέδιο διευκρινίζονται επιµέρους ζητήµατα που
αφορούν τη διαδικασία αδειοδοτήσεων για τις κατασκευές και
τις κατεδαφίσεις που θα ακολουθήσουν, καθώς και για τα δίκτυα
διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου. Είναι εντυπωσιακό το µέγεθος του συνολικού έργου και κυρίως είναι ύψιστης σηµασίας για την Κυβέρνηση η πλήρης κατοχύρωση των
δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου µε το βλέµµα στις επόµενες γενιές που θα παραλάβουν αυτή την εµβληµατική επένδυση.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση συνεχίζει τον γνωστό της αντίλογο, κατηγορώντας την Κυβέρνηση πως είναι φιλική µε τους
επενδυτές και όχι µε τις επενδύσεις. Η αλήθεια είναι πως η Κυβέρνηση είναι -και οφείλει να είναι- ανοιχτή και συνεργάσιµη,
όταν εξυπηρετούνται τα οικονοµικά συµφέροντα της πατρίδας
µας.
Το νέο πάρκο του Ελληνικού θα είναι το µεγαλύτερο πάρκο
της Ευρώπης µε 2 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα έκταση. Οι
αριθµοί είναι το λιγότερο καθηλωτικοί: 8 δισεκατοµµύρια ευρώ
το ύψος της επένδυσης, εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας, ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4%, ένα µεγάλο ανοιχτό
πάρκο, το µεγαλύτερο της Ευρώπης και από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως, µία τεράστια επιφάνεια πρασίνου µε εξακόσιες χιλιάδες
τετραγωνικά µέτρα ανοικτούς χώρους και τριάντα τρεις χιλιάδες
δέντρα, ένας ξεχωριστός χώρος που θα συνδυάζει αρµονικά και
µοναδικά τα στοιχεία του πρασίνου, µια τεράστια αµµώδη παραλία στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι, σηµαντικά πολιτιστικά
στοιχεία και µεγάλης αξίας εµπορικά και γενικότερα οικονοµικά
οφέλη.
Πρόκειται για ένα µεγάλο εγχείρηµα που θα επηρεάσει δραστικά τον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό των δήµων στα νότια
προάστια και όχι µόνο. Θα αλλάξει την εικόνα της Αττικής και θα
αποτελέσει σηµαντικό αναπτυξιακό και τουριστικό πόλο έλξης
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για όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά όλα αυτά δεν ανάγονται
στο απώτερο µέλλον, αλλά είναι ένα βήµα πριν γίνουν πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας και µε αφορµή την επέτειο των διακοσίων ετών από
την Εθνική Παλιγγενεσία, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες να είµαστε δυνατοί, να ξεπερνάµε πάντα τις δυσκολίες που φέρνει χρόνος, όπως η σηµερινή
µε την πανδηµία, να έχουµε ισχυρή µνήµη και να ανατρέχουµε
συχνά στο µεγάλο και πολυτάραχο ιστορικό παρελθόν µας όχι
µόνο γιατί είναι ένδοξο και λαµπρό, αλλά και γιατί είναι γεµάτο
ανεκτίµητα µαθήµατα για το µέλλον µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λιούπη και για την τήρηση του χρόνου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Παύλος Πολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, από
τον οποίο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη για τον τόνο της φωνής
µου προηγουµένως. Όµως, θα πω κάτι για να το ακούσετε όλοι
και όχι µόνο ο κ. Πολάκης. Δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζουµε. Ξέρετε τι λέει ο κόσµος, που είναι πολύ εξαντληµένος,
βλέποντας αυτές τις σκηνές εδώ µέσα; Θα σας το πω εγώ που
είµαι «φρέσκος» εδώ µέσα, και απευθύνοµαι σε όλες τις πλευρές. Ο κόσµος έξω λέει «Τι να πάω να ψηφίσω; Δεν τους βλέπεις;». Και εκείνο που µε στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι δεν
είστε αυτοί που δείχνετε εδώ µέσα. Για ποιον λόγο, λοιπόν, να
παρουσιάζουµε µια τέτοια εικόνα; Κρίµα, αδικείτε τους εαυτούς
σας!
Ορίστε, κύριε Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, είχα προγραµµατίσει να µιλήσω λίγο διαφορετικά.
Όµως, µε αυτά που προηγήθηκαν θα προσαρµόσω την οµιλία
µου σε αυτά. Θα πάω όσο γίνεται πιο γρήγορα και θα ζητήσω για
λίγο την ανοχή σας.
Κύριε Υπουργέ, Υπουργός της Κυβέρνησης ο οποίος ανεβαίνει
από το Βήµα της Βουλής και καταθέτει ψεύτικη, φτιαγµένη φωτογραφία για να πλήξει τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πρέπει να παραιτηθεί. Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης ο οποίος ανεβαίνει από το Βήµα της Βουλής και λέει χωρίς
ντροπή ότι έχουν κατεδαφιστεί εννιακόσια κτήρια στον χώρο του
Ελληνικού, όταν έχουν κατεδαφιστεί µόνο τέσσερα -αυτό που
έγινε τότε µε τις «παράτες» έναν χρόνο µετά, ενώ θα βάζατε τις
µπουλντόζες δέκα µέρες αφού θα είχατε αναλάβει την Κυβέρνηση- Υπουργός που λέει τέτοια ψέµατα και που συνεχίζει και
επιµένει -και τον προκαλώ να πάµε να µετρήσουµε να δούµε τι
έχει γίνει- ή θα πρέπει να έρθει αύριο µαζί µου ή θα πρέπει να
παραιτηθεί. Υπουργός ο οποίος έλεγε ότι θα αρχίσει το έργο
δέκα µέρες µετά την ανάληψη της κυβέρνησης από εσάς και
µετά το πάει τρεις και έξι µήνες πίσω και είκοσι µήνες µετά φέρνετε το σχέδιο νόµου για τη διανοµή της γης -και αυτό το κάνετε
είκοσι µήνες µετά από τότε που αναλάβατε την Κυβέρνηση- ναι,
πρέπει να παραιτηθεί.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Σταϊκούρα; Σας λέω πολύ ευθέως ότι
δεν πρόκειται να «παιχτεί πενιά» στο Ελληνικό. Γιατί; Και οι Καταριανοί επενδυτές έφυγαν, και οι Κινέζοι έφυγαν, και οι Σαουδάραβες έφυγαν, γιατί είδαν τι έρχεται. Μόνο «χατιράκια» στον
Λάτση κάνετε µε αυτό το πράγµα. Ορισµένα είναι πολύ κραγµένα
και τα πήρατε πίσω.
Τι πήγατε να κάνετε και βγήκατε και κάνατε διευκρίνιση; Μια
περίκλειστη πόλη καµµιάς ελίτ µε υψηλής ποιότητας κατοικίες;
Τι είναι αυτό; Θα µπορούσαν να διερµηνευτούν κάποια άρθρα,
αν δεν τα διορθώνατε, ότι χαρίζετε κάτι στον Λάτση. Εννοώ τον
Λάτση που έχει µείνει, γιατί η αδερφή του έφυγε απ’ όσο ξέρουµε και δεν ξέρουµε αν έχει και τόσα λεφτά. Γιατί εδώ µοιράζετε εκατοµµύρια, αλλά τα 300 εκατοµµύρια της πρώτης δόσης,
τα οποία θα έρχονταν εδώ και τόσο καιρό, ακόµη δεν έχουν
έρθει. Μάλιστα, τα βάλατε και στον προϋπολογισµό του 2021,
για να πληρωθούν µέχρι το τέλος του πρώτου τριµήνου. Μπήκαν;
Δεν µπήκαν απ’ όσο ξέρω. Πάει, λοιπόν, και το πρώτο τρίµηνο
και εσείς µοιράζετε εκατοµµύρια. Κάνετε, λοιπόν, «χατιράκια»
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στον Λάτση που του δίνετε το δικαίωµα να παραχωρεί κυριότητα
από την οικοπεδική έκταση σε τρίτους, που αυτοί θα τη δίνουν
σε άλλους κ.λπ., κ.λπ.. Αυτό το πράγµα κάνετε!
«Πενιά δεν θα παιχτεί», κύριε Σταϊκούρα, γιατί δεν υπάρχουν
λεφτά. Αυτοί που έχετε βάλει θα προσπαθήσουν να αρπάξουν
ό,τι µπορούν, γιατί δεν είναι σοβαροί επενδυτές, έτσι όπως αποδεικνύεται τελικά. Ζητάνε να τους δανείσουν ξανά για να χτίσουν.
Ζητάνε να πάρουν τα λεφτά από το καζίνο για να κάνουν το οτιδήποτε και, βέβαια, να πουλήσουν τα οικόπεδα.
Κι επειδή ο κ. Γεωργιάδης ήταν πάρα πολύ προσβλητικός και
ήταν ντροπή του Κοινοβουλίου αυτά τα οποία είπε προηγουµένως, εγώ θα του κάνω ένα δώρο διότι µας είχε τρελάνει µε το
«“Σβιννν” η ανάπτυξη» -το θυµάστε, κύριε Παπαθανάση- γιατί η
µόνο πραγµατική µπουλντόζα η οποία θα µπει στον χώρο του Ελληνικού τον υπόλοιπο χρόνο που έχετε ως διακυβέρνηση της
χώρας, δεν θα είναι δυστυχώς µεγαλύτερη από αυτήν εδώ, αυτό
το παιδικό παιχνίδι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό λοιπόν θα σας το δώσω να του το κάνετε δώρο να παίζει
στο σπίτι του µε κάνα λέγκο, γιατί άλλη µπουλντόζα στο Ελληνικό
δεν θα µπει.
Πάµε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, έχετε αρχίσει και εσείς τη
δηµιουργική λογιστική της ύφεσης της οικονοµίας. Δεν µου λέτε,
κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ βρήκα κάποια στοιχεία τα οποία λένε
το εξής. Αυτά είναι από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία είναι
αυτά. Το ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιµές του 2020 ήταν
165,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2009 ήταν 183,4 δισ.. Αυτό το
πράγµα, κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι 8,2% ύφεση. Κάντε την απλή
διαίρεση και αν δεν µπορείτε, χτύπησε το κοµπιουτεράκι εκεί.
Είναι 9,6%.
Πάµε στην πρώτη φάση της ύφεσης µε αυτό το ποσοστό.
Βάλτε την ΕΛΣΤΑΤ να δώσει προσωρινά -δεν το είπατε σε τρέχουσες τιµές, το είπατε σε όρους όγκου για να πείτε 8,2%. Η
πραγµατικότητα είναι η µαύρη κακοµοιριά που δέρνει την κοινωνία και τους µικροµεσαίους. Αυτή τη δηµιουργική λογιστική κάνατε, κύριε Σταϊκούρα, µε την ύφεση στην οικονοµία, παρουσιάζοντας σαν επιτυχία το 8,2% που είναι 9,6% και που τον Οκτώβρη
του 2021 θα το πάτε στο 10,5%.
Πάµε λίγο παρακάτω γιατί θέλω να πω και δυο-τρία άλλα
πράγµατα, πριν πω για την πανδηµία που θα πω στο τέλος.
Σήµερα καταθέσαµε µια τροπολογία, στην οποία δεν υπήρξε
κουβέντα, εµείς ως Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Κρήτης και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Είναι µια τροπολογία η οποία
λύνει το τεράστιο θέµα που έχει δηµιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών µετά τον νόµο του
Χατζηδάκη, που για να κάνει ρουσφέτια σε κάποιους µεγαλοκτηµατίες, κατέστρεψε όλη την προηγούµενη δουλειά που είχε κάνει
ο Σωκράτης Φάµελλος µε 45% δασικούς χάρτες αναρτηµένους
χωρίς καµµία αντίρρηση κι έχει βγάλει να φαίνονται δασικά µέχρι
και τα λιµάνια, µέχρι και οι δρόµοι, µέχρι και το οτιδήποτε.
Δεν είναι τα λάθη το πρόβληµα. Το τεράστιο πρόβληµα που
χτυπάει όλη την κτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας και
στην Κρήτη και την Ήπειρο και το Αιγαίο και παντού είναι ο χαρακτηρισµός ως δασικών εκτάσεων τεράστιων εκτάσεων που
είναι χορτολιβαδικές, είναι φρυγανώδεις, δεν έχουν δασική βλάστηση παραπάνω από 10% µε 15%, κάποιοι δασωµένοι αγροί,
τους οποίους πρώτον, µε τον τρόπο που το κάνετε, τους βγάζετε
από την επιδότηση, δηλαδή καταστρέφετε την κτηνοτροφία,
υποτιµάτε την αξία τους και αν είναι µεν παραλιακές, τις δεσµεύετε ως δασικές για να τις πάρουν αύριο κτηµατοµεσιτικά
funds για ξενοδοχεία και αν είναι δε ορεινές, τις λέτε βραχώδεις,
αλλά που υπόκεινται στη δασική νοµοθεσία για να τις πάρουν
εταιρείες, να κάτσουν ανεµογεννήτριες. Αυτό είναι το πράγµα
που κάνετε τους δασικούς χάρτες.
Και βγαίνει και η κ. Μπακογιάννη και λέει «δεν υπάρχει θέµα
ιδιοκτησίας». Λοιπόν αφού δεν υπάρχει θέµα ιδιοκτησίας, να
υπερψηφίσετε -και θέλω απάντηση από τον κ. Αµυρά- την τροπολογία που καταθέσαµε που λύνει το πρόβληµα και του χαρακτηρισµού των χορτολιβαδικών εκτάσεων και το θέµα του ιδιοκτησιακού, λέγοντας ότι όποιοι έχουν τίτλους οι οποίοι είναι µετά
το 2003, όταν φτιάχτηκε εκείνος ο νόµος για τις χορτολιβαδικές
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εκτάσεις, µπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους, δεν
µπαίνει στο θέµα των δασικών εκτάσεων και µπορεί να συνεχίζει
να στηρίζει την κτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή. Και περιµένουµε να δούµε αν θα την κάνει αποδεκτή ο κ. Αµυράς, από
τη στιγµή που δεν τίθεται θέµα ιδιοκτησίας.
Τέταρτο και τελευταίο ζήτηµα. Ακούστε, δεν θα αναφερθώ
στην κ. Κεραµέως γιατί το σκάνδαλο δεν είναι µόνο τα 2 εκατοµµύρια που έλεγε ότι είναι τζάµπα, ψέµατα εδώ δύο φορές από
το Βήµα της Βουλής, µία στον κ. Φίλη και µία στην κ. Κεφαλίδου
από το Κίνηµα Αλλαγής, ότι δεν θα πληρώσει ευρώ το Έλληνας
φορολογούµενος. Είναι ότι πήραν και όλα τα προσωπικά δεδοµένα ενάµισι εκατοµµυρίου νοικοκυριών, τα οποία ξέρουν και
από εκεί θα βγάλουν τεράστιο χρήµα η «CISCO» και οι άλλες
εταιρείες που θα τα αξιοποιήσουν.
Εδώ υπάρχει το εξής όµως, γιατί είπε προηγουµένως ο κ.
Βρούτσης αν έχουµε τα στοιχεία. Έχουµε καταθέσει επίκαιρη
επερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τον Νοέµβριο για να συζητηθεί στη Βουλή και να τα πάµε αµέσως µετά, αλλά δεν θέλουµε να πάλι πριν γίνει συζήτηση στη Βουλή, για όλα αυτά που
έχουµε αποκαλύψει, για τα σκάνδαλα της κ. Νικολάου, του κ. Μηταράκη, του κ. Πιερρακάκη, διοικητών των ΥΠΕ που κάθε µέρα
τα βγάζουν.
Χθες έβγαλαν ένα τελευταίο. Κάνει απευθείας ανάθεση σε µια
εταιρεία «OPTICAL SOLUTIONS», της οποίας παρουσιάζεται ως
ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια µια κ. Αλεξανδρή, µικρανιψιά του
Αρχιεπισκόπου Αµερικής, κόρη ενός παπά που ήταν στη «SKY
GREECE» που φαλίρισε, που την είχε φέρει ο Σαµαράς τότε κόρη αυτού είναι η κυρία- και η οποία κυρία πούλαγε οφθαλµικά
διαλύµατα και τώρα πουλάει γάντια λάτεξ µη αποστειρωµένα
µιας χρήσης στην τιµή των 8,2 ευρώ το κουτί, όταν το Νοσοκοµείο Ηλείας, για παράδειγµα, τα αγοράζει από έναν άλλον «λεµονανθό» που κι αυτός κονοµάει, τον Λαϊνιώτη, στα 5,8 ευρώ.
Νάτα τα στοιχεία εδώ και πάρτε τα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Πολάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα µου πείτε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Έχει πολιτική κάλυψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κλείστε µε την πανδηµία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Δύο λόγια ακόµη.
Έχει πολιτική κάλυψη η κυρία. Δεν τηρεί ούτε τα προσχήµατα
η κ. Νικολάου. Και είναι το 1% που έχουµε αποκαλύψει και ζητάµε να γίνει επίκαιρη επερώτηση και δεν ορίζετε την ηµεροµηνία για να τα πούµε όλα και τα εκατόν πενήντα που έχουµε αποκαλύψει, για να τα πάµε µαζεµένα στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, αφού δεν φιλοτιµείται κανένας εισαγγελέας από µοναχός
του να ζητήσει να γίνει µια διερεύνηση µε όλα αυτά που αποκαλύπτουµε µε στοιχεία εδώ και έναν χρόνο.
Τελειώνω µε το θέµα της πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όσο πιο σύντοµα µπορείτε, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Ένα λεπτό.
Σήµερα είχαµε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι κρούσµατα, εξακόσιους ενενήντα εννέα διασωληνωµένους και πενήντα έναν νεκρούς. Ξεπεράσαµε τις επτάµισι χιλιάδες νεκρούς.
Αυτό είναι επιτυχία;
Θέλω να σας θυµίσω ότι όταν είχαµε µια χρονιά σαράντα νεκρούς από τη γρίπη, είχατε πιάσει τα «ντουµάνια» και λέγατε ότι
ο Πολάκης και ο Ξανθός σκοτώνουν κόσµο. Αυτό να πούµε εµείς
τώρα;
Είναι η αποτυχία σας, η πλήρης αποτυχία σας στη διαχείριση
της πανδηµίας, µε τα αναποτελεσµατικά και αχρείαστα οριζόντια
lockdown, χωρίς τα τεστ που σας λέµε και βγήκε ο ανεκδιήγητος
Σκέρτσος να πει για ατοµική ευθύνη του τεστ στο φαρµακείο,
χωρίς να έχει υπάρξει ούτε υποδοµή ούτε τίποτα. Μάλλον τώρα
στήνετε τη δουλειά µε τα self test. Έγινε το ντιλάρισµα µε την
εταιρεία που τα φέρνει και θέλετε να προβάλετε αυτό ως και
καλά µεγάλη παραχώρηση.
Απαντήσατε στον κ. Τσίπρα προηγουµένως και είδα µια ψεύ-
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τικη ανάρτηση από πάνω ως κάτω του Υπουργείου Υγείας. Κι εγώ
προκαλώ τον κ. Κικίλια και τον κ. Κοντοζαµάνη, αν έχουν το θάρρος, να έρθουν και να µας πουν πού είναι οι δυόµισι χιλιάδες
προκηρύξεις που έκανε µόνιµων γιατρών το Υπουργείο Υγείας
έναν χρόνο. Αυτό απάντησε, το είδα πριν από λίγο. Πού είναι οι
δυόµισι χιλιάδες προκηρύξεις;
Εννιακόσιους τριάντα πέντε προκηρύξατε, αφού σταµατήσατε
την προκήρυξη που είχαµε βγάλει τον Μάιο του 2019 εµείς κι
εσείς την ξαναβγάλατε τον Μάρτη του 2020 και από τότε δεν έχει
έρθει ένας. Μετράτε τους τέσσερις χιλιάδες του ΟΑΕΔ, µετράτε
τους χίλιους εκατό του επικουρικού προσωπικού, µετράτε αυτούς που είχαµε προκηρύξει εµείς τα προηγούµενα χρόνια και
ήρθαν µετά και κανέναν άλλο δεν έχετε προσλάβει. Μόνο επικουρικό δυόµισι χιλιάδες άτοµα έχετε προσλάβει και χίλιους στους
ΚΟΜΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πολάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Σας λέω το εξής. Η κατάσταση βγαίνει
εκτός ελέγχου. Στους εξακόσιους ενενήντα εννέα που ανακοινώσατε σήµερα, µπορεί να απαντήσει κάποιος πόσοι είναι εκτός
ΜΕΘ; Γιατί έτσι όπως το ανακοινώνετε, είναι σαν να νοσηλεύονται σε εξακόσια ενενήντα εννέα κρεβάτια εντατικής θεραπείας.
Δεν νοσηλεύονται σε εξακόσια ενενήντα εννέα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Υπολογίζονται -και το ανακοινώνετε έτσι- µε
εβδοµήντα, ογδόντα ασθενείς που είναι έξω µε COVID και είναι
διασωληνωµένοι στους θαλάµους.
Αυτό κάνετε και δεν ντρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πολάκη. Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κλείνω.
Κι επίσης, σας το έχω πει δεκαπέντε φορές και δεν το κάνετε
και είναι εγκληµατική ευθύνη και της επιτροπής των λοιµωξιολόγων και των Υπουργών Υγείας προσωπικά και της Κυβέρνησης
συνολικά. Φέρτε τις θεραπείες αντισωµάτων. Θα µειωθούν αυτοί
οι οποίοι µπορούν να πάνε βαριά, θα µειωθούν αυτοί που θα διασωληνωθούν, θα µειωθούν αυτοί που θα πεθάνουν.
Τα έχουν φέρει µια σειρά από χώρες. Σας το λέω από τότε που
δόθηκε η έγκριση. Επιµένετε να µην το κάνετε. Και τέσσερις
µήνες µετά που ξεκίνησε το πρόγραµµα του εµβολιασµού, έχουν
εµβολιαστεί µε τις δύο δόσεις τετρακόσιες χιλιάδες -τόσοι είναικαι διακόσιες χιλιάδες που αρρώστησαν επίσηµα και ανέρρωσαν,
δηλαδή εξακόσιες χιλιάδες. Δηλαδή τι ποσοστό του πληθυσµού
είναι αυτό; Πότε θα φτάσουµε το 60%;
Μην κυνηγάτε µόνο τα εµβόλια. Φέρτε τις θεραπείες γιατί
τώρα πεθαίνει κόσµος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τα είπατε. Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Παπαθανάση, το δώρο και στον
Υπουργό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου. Συζητάµε την κύρωση της Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου και τη Σύσταση Δικαιώµατος Επιφανείας του Ακινήτου του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά.
Πριν από λίγο σε µία κίνηση θεατρική, θα έλεγα, ο κ. Πολάκης
µου έδωσε µία µπουλντόζα παιχνίδι.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω κάτι, κύριε Πολάκη. Ίσως δεν το
έχετε κατανοήσει, αλλά θα πρέπει να το καταλάβετε τελικά. Το
έργο του Ελληνικού ξεκίνησε. Και ξέρετε πότε ξεκίνησε; Ξεκίνησε
από τη στιγµή που ο ελληνικός λαός επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνησή του να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
Από τότε ξεκίνησε το έργο του Ελληνικού.
Κι επειδή θέλω να µιλάω µε στοιχεία και γνωρίζω πολύ καλά
ότι θέλετε να ακούσετε τα στοιχεία, θα µπω σε λεπτοµέρειες,
αλλά θα πρέπει για να διευκολύνετε και τη συζήτηση, να µας
πείτε τελικά το εξής: Ψηφίζετε επί της αρχής το νοµοσχέδιο,
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αλλά πρέπει να µας πείτε ποια είναι τα άρθρα µε τα οποία δεν
συµφωνείτε, για να µπορέσουµε να κάνουµε και µία πιο ουσιαστική συζήτηση. Σε κανένα σηµείο αυτής της συζήτησης σήµερα
δεν ακούσαµε τα άρθρα τα οποία πρόκειται να καταψηφίσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Από τον Φάµελλο δεν τα ακούσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Θέλουµε να τα ακούσουµε, για να
µπορέσουµε να κάνουµε συζήτηση, κύριε Πολάκη και να µπορέσουµε να σας απαντήσουµε ακριβώς τι έχει συµβεί στο Ελληνικό.
Κι επειδή ο χρόνος δεν είναι επαρκής για να µπορέσουµε να
συζητήσουµε, θα πάω ακριβώς στην ουσία του θέµατος για να
µπορέσουµε να αναλύσουµε τι συνέβη πριν από τις 7 Ιουλίου και
τι συµβαίνει µετά τις 7 Ιουλίου.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουµε ότι άµεσα
µετά τις εκλογές στις 7 Ιουλίου -διότι πριν από τις εκλογές στις
7 Ιουλίου το µόνο που είχατε κάνει και το είχατε κάνει λάθος ήταν
µία κοινή υπουργική απόφαση µε ηµεροµηνία τρεις µέρες πριν
από τις εκλογές…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: (δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κυρία Πέρκα, δυστυχώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κυρία
Πέρκα. Είναι ο πιο ήρεµος. Τώρα τα έλεγα. Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Κυρία Πέρκα, ακούστε µε. Είστε µηχανικός. Θα ακούσετε, λοιπόν, τα τεχνικά στοιχεία, τα οποία είναι
αµείλικτα και τα οποία αποδεικνύουν τι συνέβη πριν και τι συµβαίνει µετά.
Έχουµε, λοιπόν, τα εξής: Επαναλαµβάνω ότι η µόνη κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία εξεδόθη στις 3 Ιουλίου, δηλαδή,
τέσσερις µέρες πριν από τις εκλογές, ήταν µία απόφαση - κόλαφος που κατ’ ουσίαν ενταφίαζε το έργο του Ελληνικού. Αυτό κάνατε. Τίποτα άλλο. Και ήρθαµε αµέσως µετά και βγάλαµε τέσσερις κοινές υπουργικές αποφάσεις ακριβώς σε έναν µήνα.
Για να βγουν, όµως, οι τέσσερις κοινές υπουργικές αποφάσεις,
επιτρέψτε µου να σας πω τι µεσολάβησε. Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση ήταν στις 28 Αυγούστου. Μιλάµε για έναν µήνα
και κάτι ηµέρες. Μέσα σ’ αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση
έπρεπε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος να συνεδριάσει και να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου «Εφαρµογή του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά».
Ξέρετε γιατί βγήκε τότε αυτή; Διότι ποτέ δεν είχατε το θάρρος
και την τόλµη να εγκρίνετε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Στη συνέχεια, συνεδρίασε το Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης
για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας -αυτό έγινε στις 27
Αυγούστου- και αµέσως βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση.
Ήταν η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση.
Εδώ θα πρέπει να κατανοήσει το Σώµα ότι χωρίς τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις τίποτε δεν µπορεί να ξεκινήσει. Ήταν το
κρίσιµο σηµείο και από εκεί και πέρα όλα άνοιξαν. Άνοιξε ο διαγωνισµός για το καζίνο, άνοιξε η συζήτηση για τη διανοµή, άνοιξαν όλες οι διαδικασίες που θα έφερναν το Ελληνικό και θα το
προχωρούσαν για να το φέρουν ως το τέλος.
Σας είπα ότι εκείνο που δεν κατανοήσατε είναι ότι το Ελληνικό
έχει ξεκινήσει µε πολλές πρόδροµες εργασίες και µε πολλές διαδικασίες. Όλα αυτά τα οποία συζητάµε σήµερα είναι διαδικαστικά και σε κάθε περίπτωση, κύριε Πολάκη, είναι στον νόµο που
ψηφίσατε το 2016!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Εννιακόσια κτήρια γκρεµίσατε όµως;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Για εννιακόσια δεκαέξι κτήρια βγήκαν
οικοδοµικές άδειες και µπορώ να σας το αποδείξω. Υπάρχει απόφαση. Για εννιακόσια δεκαέξι κτήρια βγήκαν οικοδοµικές άδειες
κατεδάφισης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Τέσσερα γκρεµίσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αφήστε τον, κύριε Πολάκη, να συνεχίσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Συνεχίζουµε, λοιπόν. Θα πρέπει να
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ακούσετε. Εγώ θα µιλήσω όσο πιο τεχνοκρατικά και ήρεµα
µπορώ, για να σας τα εξηγήσω.
Επειδή είπατε «Χαρίζετε στον κ. Λάτση το δικαίωµα επιφάνειας», θα σας πω το εξής: Το δικαίωµα επιφάνειας, κύριε Πολάκη, είναι το δικαίωµα το οποίο παραχωρεί το ελληνικό κράτος
που είναι κατ’ ουσίαν δικό του και θα το πάρει πίσω. Μα, το ψηφίσατε το δικαίωµα επιφάνειας το 2016. Πώς δεν το αναγνωρίζετε τώρα; Πώς δεν αναγνωρίζετε, επίσης, για το δικαίωµα
επιφάνειας ότι από τα δύο χιλιάδες επτακόσια στρέµµατα, επτακόσια στρέµµατα δοµούνται και δύο χιλιάδες στρέµµατα γίνονται
µητροπολιτικό πάρκο, το οποίο θα το νέµονται οι κάτοικοι της
περιοχής; Και ό,τι χτιστεί πάνω στα επτακόσια στρέµµατα θα επιστρέψει στο ελληνικό δηµόσιο, όταν λήξει η σύµβαση.
Εποµένως, περί τίνος µιλάµε σήµερα και τι χαρίζουµε στη
«LAMDA»; Αυτά τα οποία ψηφίσατε, τα οποία απλώς τα κάνουµε
πράξη, γιατί δεν µπορούσατε να τα κάνετε πράξη εσείς;
Η δεύτερη απόφαση βγήκε στις 5 Σεπτεµβρίου, έναν µήνα και
µερικές µέρες µετά. Ήταν «Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης
Χωρικής Οργάνωσης Ζωνών Ανάπτυξης, Γειτονιά Μαρίνας και
ενυδρείου Αγίου Κοσµά». Είναι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που φτιάχνουν κατ’ ουσίαν όλη τη χωρική οργάνωση των
δύο ζωνών, δηλαδή κάτω από τον δρόµο και πάνω από τον δρόµο.
Βγήκε, λοιπόν, στις 5 Σεπτεµβρίου. Και πότε ξεκίνησε; Ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου. Αντιλαµβάνεστε ότι επειδή έχετε ασκήσει
υπουργικά καθήκοντα, καθώς ήσασταν Υπουργός, γνωρίζετε τις
διαδικασίες που υπάρχουν. Στις 22 Ιουλίου έχουµε την απόφαση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έγκριση του σχεδίου. Μιλάµε για τις 22 Ιουλίου, δηλαδή µερικές
µέρες µετά τις εκλογές.
Γιατί δεν το είχατε κάνει εσείς πριν από τις εκλογές αυτό; Πείτε
µου.
Στη συνέχεια, στις 8 Αυγούστου, µερικές µέρες αργότερα,
έχουµε τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εγκρίνει τη Μελέτη Χωρικής Οργάνωσης των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης.
Στη συνέχεια έχουµε στις 9 Αυγούστου νέα απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως και στις 19 Αυγούστου, στις 30 Αυγούστου και µετά στις 5 Σεπτεµβρίου. Μέσα
στον Αύγουστο δεν διακόπησαν καθόλου οι εργασίες για να µπορέσουµε να τρέξουµε γρήγορα και να βγάλουµε τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις, προκειµένου να µπορέσει µετά να ξεκλειδώσει όλη η διαδικασία του Ελληνικού.
Αυτό, λοιπόν, εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι θα
ξεµπλοκάρει το Ελληνικό, διότι το Ελληνικό ήταν µπλοκαρισµένο
µε εκατοντάδες πράξεις, τις οποίες η Κυβέρνησή σας είχε συντελέσει, για να µπορέσει να φρενάρει το Ελληνικό. Διότι δεν µιλούσατε στην ίδια συχνότητα, κύριε Πολάκη. Άλλη γλώσσα
µιλάτε εσείς, άλλη γλώσσα µιλάει ο κ. Τσίπρας, άλλη γλώσσα µιλάνε οι σύντροφοί σας.
Πάµε, λοιπόν, στο επόµενο, στην τρίτη κοινή υπουργική απόφαση στις 3 Οκτωβρίου για την έγκριση πολεοδοµικών µελετών
ακριβώς των περιοχών πολεοδόµησης. Για να βγει αυτή, από τις
23 Αυγούστου βγήκαν τέσσερις-πέντε αποφάσεις και έγιναν οι
συνεδριάσεις των αρµόδιων οργάνων, που γνωρίζετε ότι δούλευαν µέσα στον Αύγουστο, ακριβώς για να ξεµπλοκαριστεί η
υπόθεση. Στις 23 Αυγούστου έγινε η έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εφαρµογή Σχεδίου Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης», στις 12 Σεπτεµβρίου και στη συνέχεια 3 Οκτωβρίου.
Η τέταρτη απόφαση βγήκε στις 5 Σεπτεµβρίου. Μιλάµε για
τέσσερις κοινές υπουργικές αποφάσεις µε δουλειά που έγινε
ακριβώς µετά τις 7 Ιουλίου και ξεκλείδωσε κατ’ ουσίαν, όπως είπε
και ο Πρωθυπουργός, το έργο του Ελληνικού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι συζητάµε, λοιπόν, σήµερα; Συζητάµε τρία απλά θέµατα κατ’ ουσίαν. Συζητάµε την υλοποίηση
της Σύµβασης Παραχώρησης.
Συζητάµε, δηλαδή, κατ’ ουσίαν το µερίδιο το οποίο λαµβάνει
το ΤΑΙΠΕΔ, το 30% της έκτασης, δηλαδή στα έξι χιλιάδες στρέµµατα, όπως ακριβώς είχε υπογραφεί µε τον ν.4422/2016, 30%
άνω του παραλιακού δρόµου και 30% στο παραλιακό µέτωπο.
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Ακριβώς, έξι χιλιάδες στρέµµατα επί 30%, χίλια οκτακόσια στρέµµατα πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Και πού πηγαίνουν τα υπόλοιπα
τέσσερις χιλιάδες διακόσια στρέµµατα; Αυτά είναι στρέµµατα τα
οποία µένουν στο δηµόσιο, δηµιουργείται το δικαίωµα επιφάνειας επί δύο χιλιάδων οκτακοσίων στρεµµάτων, διότι υπάρχουν
και τα υπόλοιπα τα οποία δίνονται για κοινωφελή - κοινόχρηστη
χρήση, και από τα δύο χιλιάδες οκτακόσια στρέµµατα -ακούστετα οκτακόσια δοµούνται και τα δύο χιλιάδες γίνονται µητροπολιτικό πάρκο µε έξοδα του αναδόχου.
Το δεύτερο είναι ότι ρυθµίζεται η διαδικασία της εισφοράς των
εµπράγµατων αυτών δικαιωµάτων, δηλαδή της ιδιοκτησίας και
του δικαιώµατος επιφανείας προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.» για να
µπορέσει να γίνει η µεταβίβαση των µετοχών. Αυτό τιµάται 911
εκατοµµύρια ευρώ. Το ελληνικό δηµόσιο, λοιπόν, θα πάρει 911
εκατοµµύρια ευρώ.
Και τρίτον, τι κάνουµε; Χωρίς κανένα έξοδο του ελληνικού δηµοσίου -και εδώ θα πρέπει να πούµε ότι µε τη σύµφωνη γνώµη
της «LAMDA» θα χρησιµοποιηθεί το Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας για να γίνει εµβολιαστικό κέντρο- πριν γίνει η µεταβίβαση
των µετοχών µπορεί να γίνουν κάποιες πρόδροµες εργασίες,
όπως έγιναν µε πρόδροµες εργασίες οι κατεδαφίσεις, µε σύµβαση µε την οποία δεν επιβαρύνθηκε το ελληνικό δηµόσιο. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρή η εταιρεία και πίστευε πραγµατικά ότι θα
γίνει το έργο που προχώρησε στο να κάνει τις εργασίες χωρίς
να αισθάνεται ότι κινδυνεύει.
Και ξέρετε γιατί δεν κινδυνεύει, κυρίες και κύριοι, χωρίς να
θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας; Δεν κινδυνεύει για
έναν λόγο, διότι έχει έναν Πρωθυπουργό, έχει µια Κυβέρνηση
που πραγµατικά πιστεύει στην ανάπτυξη αυτής της χώρας και
πραγµατικά πιστεύει ότι η ανάπτυξη θα φέρει περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας. Είναι το µέλλον των παιδιών µας,
είναι ο τρόπος που θα φέρουµε τα παιδιά µας πίσω. Αυτός είναι
ο δρόµος που υπηρετούµε όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία και τον όµορφο Νοµό Ηλείας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
προχωρά µε αποφασιστικότητα σε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις
που λύνουν προβλήµατα ετών και παράγουν τις προϋποθέσεις
για την επόµενη ηµέρα µετά την πανδηµία, µια επόµενη ηµέρα
που συµπίπτει µε την επέτειο των διακοσίων ετών από την απελευθέρωσή µας από τον οθωµανικό ζυγό, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον οικονοµικής ανάπτυξης, µε µεγάλο
όπλο την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.
Οι θετικές αυτές προοπτικές για την ελληνική οικονοµία επιβεβαιώνονται από µια σειρά από παράγοντες: η επιτυχής ολοκλήρωση της ένατης αξιολόγησης, η πρόωρη αποπληρωµή των
υποχρεώσεών µας προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η συνέχιση των µέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ωσότου ξεπεραστεί η υγειονοµική κρίση, που αποτελεί ουσιαστική
στήριξη προς την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα η πρόσφατη έκδοση του τριακονταετούς οµολόγου αποτελεί την ισχυρότερη
ψήφο εµπιστοσύνης που δίνει στην Ελλάδα τις απαραίτητες προοπτικές για µια ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας άµεσα την ελληνική οικονοµία.
Όλη αυτή η θετική πορεία οφείλεται στην ισχυρή πολιτική βούληση, σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και άµεσες αντιδράσεις
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σε µια από τις κρισιµότερες περιόδους για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα σε µια εποχή που το Εθνικό Σύστηµα Υγείας δίνει µια
µεγάλη µάχη, δοκιµάζεται καθηµερινά, αλλά αντέχει λόγω της
µεγάλης προσπάθειας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
αλλά και γιατί η ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει και συνεχίσει να
λαµβάνει άµεσα µέτρα για τη στήριξή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
αποτελεί άλλο ένα σηµαντικό βήµα της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας. Καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψη-
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φίσουµε την κύρωση µιας συµφωνίας για ένα έργο το οποίο συζητάµε εδώ και χρόνια, ένα έργο το οποίο έχει απασχολήσει όχι
µόνο τον κοινοβουλευτικό διάλογο, αλλά και τον δηµόσιο διάλογο γενικότερα.
Πλέον η επένδυση στο Ελληνικό είναι ένα στοίχηµα. Πρόκειται
για µία εµβληµατική επένδυση, µια επένδυση που συµβολίζει τη
δυνατότητά µας να ξεπεράσουµε ως κράτος τις χρόνιες παθογένειες, τα νοµοθετικά εµπόδια και ασάφειες, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να δηµιουργήσουµε ένα κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που θα δώσει χώρο για νέες
ποιοτικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Μέσα σε αυτό
το περιβάλλον θα ενισχύσουµε την οικονοµία µας που έχει
ανάγκη από ρευστότητα. Βγαίνουµε από µια πρωτοφανή υγειονοµική κρίση από την οποία θα πρέπει να βγούµε πιο δυνατοί
και είναι απαραίτητη για την επόµενη µέρα µια επενδυτική
έκρηξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επένδυση στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, που αποκτά πλέον νόηµα µεγαλύτερο
µιας απλής επένδυσης, γίνεται πλέον πραγµατικότητα, αφήνοντας πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία, την κοινωνία και την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Με την κύρωση της σύµβασης διανοµής µε το προσαρτηµένο σε αυτήν ειδικό διάγραµµα διανοµής
που υπογράφηκε στις 9 Μαρτίου 2021 µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεµόµενων ακινήτων συστήνεται δικαίωµα επιφανείας εκ µέρους
του δηµοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για ενενήντα εννέα έτη. Δίνεται η
δυνατότητα µεταβίβασης του δικαιώµατος επιφανείας, ολόκληρου ή µέρους, ως αντικείµενο εισφοράς στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.». Ρυθµίζονται οι διαδικασίες εισφοράς των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων προς κάλυψη της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.». Επίσης καθορίζονται και τα στάδια της διαδικασίας
µέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.» προς
τον αγοραστή και φορέα της επένδυσης.
Έχει µεγάλη σηµασία όµως το γεγονός ότι το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου παρέχει τη δυνατότητα στον αγοραστή ή τον εγγυητή
του να εκδώσει οικοδοµικές άδειες πριν τη µεταβίβαση των µετοχών στον αγοραστή, αποκλειστικά για συγκεκριµένες εργασίες
χωρίς την επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου, αφού προηγηθεί
η σχετική συµφωνία µεταξύ αγοραστή και των συγκυρίων του
εδάφους, δηλαδή του ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί
προς τους πολίτες για την ταχεία εκκίνηση του έργου και αυτό
πράττει µε το παρόν σχέδιο νόµου, επενδύοντας σε νέες θέσεις
εργασίας στην οικονοµία και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Έπειτα από δεκαετίες γραφειοκρατικών εµποδίων η επένδυση
στο Ελληνικό παίρνει σάρκα και οστά. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Ελληνικό αποτελεί ένα
σύγχρονο έργο φιλικό προς το περιβάλλον, µια κυψέλη επένδυσης για τη χώρα µας.
Για ακόµα µια φορά δεν περιµένουµε από την Αντιπολίτευση
να συµφωνήσει σε µία εµβληµατική επένδυση. Όταν επενδύει
στην καταστροφή, σε µια πρωτοφανή και παγκόσµια υγειονοµική
κρίση για να αποκοµίσει µικροκοµµατικά οφέλη, δεν περιµένουµε
να συµφωνήσει σε κάτι τέτοιο, αν και σήµερα η στάση της είναι
µπερδεµένη. Άλλωστε πολέµησε την επένδυση όσο ήταν στην
αντιπολίτευση, προσπάθησε ανεπιτυχώς να την υλοποιήσει όσο
ήταν στην κυβέρνηση, αλλά δεν πρόλαβε, και τώρα ξαναγυρίζει
στο έργο που ξέρει καλά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Έχουν ξυπνήσει πάλι οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες του ΣΥΡΙΖΑ για ένα
έργο που έχει περάσει δύο φάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης και που είναι σύµφωνο µε την περιβαλλοντική και πολεοδοµική νοµοθεσία. Δεν είναι όµως η ώρα να µιλήσουµε για την
ανύπαρκτη περιβαλλοντική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, φιλοπεριβαλλοντική µόνο στα λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επένδυση του Ελληνικού δείχνει τον δρόµο και για άλλες επενδύσεις που είναι απαραίτητες
για τη χώρα µας και είναι απαραίτητες και για περιοχές που
έχουν περιθώρια ανάπτυξης στην περιφέρειά µας, όπως είναι και
ο Νοµός Ηλείας που έχω την τιµή να εκπροσωπώ. Το παρόν σχέδιο νόµου δεν δείχνει µόνο τον τρόπο, αλλά περιέχει και διατά-
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ξεις ουσιαστικές που µπορούν να διαµορφώσουν προϋποθέσεις
και να ανοίξουν τον δρόµο για επενδύσεις και στον Νοµό Ηλείας,
µια περιοχή µε προστατευόµενες περιοχές και ζώνες οικιστικού
ελέγχου σε ένα µεγάλο µέρος της.
Στην τροπολογία 807 που κατατέθηκε στο παρόν σχέδιο νόµου
περιέχονται διατάξεις σηµαντικές για την προώθηση Ειδικών και
Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και δίνεται η δυνατότητα στον
Υπουργό Περιβάλλοντος να ρυθµίζει τη διαδικασία ανάθεσης,
εκπόνησης και παραλαβής µελετών, τον τρόπο χρηµατοδότησής
τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, όπως επίσης να ρυθµίζει τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη του έργου του
Συντονιστή Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, καθώς και τη στελέχωση,
την οργάνωση και τις αρµοδιότητες της Τεχνικής Γραµµατείας.
Παράλληλα διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος µέσω
της πρόβλεψης ότι τόσο τα τοπικά όσο και τα ειδικά πολεοδοµικά
σχέδια υπόκεινται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα µια εµβληµατική
επένδυση γίνεται πραγµατικότητα, µια επένδυση που αποτελούσε δέσµευση της Κυβέρνησής µας. Η πρωτεύουσα, η δυτική
Αττική και όχι µόνο, αλλάζουν. Το Ελληνικό διευρύνεται, αναπτύσσει κοινωνικές, οικονοµικές και εργασιακές δοµές.
Είναι ανοιχτό σε νέες επενδύσεις που θα συνεισφέρουν στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ευηµερία του τόπου µας
και παράλληλα, ανοίγει τον δρόµο και για άλλες επενδύσεις και
θέσεις εργασίας.
Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Νικολακόπουλε και για την τήρηση του χρόνου, όπως
πάντα.
Και ο επόµενος είναι πάντα συνεπής, ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Πέλλα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση, πέρα από το τυπικό της µέρος, το οποίο αφορά
στην «Κύρωση της Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου - Σύσταση Δικαιώµατος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά», έχει και έναν ιδιαίτερα συµβολικό χαρακτήρα. Η αξιοποίηση του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτηµα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990
ακόµη.
Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη επένδυση, για ένα από τα µεγαλύτερα έργα ανάπλασης στην Ευρώπη και ταυτόχρονα, για
µια ευκαιρία για την ελληνική πρωτεύουσα να αναβαθµίσει τον
ρόλο της στον ελληνικό τουρισµό και για την Αττική να αποκτήσει
έναν πνεύµονα πρασίνου, που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής
των κατοίκων, το µητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής.
Μιλάµε, λοιπόν, για ένα έργο που δεν αφορά απλώς στην
Αθήνα, αλλά δυνητικά ολόκληρη τη χώρα, γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία έθεσε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωσή του στο
προεκλογικό της πρόγραµµα.
Είµαστε σήµερα εδώ, λοιπόν, συζητώντας µια ακόµη υλοποίηση προεκλογικής δέσµευσης από αυτή την Κυβέρνηση. Ένα
τόσο εµβληµατικό έργο, το οποίο είχε βαλτώσει από την αδιαλλαξία και τις ελλείψεις των προηγούµενων ετών, µπαίνει σήµερα
στην τελική ευθεία. Η σύµβαση που κυρώνεται από τη Βουλή
ανοίγει τον δρόµο στην πολυσυζητηµένη επένδυση αξίας 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η οποία αναµένεται να δηµιουργήσει εβδοµήντα πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, το ελληνικό δηµόσιο θα έχει όφελος που υπολογίζεται σε 14 εκατοµµύρια ευρώ σε βάθος εικοσιπενταετίας,
χωρίς µάλιστα να επιβαρυνθεί του κόστους των πρόδροµων
έργων της επένδυσης. Ο επενδυτής αναλαµβάνει το κόστος και
την ευθύνη κατασκευής των απαραίτητων έργων υποδοµής,
όπως για παράδειγµα, η υπερσύγχρονη µαρίνα στο παραλιακό
µέτωπο, ενώ προβλέπεται η αξιοποίηση και κτηρίων των ολυµπιακών εγκαταστάσεων σε µια περιοχή δύο εκατοµµυρίων τετρα-
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γωνικών µέτρων.
Η υπό κύρωση σύµβαση αποτελεί προϊόν πολύµηνης διαπραγµάτευσης του Υπουργείου Οικονοµικών, του ΤΑΙΠΕΔ µε τον
φορέα της επένδυσης. Στο τελικό αποτέλεσµα βλέπουµε µια λεπτοµερή προσπάθεια να λυθούν τεχνικά και νοµικά ζητήµατα,
καθώς και την ιδιοκτησιακή ωρίµανση του έργου, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου.
Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας της επένδυσης προς όφελος
όλων και πρωτίστως των φορολογουµένων.
Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώντας τις σχετικές συζητήσεις
στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αλλά και σήµερα, στην Ολοµέλεια, διαπιστώνω ότι οι όποιες διαφωνίες στις
τοποθετήσεις συναδέλφων µεγάλου µέρους της Αντιπολίτευσης
αφορούν επιµέρους ζητήµατα και όχι επί της αρχής ή του συνόλου της σύµβασης.
Είναι θετικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι συµφωνούµε
ως προς τη σηµασία της επένδυσης αυτής για την ελληνική οικονοµία. Η ευρεία στήριξη της σύµβασης θα σηµατοδοτήσει την
αναγνώριση από την πολιτεία της αντικειµενικής αξίας µιας τόσο
µεγάλης επένδυσης και θα εκπέµψει το αναγκαίο σήµα προς
κάθε επίδοξο επενδυτή πως η χώρα έχει γυρίσει σελίδα και έχει
θέσει αναπτυξιακή πορεία.
Η συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε σήµερα, µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας να επηρεάζουν έστω και σε διαφορετικό
βαθµό το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, καθιστούν πιο αναγκαία
από ποτέ την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές και ιδιαίτερα όσες αφορούν στον κλάδο των ακινήτων θα διευκολύνουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Με την ευκαιρία της σηµερινής συζήτησης, λοιπόν, επιτρέψτε
µου, κύριε Υπουργέ, να επανέλθω σε ένα θέµα το οποίο σας έχω
θέσει και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις µας, αλλά και µέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αναφέροµαι στο χρόνιο
πρόβληµα της οριστικοποίησης προσυµφώνων αγοραπωλησίας
ακινήτων τα οποία συντάχθηκαν από το 1970 και µετά και του µεγάλου αριθµού φορολογικών πιστοποιητικών που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Γνωρίζω ότι έχετε διαµορφώσει άποψη επί του ζητήµατος και
έχετε την πολιτική βούληση για την επίλυσή του. Νοµίζω ότι είναι
µια καλή στιγµή να εκσυγχρονίσουµε το ισχύον νοµικό πλαίσιο
και να περιορίσουµε τη γραφειοκρατία που το διέπει. Χαρακτηριστικά, θα αναφέρω ότι για την οριστικοποίηση ενός προσυµφώνου, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, ζητείται µεταξύ άλλων
φορολογική ενηµερότητα των πολιτών και σε περίπτωση που
αφορά πώληση από εργολάβο, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του εργολάβου.
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται είναι ανυπέρβλητα, ενώ
εκκρεµούν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα. Με δεδοµένο ότι έχουν παρέλθει έστω και πέντε δεκαετίες
από τη σύναψη των προσυµφώνων, πολίτες καλούνται να επιλύσουν έναν άλυτο γραφειοκρατικό γρίφο, µε αποτέλεσµα να είναι
ουσιαστικά ανέφικτη η οριστικοποίηση των προσυµφώνων.
Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, ο εργολάβος του οποίου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έχει αποβιώσει και καλούνται να ολοκληρώσουν την οριστικοποίηση οι κληρονόµοι, ακόµα και τέταρτης
γενιάς. Η πραγµατικότητα αυτή εµποδίζει τη δήλωση του εν λόγω
ακινήτου στο Κτηµατολόγιο, την εκ νέου µεταβίβαση αυτού και την
ίδια στιγµή στερεί από το κράτος φορολογικά έσοδα.
Σας καλώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε την απλούστευση της διαδικασίας, καταργώντας για παράδειγµα, την απαίτηση φορολογικής ενηµερότητας, όταν πωλητής είναι εργολάβος ή την απαίτηση προσάρτησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στο
όνοµα του εργολάβου, εφόσον προσαρτάται αντίστοιχο στο
όνοµα του εκ προσυµφώνου αγοραστή.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε και επιστρέφοντας στο υπό συζήτηση θέµα, θεωρώ ότι σήµερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος που
άνοιξε κατά το τέλος του περασµένου αιώνα. Το εµβληµατικό
αυτό έργο πέρασε από πολλές δοκιµασίες, βάλτωσε, άλλαξε αρκετές φορές µορφή. Την ίδια στιγµή, όµως, ωρίµασε η σηµασία
του στην ελληνική κοινωνία και τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου.
Καλώ, λοιπόν, το Σώµα να κυρώσει µε όσο το δυνατόν µεγα-
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λύτερη πλειοψηφία τη σύµβαση αυτή, προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βασιλειάδη. Με δικαιώσατε κιόλας!
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Μουζάλας από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία. Εκλέγεται στον Β3’ Νότιο Τοµέα Αθηνών.
Να ετοιµάζεται ο κ. Λοβέρδος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συζητάµε σήµερα στη
Βουλή είναι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο
εξετάζεται, ένα έργο το οποίο έχει συµβολικό και εµβληµατικό
χαρακτήρα για τη χώρα µας, γνωστό πια ως το «Ελληνικό», χωρίς
πολλά, αλλά αυτό και µόνο το καθορίζει.
Το Ελληνικό υπήρξε το λάβαρο της Νέας Δηµοκρατίας, όταν
ήταν αντιπολίτευση, για να µπορέσει να καταδείξει αντιαναπτυξιακή τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε ψέµα που δεν χρησιµοποίησε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπήρξε ψευδής υπόσχεση
που να µην έδωσε. Αυτό όσο ήταν αντιπολίτευση.
Αυτό το λάβαρο ήταν νάιλον σηµαία. Όταν έγινε Κυβέρνηση,
το ίδιο ακριβώς, οι ίδιες αιτιάσεις, οι ίδιες προβολές έγιναν γελοιογραφίες, έγιναν ανέκδοτα. Οι µπουλντόζες στο Ελληνικό
είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά ανέκδοτα και είναι αυτό
που η Νέα Δηµοκρατία πλήρωσε για τα ψεύδη τα οποία έλεγε,
ψεύδη τα οποία συνεχίζονται, ψεύδη τα οποία ακούσαµε και εδώ.
Είναι εντυπωσιακό. Λέγονται µε µια ευκολία που εγώ που πρώτη
φορά συµµετέχω στη Βουλή, έχω την αίσθηση ότι οι οµιλητές
δεν µιλούν για τη Βουλή, αλλά µιλούν για τα φιλµ τους τα οποία
θα βγάλουν στα βίντεο αύριο. Λένε ψέµατα τα οποία εδώ στη
Βουλή ο άλλος τα καταλαβαίνει, αλλά σε ένα βίντεο που θα το
προβάλει στο Facebook του δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Αυτό γίνεται στην υγεία, αυτό γίνεται στην παιδεία, αυτό γίνεται µε την αστυνοµική βία, αυτό γίνεται µε τραγικό τρόπο για
εθνικά θέµατα.
Έχουµε συµπεριφορές όπου κυβερνητικός αξιωµατούχος καταθέτει fake φωτογραφία και µετά λέει: δεν είναι δική µου δουλειά αν είναι fake ή δεν είναι. Έχουµε υποθέσεις όπου γράφεται
ότι µέσα σε αυτά που έκανε αυτή εδώ η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας είναι η έναρξη του διαγωνισµού του καζίνο και µία
συνεχή σειρά από ψέµατα τα οποία τα καταρρίπτει κάποιος
άλλος, αλλά η τελική εικόνα που µένει είναι αυτό που υπήρχε και
ως αντιπολίτευση, δηλαδή ψέµατα, υποσχέσεις.
Και οφείλω εδώ να ξεχωρίσω. Ας πούµε έχω την αίσθηση ότι
ο κ. Σταϊκούρας δεν µπήκε σε αυτήν την κατηγορία. Εντονότατες
οι πολιτικές διαφωνίες, αλλά δεν θα µπορούσα να τον κατηγορήσω ότι ήρθε να πει ψέµατα στη Βουλή. Εδώ είναι µια πολιτική
διαφωνία.
Ωραία, αυτά λοιπόν έγιναν. Έχει περάσει πια χρόνος και το Ελληνικό έχει και ιστορία. Από το 2000 λοιπόν και λίγο πριν, που ο
κ. Σηµίτης χάρισε αυτόν τον απέραντο κήπο στον ελληνικό λαό,
µέχρι το 2014 το Ελληνικό ήταν µια συνεχής συζήτηση.
Ο κ. Λοβέρδος νοµίζω ότι µε ευφυή τρόπο έβαλε ζητήµατα που
αφορούσαν ψευδαισθήσεις όλων των πολιτικών χώρων σε σχέση
µε τη δυνατότητα του να υπάρξει στην πραγµατικότητα ένα τέτοιο τεράστιο πάρκο. Και ο καθένας µας ωρίµασε µέσα σε αυτήν
τη διαδικασία, άλλος νωρίτερα και άλλος αργότερα.
Αλλά από το 2000 µέχρι το 2014 καµµία κυβέρνηση δεν έκανε
τίποτα, µηδέν εκτός από τη σύµβαση µε τη «LAMDA». Δεν υπήρξε
τοπογραφικό όταν παρέλαβε τον φάκελο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε τέσσερα χρόνια έκανε το 85% των απαραίτητων πράξεων για να ξεκινήσει η διαδικασία του έργου. Μέσα
σε τέσσερα χρόνια συγχρόνως έκανε διαπραγµάτευση και προσπάθησε να αλλάξει ετεροβαρή στοιχεία της σύµβασης που ήταν
σε βάρος του δηµοσίου και να αποσπάσει οφέλη για το δηµόσιο.
Έτσι αυξήσαµε το πράσινο, αυξήσαµε την πρόσβαση στη θάλασσα, µειώθηκε το ύψος των κτηρίων, κατοχυρώθηκε η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, δηµιουργήθηκε φορέας διαχείρισης µε την τοπική αυτοδιοίκηση δηµοσίου συµφέροντος και διάφορα άλλα πράγµατα που δεν είναι της ώρας. Αυτά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είχαν γίνει πριν τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τίποτα.
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Σήµερα είναι η Νέα Δηµοκρατία. Έχουµε µερικά γεγονότα.
Έχουµε µία φυγή των ξένων κεφαλαίων. Δηλαδή, τα funds, τα
οποία ήταν του εξωτερικού, αποχωρήσανε από την επένδυση.
Έχουµε µία σειρά από νυχτερινές τροπολογίες σε άλλα νοµοσχέδια που διαβλέπαµε ότι αφορούν το Ελληνικό και που η Νέα
Δηµοκρατία το αρνιόταν και που σήµερα έρχονται να κουµπώσουν. Και έχουµε και το σηµερινό νοµοσχέδιο, για το οποίο θα
πω πολύ λίγα πράγµατα µετά, µας γυρνάει πίσω και προκύπτει
µία ζηµία, όχι ζηµία από το µηδέν, αλλά ζηµία από τα µέχρι τώρα
συµπεφωνηµένα.
Αναφέροµαι στους κοινόχρηστους που υπολογίζονται προς
όφελος των ιδιωτών, µε αποτέλεσµα το 30% να γίνεται 40% και
το 30% να γίνεται 37%, που µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή όρων
διαπραγµάτευσης και σε ενστάσεις.
Αναφέροµαι σε σωρεία κατά παρέκκλιση διατάξεων και κατάτµηση διανοµής και επιφανείας συν τα βάρη που δείχνουν ότι η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ακολουθεί το πρότυπο της
Θάτσερ στα Docklands, που ταλαιπωρεί ακόµα τώρα, τριάντα
χρόνια το βρετανικό δηµόσιο και όχι της Γερµανίας στο Αµβούργο, που αποτελεί ένα έργο - πρότυπο.
Έχουµε την περίφραξη η οποία µας φοβίζει, µας τροµάζει ότι
πάτε να κάνετε gated community, που ήταν η αρχική πρόθεση.
Έχουµε την παραλία που πέφτει από χίλια µέτρα στα πεντακόσια
plus. Εξαφανίζετε το βουλεβάρτο που ενώνει και επιτρέπει την
ελεύθερη πρόσβαση παντού. Έχουµε το µοναδικό, ότι για πρώτη
φορά εάν η πολεοδοµία δεν απαντήσει σε δεκαπέντε ηµέρες η
άδεια θεωρείται θετική. Έχουµε την κατάργηση του φορέα διαχείρισης. Ωραία, έχουµε όλα αυτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα και πριν, µέσα σε τέσσερα χρόνια
διεκπεραίωσε το 85% των αναγκαίων πράξεων για να προχωρήσει η επένδυση. Θέλουµε την επένδυση. Θεωρούµε ότι η επένδυση αυτή µπορεί να είναι κερδοφόρα, µπορεί να είναι µία
επένδυση που θα είναι προς όφελος των επενδυτών, αλλά θα
είναι και µεγάλο το όφελος του ελληνικού δηµοσίου.
Θεωρούµε παράλληλα ότι αυτό το νοµοσχέδιο κουτσουρεύει
αυτή µας την πρόθεση. Αυτός δεν είναι λόγος για να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Θα πάρετε εσείς την ευθύνη. Δεν θα την
πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου γιατί θέλει την επένδυση και γιατί κουράστηκε πάρα
πολύ για να µπορείτε σήµερα εσείς να έχετε το 85% τελειωµένο,
λυµένο. Κάτι που δεν κάνατε σε δεκατρία χρόνια το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε τέσσερα.
Από εκεί και πέρα, µε βάση αυτά η ευθύνη για το αν θα γίνει η
επένδυση, για το αν θα µείνει ηµιτελής, για το αν θα είναι µια περιφραγµένη πόλη από αυτές που υπάρχουν στην Λατινική Αµερική αλλά όχι στην Ευρώπη, θα είναι δική σας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία είναι κυβερνητική δύναµη.
Είµαστε έντονη κίνηση διαµαρτυρίας, αλλά είναι πολύ πιο έντονο
στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία το στοιχείο που λέει ότι θα
είναι η επόµενη κυβέρνηση ή ο κορµός µιας επόµενης κυβέρνησης που θα εναντιωθεί στα νεοφιλελεύθερα σχέδια και πρακτικές
που πάτε να εφαρµόσετε.
Μας φοβίζετε ότι εξαιτίας σας µπορεί να µην τελειώσει το
έργο. Μας φοβίζετε για την ηµιτέλεια του έργου. Μας φοβίζετε
για περίκλειστους οικισµούς. Δεν σας φοβόµαστε επειδή είστε
ζαβολιάρηδες. Είστε ζαβολιάρηδες. Σας φοβόµαστε γιατί έχετε
µία εξάρτηση από τα ιδιωτικά συµφέροντα, η οποία είναι και ιδεολογική και πρακτική. Και γι’ αυτόν τον λόγο βλάπτετε το δηµόσιο συµφέρον.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία θα είναι εδώ και θα αντιπαλέψει µαζί µε τον κόσµο, µαζί µε τον λαό οποιαδήποτε προσπάθεια να καταπατηθούν οι όροι για το πράσινο, να καταπατηθούν
οι όροι για την ελεύθερη περιήγηση των ανθρώπων, να καταπατηθούν οι όροι για τη θάλασσα.
Και θα προσπαθήσει να υλοποιηθεί το εµβληµατικό έργο του
Ελληνικού. Ελπίζουµε να µην τα κάνετε τόσο κακά ώστε να το
δυσκολέψετε αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, δεν
είπε και τίποτα.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτώντας λίγο την Αίθουσα νοµίζω ότι είµαι ο παλαιότερος
εδώ. Θα ήθελα λίγο να καταλάβω τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα το επαναλάβω, δεν µου έχει ξανασυµβεί Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ψηφίζει «ναι» επί της αρχής και όλες οι
τοποθετήσεις των συναδέλφων να είναι αρνητικές για το σύνολο
των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Θα ήθελα συνεπώς, παράκληση, αν µπορεί η εισηγήτρια του
ΣΥΡΙΖΑ να µας πει τι θα κάνουν επί των άρθρων για να καταλάβουµε, διότι δεν τοποθετήθηκε. Ή είναι «ναι» επί της αρχής και
υποθέτω στα άρθρα γιατί είναι ο βασικός κορµός ή το καταψηφίζετε όλο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτά που ακούω
«ναι» επί της αρχής, αλλά είναι εις βάρος των συµφερόντων του
δηµοσίου; Δηλαδή λέτε ότι είναι εις βάρος των συµφερόντων του
δηµοσίου και ψηφίζετε «ναι»;
Έρχεστε και λέτε ότι φοβάστε την εξάρτηση από τα ιδιωτικά
συµφέροντα και ψηφίζετε «ναι»; Ή ψηφίζετε «ναι» στο σύνολό
τους, όπως έκανε το Κίνηµα Αλλαγής, και επί των άρθρων. Απλά
θα ήθελα να ξέρω τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αν πάει ο Υπουργός
στην οµιλία του κ. Φάµελλου µπορεί να έχει απαντήσεις στα ερωτήµατά του.
Αλλά εδώ έχω ένα πρόβληµα µε εσάς. Μου έστειλαν από το
κόµµα σας…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπάρχει
εισηγητής, όχι ο κ. Φάµελλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ναι, αλλά η εισηγήτρια δεν έχει δικαίωµα να πάρει τον λόγο, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος έχει. Τι να κάνω τώρα; Με έχει µπερδέψει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μου έχουν στείλει χαρτί ότι Κοινοβουλευτικός είναι η κ. Πέρκα
όσο θα λείπει ο κ. Ραγκούσης. Να µιλήσει η κ. Πέρκα ή θα µιλήσετε εσείς, είστε πάλι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ας απαντήσει η κ. Πέρκα. Εγώ για
κάτι άλλο θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει η κ.
Πέρκα, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Λοιπόν, είναι απλό, κύριε
Υπουργέ, και µάλλον δεν έγινα εγώ πολύ κατανοητή -και ο Πρόεδρος- στην εισηγητική µου τοποθέτηση. Επειδή ακριβώς είµαστε υπέρ µιας επένδυσης, για την οποία δουλέψαµε πάρα πολύ
και λέµε ότι την έχουµε ξεµπλοκάρει, την έχουµε προχωρήσει τα είπαµε αυτά, θα απαντήσω και αύριο στον κ. Παπαθανάση,
γιατί δεν τον περίµενα-, λέµε ότι επί της αρχής είµαστε υπέρ. Τι
σηµαίνει υπέρ; Υπέρ σηµαίνει ότι θέλουµε να προχωρήσει αυτή
η επένδυση. Είµαστε υπέρ της επένδυσης, δεν την καταγγέλλουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Όµως, σε κάποια άρθρα έχω αναδείξει και στις τέσσερις επιτροπές -νοµίζω ότι δεν υπάρχει αµφιβολία- ποια είναι τα θέµατα
που µας απασχολούν και λέµε αυτά που λέµε. Στο άρθρο 1 είναι
το θέµα των κοινοχρήστων και του δικαιώµατος επιφανείας, όχι
γενικώς, αλλά όπως τροποποιήθηκε µε τις τροποποιήσεις που
φέρατε, µε τα βάρη κ.λ.π. και την κατάτµηση. Στο άρθρο 5 ήταν
η περίφραξη και τα «CONDO HOTELS». Με την περίφραξη θα το
ξαναδούµε µάλλον. Αυτά τα δύο άρθρα είναι.
Νοµίζω ότι έγινα κατανοητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φτάσαµε 9 η ώρα το βράδυ, η
συνεδρίαση άρχισε στις 10 το πρωί, από τη λίστα των οµιλητών
έχουν µιλήσει µόλις δεκαπέντε και δύο από τις έντεκα ώρες µίλησαν οι απλοί Βουλευτές. Η συζήτηση έχει περιστραφεί γύρω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τους Υπουργούς, τους πολιτικούς Αρχηγούς και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μήπως θα έπρεπε να καταργήσουµε, να είναι µόνο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι Υπουργοί και οι πολιτικοί Αρχηγοί και να µιλάνε σ’ αυτήν τη Βουλή; Διότι
φοβάµαι ότι είναι ένας προβληµατισµός που τον είχα χρόνια και
επιδεινώνεται καθώς περνάει ο καιρός και διαπιστώνω τον τρόπο
µε τον οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις στη Βουλή. Θεωρώ πως
είναι ένα θέµα προβληµατισµού που θα έπρεπε να προβληµατίσει όλους µας διότι, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, δεν είναι κοµµατική η δηµοκρατία µας, είναι κοινοβουλευτική και αυτό πολλές
φορές το ξεχνάµε.
Αυτήν την παρατήρηση την έκανα γιατί από το πρωί που παρακολουθώ τη συνεδρίαση -που είναι άκρως ενδιαφέρουσα, δεν
το αρνούµαι- µου ενισχύθηκε ο προβληµατισµός µου για τον
ρόλο του Βουλευτή και πώς υποβαθµίζεται ο ρόλος του σε µια
εποχή που πλήττεται για διάφορους λόγους και έχει πολλούς εχθρούς το κοινοβουλευτικό µας πολίτευµα, το οποίο θέλουµε
πάση θυσία όχι µόνο να το διασώσουµε, αλλά και να το ενισχύσουµε.
Χαίροµαι, διότι η συζήτηση που έγινε σήµερα ήταν µια ενδιαφέρουσα συζήτηση χωρίς καµµία αµφιβολία. Ακούστηκαν πολλά
και ενδιαφέροντα από όλες τις πλευρές. Λυπάµαι µεν -και αυτό
το λέω προς τους πρώην συναδέλφους µου δηµοσιογράφουςδιότι από όλη αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση το µόνο που
διάβασα στα sites είναι ο καβγάς µεταξύ του κ. Άδωνι Γεωργιάδη
και του κ. Παύλου Πολάκη για το ποιος είναι πιο µωρός από τον
άλλον. Δεν νοµίζω ότι αυτό δικαιώνει το περιεχόµενο της συζήτησης των έντεκα αυτών ωρών, που είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα
από µια προσωπική αντιπαράθεση µεταξύ δύο πολιτικών προσώπων που είχαν να πουν και άλλα πράγµατα εκτός της ατυχούς
αυτής ανταλλαγής χαρακτηρισµών.
Και χαίροµαι πάρα πολύ διότι ακούγοντας και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ραγκούση, και την εισηγήτρια, την κ. Πέρκα, άκουσα το πόσο πολύ θέλουν και πόσο
πολύ κόπτονται να προχωρήσει η επένδυση του Ελληνικού. Χαίροµαι πάρα πολύ και χαιρετίζω την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στα κόµµατα εκείνα που ενδιαφέρονται να υπάρξουν ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Να θυµίσω, βέβαια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτού έρθει στην εξουσία λογικό ήταν, άλλο κόµµα θα µου πείτε ότι ήταν πριν από το 2015ήταν σφόδρα εναντίον της επένδυσης στο Ελληνικό. Ήθελε να
γίνει πάρκο. Να θυµίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προ του 2015 ήταν σφόδρα
εναντίον της επένδυσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Να θυµίσω ότι πριν από το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν σφόδρα εναντίον της επένδυσης της «COSCO» στον Πειραιά, κάτι που εκ των πραγµάτων εκ των υστέρων αναγκάστηκε
να αποδεχθεί και χαίροµαι που αναγκάστηκε να το αποδεχθεί,
διότι αυτό είναι θετικό για την πρόοδο της χώρας µας.
Ξέρετε, στην Ελλάδα συντελούνται µεγάλες αλλαγές. Εµείς,
η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα πιο ενεργά στην
οικονοµία, δεν πρόκειται να ανακάµψουµε ποτέ. Εµείς, επίσης,
θεωρούµε ότι το κράτος έχει έναν σηµαντικό ρόλο να παίξει στη
ζωή και στην κοινωνία µας όπως είναι σήµερα και µπράβο στους
γιατρούς και τους νοσηλευτές µας για το έργο που παράγουν
στα δηµόσια νοσοκοµεία και σώζουν χιλιάδες ζωές από τον κορωνοϊό. Θέλουµε τον ρόλο του δηµόσιου τοµέα υγείας, του δηµόσιου τοµέα στην εκπαίδευση, αλλά δεν θέλουµε το κράτοςεπιχειρηµατία. Αυτή η νοοτροπία ότι το κράτος θα µπορούσε να
είναι επιχειρηµατίας µάς είναι απεχθής. Αυτό πρέπει να τελειώσει
και εκεί έχουµε διαφορετικές αντιλήψεις µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι
κακό αυτό, δεν είναι καθόλου κακό. Εµείς έχουµε τις απόψεις
µας, τις λέµε, τις ακούει ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός
κρίνει.
Αν µου επιτρέπετε, όµως, µια µικρή παρατήρηση: Η κοινωνία
έχει αλλάξει και αυτό είναι ίσως το πιο σηµαντικό δίδαγµα των
τελευταίων ετών. Η κοινωνία δεν είναι η κοινωνία που είχε στο
µυαλό της η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από δέκα, δεκαπέντε,
είκοσι χρόνια, όπου επικρατούσε ηγεµονικά στις ιδέες η Αριστερά. Τώρα δεν ισχύει αυτό πια. Τώρα ο κόσµος δεν θέλει άλλες
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συγκεντρώσεις και πορείες. Βαρέθηκε και σιχάθηκε για ψύλλου
πήδηµα τις συγκεντρώσεις και τις πορείες.
Ξέρετε ποια είναι η κριτική που ασκεί ο κόσµος -και όχι µόνο
οι δεξιοί- η κοινωνία στην Κυβέρνηση; Ότι δεν διαλύει αυτές τις
συγκεντρώσεις, το γιατί αποδέχεται αυτές τις συγκεντρώσεις. Ο
κόσµος θέλει πανεπιστήµια που να λειτουργούν εις όφελος των
φοιτητών και να παράγουν αριστεία και καλύτερα πτυχία. Αυτό
θέλει, δεν θέλει µπαχαλάκηδες µέσα στα πανεπιστήµια. Δεν θέλει
µπαχαλάκηδες µέσα στα σχολεία, δεν θέλει καταλήψεις. Φοβάµαι ότι δεν έχετε αντιληφθεί τη µεγάλη αλλαγή που έχει συµβεί
στην ελληνική κοινωνία. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εκφράζει αυτήν την αλλαγή που έχει συµβεί. Γι’ αυτό κέρδισε στις
εκλογές του 2019 και είµαι βέβαιος ότι θα κερδίσει και στις επόµενες εκλογές, που παρεµπιπτόντως θα γίνουν το 2023. Αυτό
πέραν πάσης αµφιβολίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θέλω να επισηµάνω και κάτι τελειώνοντας, γιατί εγώ, αντίθετα από άλλους, σέβοµαι και τον Κανονισµό -γι’ αυτό και µιλάω
χωρίς χειρόγραφο- και σέβοµαι και τον χρόνο.
Είπε προηγουµένως ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ραγκούσης, γιατί η Νέα Δηµοκρατία, Υπουργοί, Βουλευτές, δεν στηρίζουµε την κ. Κεραµέως, την Υπουργό Παιδείας, στα όσα κατήγγειλε σήµερα εναντίον της ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας. Η Κυβέρνηση είναι ενιαία, δεν είναι οι
Υπουργοί ξεχωριστά. Όλοι µας, και οι εκατόν πενήντα οκτώ στηρίζουµε την Κυβέρνηση και φυσικά κάθε Υπουργό και την κ. Κεραµέως. Άλλωστε, η κ. Κεραµέως δεν έχει ανάγκη από συνηγόρους. Εξέδωσε µια µακροσκελέστατη ανακοίνωση µε επιχειρήµατα και µε θέσεις και αποστοµώνει, νοµίζω, όλα τα επιχειρήµατα του κ. Τσίπρα.
Όσον αφορά την παραίτηση της κ. Κεραµέως που ζήτησε ο κ.
Τσίπρας και ο κ. Ραγκούσης, νοµίζω ότι έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Σταϊκούρα που είναι παρών. Μάλιστα και πρόταση
µοµφής έκανε στον κ. Σταϊκούρα. Έχει ζητήσει την παραίτηση
του κ. Χρυσοχοΐδη, την παραίτηση της κ. Μενδώνη, την παραίτηση της κ. Κεραµέως. Υπάρχει κάποιος Υπουργός που να µην
έχετε ζητήσει την παραίτησή του;
Θέλετε να παραιτηθεί η Κυβέρνηση; Ε, δεν θα σας κάνουµε τη
χάρη. Η Κυβέρνηση θα µείνει και στο τέλος της τετραετίας όχι
µόνο θα έχει αλλάξει τη µορφή της κοινωνίας, αλλά θα κερδίσει
και στις επόµενες εκλογές του 2023 για να ολοκληρώσει το έργο
της για τη φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας, την αλλαγή της
κοινωνίας µας προς το καλύτερο και φυσικά για την ενδυνάµωση
και την ενίσχυση του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών ): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα λίγο να επισηµάνω, µετά την τοποθέτηση της εισηγήτριας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την ανεύθυνη και αλλοπρόσαλλη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κατανοώ
την στάση άλλων κοµµάτων, υπάρχει µια συνέπεια. Εδώ τι ακούσαµε; Ακούσαµε ότι επί της αρχής είναι θετική η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί είναι θετική στην επένδυση. Συγγνώµη, αλλά
ψηφίζουµε επί της αρχής του σχεδίου νόµου, όχι της επένδυσης.
Το σχέδιο νόµου τιτλοφορείται: «Κύρωση Σύµβασης Διανοµής
Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώµατος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και ρύθµιση συναφών
θεµάτων». Αυτό ψηφίζει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θετικά επί
της αρχής, όχι την επένδυση.
Και πάει στα άρθρα και τι λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
«όχι» στο άρθρο 1 που είναι η κύρωση της σύµβασης, «ναι» στο
άρθρο 2 -ακούστε, «όχι» στη σύµβαση, αλλά «ναι» στο άρθρο 2,
που λέει τι;- «Ρυθµίσεις διαφόρων θεµάτων της κυρούµενης µε
το άρθρο πρώτο της σύµβασης». Έχει καταψηφίσει το άρθρο 1,
υπερψηφίζει το άρθρο 2, που στηρίζεται στο άρθρο 1 και καταψηφίζει το άρθρο 3, που είναι η εισφορά εµπράγµατων δικαιωµάτων, όπου βασική προϋπόθεση είναι η σύµβαση.
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Άρα, εδώ είναι εντελώς ανεύθυνη και αλλοπρόσαλλη η στάση
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ψηφίζει «ναι» επί της αρχής του
νοµοσχεδίου, όχι της επένδυσης -του νοµοσχεδίου ψηφίζουµε,
αυτοί είναι οι κανόνες του κοινοβουλευτισµού, «ναι» επί της
αρχής του νοµοσχεδίου- και καταψηφίζει το βασικό κοµµάτι που
είναι η σύµβαση διανοµής, στην οποία στηρίζονται τα δύο άλλα
άρθρα στα οποία λέει «ναι». Αυτά δεν έχουν γίνει ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν γίνεται
αυτή η διαδικασία. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εσείς, άλλωστε, το ξέρετε το Ελληνικό τόσα χρόνια. Έχετε συµµετάσχει από
όλες τις θέσεις τις κυβερνητικές.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που διαδραµατίστηκε σήµερα ενώπιον όλων µας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ήταν πραγµατικά ένα τροµερό πλήγµα και για την
κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά και για τη δηµοκρατία µας την
ίδια. Και φυσικά αναφέροµαι στην κατάθεση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Ανάπτυξης µιας πλαστής φωτογραφίας µε σκοπό να πλήξει τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης.
Το πιο τροµακτικό από όλα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα και φεύγοντας από δω έκανε ακόµα µια
ανάρτηση, στην οποία λέει: «Και µετά τη φασαρία που έγινε στη
Βουλή για τη fake φωτό, ας µείνουµε στην ουσία. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε µε αυτά και σήµερα υπερψήφισε τον νόµο µας για
το Ελληνικό. Τα υπόλοιπα είναι show».
Η ουσία ποια είναι; Και νοµίζω ότι πρέπει όλοι µαζί να το αποδεχτούµε αυτό και να κατακρίνουµε τη συµπεριφορά του κ. Γεωργιάδη. Η ουσία είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι, όπως είπα,
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός δικός σας και
έφερε σήµερα και κατέθεσε στα Πρακτικά του ελληνικού Κοινοβουλίου πλαστή φωτογραφία, πλαστό έγγραφο.
Η ουσία είναι ότι για µια ακόµη φορά προσπάθησε να εξαπατήσει την κοινή γνώµη και δεν είχε το σθένος να πει µια «συγγνώµη», ένα «έκανα λάθος», ένα «µε κορόιδεψαν». Αν και δεν
ήταν λάθος, γιατί είχε αναρτήσει στο Twitter τη συγκεκριµένη φωτογραφία πριν την καταθέσει στα Πρακτικά και του είχαν επισηµάνει από κάτω ότι η συγκεκριµένη φωτογραφία είναι πλαστή και
παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να την καταθέσει.
Η ουσία είναι ότι το αποδέχεστε και δεν άκουσα κανέναν να το
κατακρίνει. Η ουσία είναι ότι δεν σας ενδιαφέρει στην πραγµατικότητα η ουσία, δεν σας ενδιαφέρει τι έχει γίνει, αλλά σας ενδιαφέρει µόνο η επικοινωνία.
Η ουσία είναι ότι αν αυτό το είχε κάνει Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
τώρα θα είχαµε εκατό έκτακτα δελτία ειδήσεων και εσείς όλοι
σύσσωµοι θα ζητούσατε την παραίτησή του άµεσα.
Με αυτήν την επισήµανση προχωράω στο νοµοσχέδιο. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι είκοσι χρόνια πριν ο χώρος του παλιού αεροδροµίου απελευθερώθηκε και µέχρι το 2011, δηλαδή για µια
δεκαετία, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα και ο χώρος αυτός απαξιώθηκε τελείως.
Το 2011 έγινε ο διαγωνισµός και η αρχική σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών υπογράφηκε τριάµισι χρόνια αργότερα, δύο
µήνες πριν τις εκλογές, στις 14-10-2014 άρον-άρον, χωρίς να
υπάρχει ούτε καν τοπογραφικό διάγραµµα. Τόσο πολύ βιαζόσασταν να δεσµεύσετε την επόµενη κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι ότι το 2015 που αναλάβαµε την κυβέρνηση
βρήκαµε µόνο ένα οικόπεδο χωρίς τοπογραφικό, µε εξήντα εννιά
φορείς, που θα έπρεπε να έχουν φύγει από το 2012 και µε δεκάδες εκκρεµότητες σε θέµατα δασικά, αρχαιολογικά και κτηµατολογικά, που ενείχαν τον κίνδυνο, εφόσον ξεκινούσε οποιοδήποτε
έργο, να καταπέσει η διαδικασία και ο διαγωνισµός στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Αυτά τα έλυσε όλα ο ΣΥΡΙΖΑ µε πάρα πάρα πολλή δουλειά. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορείτε σήµερα ότι δεν θέλει τις επενδύσεις
και τη συγκεκριµένη επένδυση, κατάφερε να θέσει τις σωστές
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βάσεις για να προχωρήσει η επένδυση και µάλιστα προς όφελος
του ελληνικού δηµοσίου και των πολιτών, γιατί µέσα σε όλα τα
προβλήµατα που βρήκαµε και τις εκκρεµότητες φροντίσαµε να
τροποποιήσουµε την αρχική σύµβαση στις 19-7-2016 και να επιφέρουµε καίριες αλλαγές, καθώς η πρώτη σύµβαση του 2011
δεν προέβλεπε καν ελεύθερο χώρο ούτε πρόσβαση στις παραλίες, αλλά προέβλεπε έναν περίκλειστο χώρο χωρίς καµµία επένδυση κοινωνικού χαρακτήρα και χωρίς περιβαλλοντικό πρόσηµο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µείωσε τη δόµηση, αύξησε τον πράσινο χώρο και
τον συνέδεσε µε τη θάλασσα, κέρδισε ενάµισι δισεκατοµµύριο
περισσότερες επενδύσεις σε έργα υποδοµής, τα οποία επιβαρύνθηκε ο επενδυτής, άλλαξε το χρονοδιάγραµµα πληρωµής και
ολοκλήρωσης του έργου προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου
και φρόντισε να διατηρηθούν οι υφιστάµενοι φορείς εντός της
έκτασης, όπως σύλλογοι, σωµατεία ΑΜΕΑ και αθλητικοί σύλλογοι.
Φροντίσαµε γενικά να προχωρήσει η επένδυση µε ασφάλεια
δικαίου και βεβαίως προστατεύοντας τη φυσική και πολιτιστική
κληρονοµιά µας και θέλουµε να δούµε το έργο να ολοκληρώνεται ακριβώς για αυτό, επειδή κάναµε πολλή δουλειά, επειδή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα οφείλεται στη δική µας διακυβέρνηση.
Εσείς τι κάνατε; Εκτός από το ότι προεκλογικά ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι τον Ιούνιο του 2019 θα ξεµπλοκάρει την επένδυση
σε µια εβδοµάδα και ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι θα µπουν µπουλντόζες στο Ελληνικό ως το τέλος του 2019, δεν κάνατε απολύτως
τίποτε άλλο.
Είδαµε στις 3-7-2020 σε πρώτο πλάνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη
φορώντας ειδικό κίτρινο γιλέκο εργοταξίου και καπελάκι µηχανικού στην τελετή έναρξης των πρόδροµων εργασιών για τη µετατροπή του πρώην αεροδροµίου σε µητροπολιτικό πάρκο. Έτσι
την ονοµάσατε, τελετή έναρξης. Πίσω του δύο µπουλντόζες
γκρέµιζαν ένα ερείπιο. Όλα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ έγραφαν
µε τεράστιους τίτλους: «Μπουλντόζες µπαίνουν στο Ελληνικό»
και ο Πρωθυπουργός δήλωνε ικανοποιηµένος.
Βέβαια, επειδή οι πολίτες γνωρίζουν ακριβώς τι έχει γίνει, η
φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε viral και η τελετή βιτρίνας έγινε περίγελως στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεχίζει να είναι.
Σήµερα, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία το µόνο που έχει καταφέρει είναι να κατεδαφίσει τέσσερα από τα εννιακόσια αυθαίρετα
κτίσµατα µε δηµόσιο χρήµα, ενώ τα ταµεία του κράτους δεν
έχουν εισπράξει ακόµα ούτε ένα ευρώ.
Και βέβαια, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη διέψευσε πριν ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος µας είπε ότι έχουν βγει εννιακόσιες δεκαέξι
οικοδοµικές άδειες, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν έχουν πέσει,
δεν έχετε κατεδαφίσει εννιακόσια κτήρια, όπως έλεγε ο κ. Γεωργιάδης προ ολίγου και µάλιστα έξαλλος µάς έλεγε ότι δεν τον πιστεύουµε.
Βέβαια, πώς να σας πιστέψουµε, όταν η κ. Κεραµέως εδώ και
έναν χρόνο µάς διαβεβαιώνει ότι η σύµβαση µε τη «CISCO» ήταν
δωρεάν και τελικά πλήρωσε 2 εκατοµµύρια το ελληνικό δηµόσιο
και χάρισε και τα προσωπικά δεδοµένα ενάµιση εκατοµµυρίου
πολιτών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ.
Ενώ δεν έχετε προχωρήσει σπιθαµή εδώ και είκοσι µήνες, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που υπό το πρόσχηµα του ξεκλειδώµατος
του έργου, θα δηµιουργήσει ακόµα περισσότερα προβλήµατα.
Τρεις είναι οι βασικοί κίνδυνοι. Το θέµα της περίφραξης το
έχετε λύσει. Έχετε λύσει τις απορίες µας, τέλος πάντων. Μας
διαβεβαιώνετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κλειστή πόλη εικοσιπέντε χιλιάδων κατοίκων. Θα το δούµε, βέβαια, και αυτό στην
πράξη, γιατί δεν χρειάζεται να φτιάξουµε νόµο για εργοταξιακή
περίφραξη. Υπάρχει νόµος. Εποµένως, δεν καταλαβαίνουµε γιατί
πρέπει να αναφέρεται ειδικά σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Επίσης, µε βάση το νοµοσχέδιο, η παραχωρησιούχος αποκτά
την πλήρη κυριότητα του 30% της έκτασης του πρώην αεροδροµίου και το δικαίωµα εκµετάλλευσης επιφάνειας 70% για ενενήντα εννιά χρόνια. Το 30%, όµως, το αποκτά πριν αφαιρεθούν
οι κοινόχρηστοι χώροι, κάτι το οποίο αλλάζει τους όρους του δια-
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γωνισµού. Ευνοείτε, δηλαδή, τον πλειοδότη αφού έχει πάρει το
έργο.
Επίσης, µε τον τρόπο που κάνετε τη διανοµή, κινδυνεύει το δηµόσιο να χάσει τεράστιες εκτάσεις. Ο ιδιοκτήτης δίνει τη γη στον
επιφανειούχο. Αυτός τεµαχίζει, πουλάει κ.λπ. και αυτό ενέχει κίνδυνο για τα δικαιώµατα κυριότητας του δηµοσίου στο οικόπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά, µε τροπολογία που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
πολεοδοµικό σκάνδαλο επιτρέπετε την κατασκευή ξενοδοχείων
στην εκτός σχεδίου περιοχή του Ελληνικού.
Τα υπόλοιπα «γκρίζα» σηµεία του νοµοσχεδίου σάς τα ανέλυσε
η εισηγήτριά µας, η κ. Πέρκα, και φυσικά ουδέποτε απαντήσατε
στα αναλυτικά και τεκµηριωµένα ερωτήµατά της. Είναι προφανές
ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας στο συγκεκριµένο θέµα και
η δουλειά σας είναι να προασπίζεστε πάνω απ’ όλα τα δικαιώµατα του δηµοσίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η υπόθεση
του Ελληνικού είναι πάρα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Όποιος την έχει
παρακολουθήσει από την αρχή και πίστευε σε αυτήν από τα
πολλά χρόνια που πια έχουν περάσει, θα κατανοούσε.
Αν η κ. Πέρκα µπορούσε να κάνει µια συζήτηση off the record
µαζί µε άλλους για το πώς µια µεγάλη επένδυση, που την ξέρει
πάρα πολύ καλά, πρέπει να προχωρήσει και πώς προχώρησε µε
τις δυσκολίες που προχώρησε -και το ξέρουν όλοι- σήµερα η συζήτηση θα γινόταν, κατά την άποψή µου, υπό διαφορετικούς
όρους για όλους µας.
Όµως, θα ήθελα να σας πω το εξής: Εγώ ήµουν Βουλευτής
και υπεύθυνος του τοµέα τότε και θυµάµαι ότι από το 2013 µέχρι
το 2015 σε µία ερώτησή µου ένας Υπουργός έκανε να απαντήσει
για το Ελληνικό οκτώµισι µήνες.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μαραβέγιας και µετά έχω µια ερώτηση
για τον κ. Βεσυρόπουλο που αφορά στην Αρκαδία και τους λογιστές που έχουµε ένα θεµατάκι και ελπίζω να το λύσει προς όφελος του αρκαδικού λαού. Ευχαριστούµε.
Ελάτε, κύριε Μαραβέγια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για τη σύµβαση που υπογράφηκε στις 9-3-2021 µεταξύ
ελληνικού δηµοσίου και ΤΑΙΠΕΔ έρχεται να ολοκληρώσει την κατανοµή των χώρων ευθύνης που αντιστοιχούν στους διαφορετικούς εταίρους αυτού του τεράστιου έργου, ενός έργου που θα
καθορίσει την οικονοµική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Αττικής για τις επόµενες δεκαετίες.
Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού αποτελεί σταθερά µια από τις πιο σηµαντικές αναπτυξιακές
προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο
του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου
όσο και την οικονοµία της Αττικής λόγω της εµβέλειας του επενδυτικού σχεδίου. Αφορά όµως και την ανάπτυξη του µεγαλύτερου αστικού πάρκου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι και ανοιχτό
για το κοινό.
Με τη σύµβαση αυτή ρυθµίζονται κυρίως ζητήµατα εισφορών
εµπράγµατων δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» και ειδικά ζητήµατα εκτέλεσης εργασιών από τον αγοραστή
των µετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή τον εγγυητή του πριν τη µεταβίβαση των µετοχών.
Βασικό αποτέλεσµα της σύµβασης είναι ότι πλέον κάθε συγκύριος λαµβάνει τµήµατα γης αξιοποιήσιµα κατά πλήρη κυριότητα νοµή και κατοχή µε τα κτήρια και τα πάσης φύσης στατικά
δικαιώµατά τους, προσωπικά και εµπράγµατα.
Εξίσου σηµαντικό είναι ότι συστήνεται νέο δικαίωµα επιφάνειας εκ µέρους του δηµοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική περίοδο ενενήντα εννέα ετών, η οποία αρχίζει από τη µεταβίβαση
των εµπραγµάτων δικαιωµάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την «ΕΛΛΗ-
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ΝΙΚΟ Α.Ε.», µε τη δυνατότητα µάλιστα µεταβίβασης δικαιωµάτων
στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή σε ποσοστό ή ακόµα και στο σύνολο
και µάλιστα προβλέπεται ότι µε τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώµατος επιφανείας ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισµάτων ή των κατασκευών και τυχόν
οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών στον κύριο του εδάφους.
Ίσως το πλέον σηµαντικό σηµείο είναι η διαδικασία εισφοράς
των εµπράγµατων δικαιωµάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του µητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» κατά το ποσό των 911.200.000
ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει όχι µόνο την εκκίνηση της επένδυσης,
αλλά και τις πρώτες χρηµατορροές προς όφελος του δηµοσίου
συµφέροντος.
Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή,
δηλαδή στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ GLOBAL» ή στον εγγυητή του πριν από
τη µεταβίβαση των µετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» να πραγµατοποιήσει εντός του µητροπολιτικού πόλου µε δικές του
δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη τις ρητά προσδιοριζόµενες εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου.
Επίσης, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση αυτών των εργασιών θα προηγηθεί σχετική συµφωνία µεταξύ του αγοραστή ή
εγγυητή και των συγκυρίων του εδάφους, δηλαδή του δηµοσίου
και του ΤΑΙΠΕΔ, για τον προσδιορισµό των εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Τέλος, λειτουργεί ευεργετικά για την επιτάχυνση του έργου η
εκτέλεση κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός
των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής, µε την έγκριση σχετικής µελέτης και χωρίς την έκδοση άδειας, καθώς και η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης από τον αγοραστή των µετοχών της
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή τον εγγυητή του, πριν ολοκληρωθεί η µεταβίβαση των µετοχών.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και δυο λόγια για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών για την ενίσχυσή του ΕΚΑΒ
µε δέκα ασθενοφόρα, λέγοντας επίσης µερικές κουβέντες για
την περίφηµη επίταξη των διακοσίων έξι συναδέλφων που συνεργάζονται εξωτερικά µε τον ΕΟΠΥΥ στην Αττική.
Πρώτα απ’ όλα, τα ασθενοφόρα είναι χρήσιµα για το ΕΚΑΒ και
αυτό είναι ένα µέτρο προφανές. Θέλω µάλιστα να ελπίζω ότι από
τα δύο ασθενοφόρα που προορίζονται για την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια, το ένα τουλάχιστον θα διατεθεί τελικά στη Μαγνησία,
όπου οι ανάγκες είναι και κατεπείγουσες και τεράστιες.
Σε σχέση τώρα µε την κατεπείγουσα ενίσχυση του ΕΣΥ µε γιατρούς κατάλληλων ειδικοτήτων, είναι αλήθεια ότι επιστρατεύονται στη µάχη της πανδηµίας και κατανοώ και τα κίνητρα και τους
λόγους των συναδέλφων που επέλεξαν µέχρι τώρα να µη συµµετέχουν. Γι’ αυτό και σε δηλώσεις µου χαρακτήρισα αναγκαίο
κακό την επιστράτευση.
Όµως, η αλήθεια είναι ότι πλέον τα λόγια σε αυτό το θέµα δεν
έχουν ιδιαίτερο νόηµα. Οι πράξεις όλων µιλούν πιο δυνατά και
είµαι βέβαιος ότι η έµµισθη συµµετοχή των συναδέλφων της Αττικής στο ΕΣΥ για έναν µήνα θα δώσει την οφειλόµενη απάντηση
σε όλους όσοι έσπευσαν να τους κακοχαρακτηρίσουν.
Επίσης, θέλω να θυµίσω ότι δεν είναι µια κριτική που την κάνω
αφ’ υψηλού. Ήµουν ανάµεσα στους εθελοντές που µαζί µε άλλους συναδέλφους Βουλευτές γιατρούς αποφασίσαµε να προσφέρουµε αµισθί στο ΕΣΥ για έναν µήνα και αν χρειαζόταν
περισσότερο, θα ήµασταν εκεί για όσο χρόνο θα απαιτείτο.
Ταυτόχρονα, µέσα σε µια χρονιά της πανδηµίας, προχώρησα
και σε προσωπικές δωρεές εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού
σε µονάδες υγείας της Μαγνησίας και εργάστηκα για να αποκτήσουν οικίσκους τα Κέντρα Υγείας Σκοπέλου και Αργαλαστής, να
δωρισθούν 40.000 ευρώ για αντιδραστήρια εξετάσεων για τον
κορωνοϊό στο Νοσοκοµείο του Βόλου, µόνιτορ και συστήµατα
υψηλής ποιότητας αερισµού υψηλής ροής που γλίτωσαν από
πολλούς ανθρώπους τη νοσηλεία σε µονάδες εντατικής θεραπείας.
Δεν θα συνεχίσω µε την απαρίθµηση δράσεων που αρκετές
από αυτές βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη και αφορούν και την
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αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για το «Αχιλλοπούλειο» νοσοκοµείο. Δεν είναι η ώρα να γίνει σήµερα αυτό. Σήµερα
έχουµε µάχη, έχουµε πραγµατικό πόλεµο.
Όµως, διαβεβαιώνω όσους συνεχίζουν να αντιπολιτεύονται τη
Νέα Δηµοκρατία χωρίς πρόταση και χωρίς προσφορά ότι η ώρα
του απολογισµού πλησιάζει και όσοι σήµερα κραυγάζουν για τις
πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας κατά του κορωνοϊού, θα κληθούν πολύ σύντοµα να εξηγήσουν τι έλεγαν και τι έκαναν οι ίδιοι
επί έναν χρόνο, όπως ο κ. Πολάκης προηγουµένως που από αυτό
το Βήµα ζητούσε απαντήσεις για τα µονοκλωνικά αντισώµατα και
είναι εντελώς απληροφόρητος γιατί δεν γνωρίζει ότι έχουν ήδη
παραγγελθεί µέσω κοινής ευρωπαϊκής προµήθειας και θα είναι
σε λίγες µέρες διαθέσιµα για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Όµως, αυτό σε καµµία περίπτωση δεν αναιρεί ότι η υγειονοµική θωράκιση έρχεται µέσα από τον εµβολιασµό και γι’ αυτό τέτοιες τοποθετήσεις από το βαρύ Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας δηµιουργούν δυστυχώς περαιτέρω σύγχυση στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Φόρτωµα, θα ήθελα να απευθυνθώ
στον κύριο Υφυπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο.
Κύριε Βεσυρόπουλε, εµείς στην Αρκαδία είχαµε καθολικό lockdown και έτσι διακόπηκε η απασχόληση των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις. Οι λογιστές κλήθηκαν να υποβάλουν τότε τις προβλεπόµενες αναφορές, αλλά υπήρξε ένα πρόβληµα στο σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ». Έχω υποβάλει και σχετική ερώτηση.
Σήµερα είχατε µια επιτροπή στο Υπουργείο που θα εξέταζε
αυτό το θέµα και πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσετε, γιατί πρόκειται περί καθαρής γραφειοκρατικής αστοχίας. Δεν είναι κάποιο
άλλο πρόβληµα. Ελπίζω να το λύσουµε.
Κύριε Φόρτωµα, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο πολύ σηµαντικό για τη χώρα, σταθµό θα έλεγα,
µία επένδυση για το πρώην αεροδρόµιο Ελληνικού, η οποία διασφαλίζει πολλαπλά οφέλη τόσο σε οικονοµικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικό.
Πριν, όµως, αρχίσω την όλη µου τοποθέτηση, θα ήθελα να
σταθώ στην υπουργική τροπολογία µε αριθµό 807/129. Η ρύθµιση αυτή µε την εν λόγω τροπολογία αφορά στην ουσία τα ετοιµόρροπα εγκαταλελειµµένα κτήρια και την επισκευή τους.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και στην περίπτωση του Νοµού Κυκλάδων
να θεραπεύσουµε το θέµα των πολλών επικίνδυνων, αλλά και
ετοιµόρροπων διαφόρων κτηρίων της Ερµούπολης, αλλά και της
Άνω Σύρου.
Θέλω να χαιρετίσω τη νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία κατατέθηκε και δίνει τη δυνατότητα της συγκρότησης επιτροπών πέρα
από την έδρα της αποκεντρωµένης διοίκησης και σε άλλα νησιά
και κυρίως στις διάφορες πρωτεύουσες. Έτσι, λοιπόν, µε
αφορµή αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση καταθέτω στη Βουλή την
επιστολή του περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου, την επιστολή του
επιµελητηρίου Κυκλάδων και φυσικά και την επιστολή του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών του Νοµού Κυκλάδων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνολικά και οι τρεις έχουν ένα αίτηµα το οποίο και εγώ προσωπικά ενστερνίζοµαι. Ποιο είναι αυτό; Τη συγκρότηση µιας επιτροπής και στο Νοµό Κυκλάδων µε έδρα την Σύρο και την Ερµούπολη.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, για να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα το
οποίο δηµιουργεί η όλη κατάσταση των ετοιµόρροπων αυτών
κτηρίων, πρέπει να ασχοληθούµε µε το πρόβληµα και σε βάθος,
αλλά κυρίως αποτελεσµατικά. Είναι αναγκαία, λοιπόν, κύριοι
Υπουργοί, η ίδρυση ενός διευρυµένου συµβουλίου αρχιτεκτονικής για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Άλλωστε αυτό
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ήταν ένα αίτηµα το οποίο είχε εξαγγελθεί και από αυτό εδώ το
Βήµα τον Δεκέµβρη του 2020 από τον τότε Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Οικονόµου. Κάτι τέτοιο θα άρει σοβαρά προβλήµατα
στην έκδοση και των αδειών, αλλά και της επισκευής κτηρίων,
φυσικά κυρίως σε ιστορικούς τόπους όπως και στην Ερµούπολη
αλλά και Σαντορίνη.
Καταθέτω στα Πρακτικά την οµιλία του Υφυπουργού τότε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Φίλιππος Φόρτωµας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στο εν λόγω νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µετά από έντεκα χρόνια κρίσης
η χώρα µας είναι η µοναδική η οποία δυσκολεύτηκε να ανακάµψει σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες. Η βασική διαφορά της
χώρας µας µε τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι εδώ υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο συνειδητά και για πάρα πολλά χρόνια στέκεται
απέναντι στις επενδύσεις ή καταστρέφει κυρίως τη βιοµηχανική
παραγωγή. Και το σύστηµα αυτό κυρίως εσείς τροφοδοτείται,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Αντιπολίτευσης µε τη νοοτροπία φυσικά και τη στάση σας. Διώχνετε διάφορα κεφάλαια πάνω
στην οικονοµική αυτή κρίση και κάνετε δύο πράγµατα: Εµποδίζετε τις επενδύσεις, αυξάνοντας φυσικά και τα κόστη παραγωγής.
Φυσικά δεν θα µπορούσε από τη δηµόσια αυτή αντιαναπτυξιακή σας ρητορική να λείπει και η µεγάλη επένδυση για το Ελληνικό, η οποία θα αλλάξει εντελώς τη µορφή, αλλά ταυτόχρονα
θα αναπτύξει και διάφορες πολύτιµες θέσεις εργασίας για τη
χώρα. Για την ακρίβεια το Ελληνικό αναδείχθηκε στο µεγάλο σας
στοίχηµα που σήµερα µε ανακούφιση εµείς βλέπουµε ότι εσείς
χάνετε και η χώρα κερδίζει. Η επένδυση, λοιπόν, συνολικού
ύψους 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ θα απασχολήσει συνολικά γύρω
στους εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εργαζόµενους, οπότε και θα συνεισφέρει καθοριστικά στον µεγάλο αγώνα που δίνουµε εµείς ως
Κυβέρνηση για τη µείωση της ανεργίας αλλά και την αύξηση του
ΑΕΠ της χώρας.
Η Βουλή, λοιπόν, ψήφισε τον σχετικό νόµο για το Ελληνικό τον
Σεπτέµβριο του 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης
ο τότε Υπουργός Πολιτισµού κ. Μπαλτάς χαρακτήρισε τη σύµβαση για το Ελληνικό ως ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στον δηµοκρατικό
δρόµο για τον σοσιαλισµό. Την αναφορά του αυτή την καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Φίλιππος Φόρτωµας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενώ ο τότε Υπουργός Επικρατείας και πριν από λίγο οµιλητής,
κ. Φλαµπουράρης, παρουσίασε ως νίκη την τότε επένδυση, απαριθµώντας τις βελτιωτικές τροποποιήσεις της, κάτι το οποίο
ακούσαµε και φάνηκε η όλη διγλωσσία και από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά φυσικά και από πολλούς από
τους οµιλητές της Αντιπολίτευσης.
Η παράσταση «Ο ΣΥΡΙΖΑ φιλικός προς τις επενδύσεις» -κάτι
το οποίο θέλετε εσείς να φανεί- µετατρέπεται σε ένα θέατρο παραλόγου. Αυτή η όλη διγλωσσία σας έχει ως στόχο από τη µία
να ενθαρρύνει τον µηχανισµό της παρεµπόδισης αλλά και του
σαµποτάζ -µιλώντας στη δικιά σας γλώσσα- και από την άλλη ο
κ. Φλαµπουράρης ή ο τότε Υπουργός Πιτσιόρλας, να καθησυχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση -όπως αναφέρεται και στην οµιλία- η
οποία ζητούσε να ξεµπλοκαριστούν κάποιες από τις µεγάλες
αυτές επενδύσεις.
Η όλη διγλωσσία σας, όµως, τότε ως κυβέρνηση το µόνο το
οποίο πρόσφερε στη χώρα ήταν αβεβαιότητα εσωτερικά και αναξιοπιστία εξωτερικά.
Στη συνέχεια, βέβαια, ο τότε δασάρχης Πειραιά -να τα θυµίζουµε αυτά, γιατί καλό είναι να τα ανακαλούµε στη µνήµη µαςανακοίνωσε ότι στο Ελληνικό υπάρχουν τριάντα επτά στρέµµατα
δάσους. Ανεξάρτητα από το γελοίο του τότε ισχυρισµού αφού
για χρόνια εκεί λειτουργούσε το µεγαλύτερο αεροδρόµιο της
χώρας, η επένδυση καθυστέρησε µέχρι µετά από αυτοψίες να
αποδειχθεί αυτό που ήξερε όλος ο τότε κόσµος, ότι δηλαδή εκεί
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δεν υπήρχε κανένα δάσος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αυτή η όλη τακτική µε τα ανύπαρκτα δάση για εµάς και υπαρκτά για εσάς, που εµφανίζονταν µόνο στην φαντασία ορισµένων
φίλων σας και η οποία έχει πάντα αναφορά στο άρθρο 24 του
Συντάγµατος, είναι ένα µόνιµο επιχείρηµα των πολέµιων και της
ανάπτυξης αλλά και των επενδύσεων. Μια τέτοια περίπτωση ήταν
η επένδυση και της «ΠΕΤΡΟΛΑ» στην Ελευσίνα, αλλά και η επένδυση χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής.
Μετά το δάσος, λοιπόν, του Ελληνικού σειρά είχε και η αρχαιολογική υπηρεσία. Μετά από τρεις συνεδριάσεις λοιπόν το ΚΑΣ
αποφάσισε την δέσµευση τριακοσίων στρεµµάτων έκτασης ως
χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι τότε λοιπόν αποφάσεις
της τότε Υπουργού σας, κ. Κονιόρδου, επηρέασαν και δυσχέραναν και το έργο αλλά και την επένδυση συνολικά. Βάζατε, λοιπόν,
συνεχώς νέα εµπόδια τα οποία διερρήγνυαν το αναγκαίο κλίµα
εµπιστοσύνης κράτους αλλά και επενδυτή.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αντίθετα από τις επενδύσεις δυτικόφιλων κεφαλαίων που συστηµατικά εσείς εµποδίζατε και οι οποίες στο τέλος συνήθως µαταιώνονταν, οι επενδύσεις των δικών σας συµφερόντων και
φίλων µάλλον προχωρούσαν πολύ πιο γρήγορα επί δικής σας
διακυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η επένδυση στην Ελούντα
Κρήτης. Έχετε δείξει πόσο επιλεκτικές και πολιτικά καθοδηγούµενες είναι οι ευαισθησίες των δήθεν οικολόγων σας, ενώ κανένας ηµεδαπός ή ξένος επιχειρηµατίας άλλων συµφερόντων δεν
µπορούσε εύκολα να επενδύσει σε αυτήν τη χώρα καθώς αµέσως γεννιόντουσαν αµέτρητα εµπόδια.
Οι φίλοι σας µπορούσαν και να επενδύουν όχι µόνο ανενόχλητοι, αλλά ταχύτατα και µε ευκολότερους όρους. Η όλη, λοιπόν,
διακριτική µεταχείριση αναπτύχθηκε, αλλά και καλλιεργήθηκε για
χρόνια απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις από το µεγαλύτερο
φάσµα της Αριστεράς και όχι µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, όσο πιο δύσκολη
είναι µια εποχή τόσο µεγαλύτερες απαιτήσεις έχει. Τίποτα όµως
δεν τελειώνει και τίποτα δεν σταµατά παρά µόνο αν εµείς το εγκαταλείψουµε. Σήµερα λοιπόν το έργο αυτό του Ελληνικού προχωρά και αποτελεί τη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της χώρας
αλλά και της Ευρώπης. Γιατί εµείς ως Κυβέρνηση εκµεταλλευόµαστε και επενδύουµε σε όλες τις ευκαιρίες για να επανέλθει η
χώρα στη θέση που της αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την κ. Αγγελική Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Την Παρασκευή το απόγευµα ακούσαµε τον κ. Σκέρτσο να ζητάει από την ελληνική κοινωνία µία νέα κοινωνική συµφωνία, µία
νέα συµφωνία εµπιστοσύνης. Δεν πέρασαν ούτε δύο χρόνια διακυβέρνησης για τη Νέα Δηµοκρατία και ουσιαστικά αυτό το
οποίο ζητάει από την ελληνική κοινωνία είναι να δώσει ένα «συγχωροχάρτι» και να πάθει ξαφνικά αµνησία. Μάλιστα, αυτό η Κυβέρνηση το ζητάει µε τον πιο εµφατικό τρόπο. Συγκεκριµένα, το
ζητάει ο Πρωθυπουργός µέσα από έναν από τους καλύτερους
«σωµατοφύλακές» του που είναι ο κ. Σκέρτσος, του οποίου τα
λόγια σίγουρα απηχούν τις αντιλήψεις του Πρωθυπουργού. Και
αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός όταν σκουραίνουν τα πράγµατα, συνηθίζει να παρίσταται όχι αυτοπροσώπως, αλλά διά αντιπροσώπου.
Ας δούµε τι µας λέει, λοιπόν, αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση, τι
ζητάει από την Αντιπολίτευση και από την ελληνική κοινωνία. Δεν
ζητάει απλά να πούµε «Δεν πειράζει, βρε αδερφέ, καλή καρδιά,
ό,τι έγινε, έγινε», αλλά ζητάει εκ νέου πίστωση, πίστωση από το
µέλλον µας, πίστωση από τα δικαιώµατά µας, πίστωση από ολόκληρη τη ζωή µας. Και τι δεσµεύτηκε να δώσει η Κυβέρνηση ως
«αντιπαροχή»; Ευχολόγια, µισόλογα, αοριστολογίες, διαψεύσεις
στοιχείων -αναφέροµαι στην υγειονοµική κρίση- και βεβαίως παλινωδίες, που είναι και η κλασική πολιτική της.
Ας δούµε πώς θα γίνει τώρα η µετάβαση προς τη νέα αυτή
συµφωνία. Θα γίνει µε κάποιο νοµοσχέδιο ή µε κάποια τροπολο-
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γία η οποία θα ανακουφίσει, θα στηρίξει τους δοκιµαζόµενους
Έλληνες; Όχι. Θα γίνει µε κάποια τροπολογία η οποία θα διορθώσει τα κατασταλτικά αίσχη που βλέπουµε; Ούτε αυτό. Θα γίνει
µε κάποιο νοµοσχέδιο το οποίο θα παρέχει κάποια εγγύηση στην
πολυφωνία ή στο κράτος δικαίου; Ούτε καν αυτό! Η µετάβαση,
το ξεκίνηµα θα γίνει, όπως ακριβώς σταµάτησε, δηλαδή µε την
κοπή και το µοίρασµα της «πίτας» στους «εκλεκτούς» συνδαιτυµόνες, µε τα βαριά ονόµατα και τα βαριά πορτοφόλια και για
τους υπόλοιπους ούτε ψίχουλο για δείγµα.
Συγκεκριµένα, αυτό που προβλέπεται µε αυτή την -πάντα σε
εισαγωγικά- «επένδυση» είναι ότι θα δηµιουργηθεί µία τεράστια
ιδιωτική πόλη, µία περίκλειστη ιδιωτική πόλη µε µία «ελίτ» είκοσι
πέντε χιλιάδων κατοίκων, οι οποίοι θα ζουν σε ένα παράλληλο
σύµπαν εκτυφλωτικής επίδειξης «τεθωρακισµένου» πλούτου και
οι υπόλοιποι ως «φτωχοί συγγενείς» θα κοιτάνε πίσω από τις τεράστιες περιφράξεις οι οποίες βεβαίως δεν θα παρέχουν ούτε
καν πρόσβαση προς τη θάλασσα.
Έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο το διάγραµµα διανοµής το
οποίο το έχει δει ο κόσµος και έχει κυριολεκτικά φρίξει, διότι
αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι µία τεράστια έκταση, η
έκταση δηλαδή του Ελληνικού, θα παραχωρηθεί για ενενήντα
εννέα ή και περισσότερα χρόνια από το ελληνικό δηµόσιο σε
ιδιώτες και µάλιστα στο τέλος, αφού παρέλθει αυτό το διάστηµα,
θα καταλήξουν να είναι είτε κουφάρια εγκαταστάσεων είτε παρατηµένες εκτάσεις.
Όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, πρόκειται για µία νέα εκδοχή αντιπαροχής η οποία, όπως γνωρίζουµε, ασχήµυνε ολόκληρη τη
χώρα. Εσείς, δηλαδή, παίρνετε τον ιδρυτή σας που τσιµεντοποίησε την Ελλάδα και όχι απλά βαδίζετε στα χνάρια του, αλλά τον
ξεπερνάτε. Και τον ξεπερνάτε, διότι σύµφωνα µε την παραδοσιακή αντιπαροχή, τουλάχιστον ο οικοπεδούχος διατηρούσε ένα
40%-50% της έκτασης. Τώρα θα παραχωρήσει ολόκληρη την
έκταση στον «επιφανειούχο», ο οποίος θα µπορεί να την κάνει
κυριολεκτικά ό,τι θέλει, θα µπορεί µέχρι και να την υποθηκεύσει,
χωρίς έγκριση βεβαίως του δηµοσίου. Και αυτό δεν αφορά µόνο
την εµπορική έκταση, αλλά αφορά και το πάρκο των δύο χιλιάδων στρεµµάτων. Και αυτή βεβαίως είναι µόνο η αρχή, διότι παρόµοια επένδυση, παρόµοιο έργο προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη, στην πλαζ «Αρετσούς».
Από το διάγραµµα διανοµής έχουν εξαφανιστεί κυριολεκτικά
όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κοινόχρηστες εκτάσεις του αιγιαλού, έχουν εξαφανιστεί τα ρέµατα, έχει εξαφανιστεί η έξοδος
του πάρκου στη θάλασσα, δεν υπάρχει ούτε καν ο τεράστιος παράκτιας πεζόδροµος του Αγίου Κοσµά, ακόµη και η ελεύθερη και
αδόµητη ακτή κολύµβησης η οποία είχε περίπου 1 χιλιόµετρο
έκταση, τώρα έχει µειωθεί στα 250 µέτρα και, βεβαίως, η µαρίνα
γίνεται ιδιωτική µαρίνα - καζίνο, χωρίς να προβλέπεται καν κάποια οµαλή σύνδεση µέσω των κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να
υπάρχει κάποια ρύθµιση για τη διαχείριση της παραλίας.
Ο δήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, ο οποίος έχει καταλάβει πολύ καλά πού πηγαίνει η δουλειά, είπε στην επιτροπή τα
εξής: «Αν νοµίζουν ότι θα πληρώνουµε εισιτήριο για να πάµε στην
παραλία µας, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θέλουµε να
αποκλείσουµε κανέναν, αλλά δεν θα επιτρέψουµε να αποκλειστούµε και εµείς οι ίδιοι». Ο δε δήµαρχος Αλίµου είπε ότι η πρόσβαση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, αφού οι διέξοδοι προς
τους κοινόχρηστους χώρους είναι πάρα πολύ µικρές.
Η µεγάλη πρεµούρα της Κυβέρνησης για να δικαιολογήσει
αυτό το έργο, πονάει η ψυχή της για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Θέλει να µας
πει, δηλαδή, η Κυβέρνηση ότι στην Ελλάδα µε τις περισσότερες
και τις µεγαλύτερες ακτογραµµές, στην Ελλάδα µε την εκτυφλωτικά οµορφιά, µε την ιδιαίτερη φυσική οµορφιά, µε τον πολιτισµό
και τα µνηµεία τα οποία ξεπερνούν τα πέντε χιλιάδες χρόνια,
αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα µας για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού προϊόντος είναι καζίνο και εµπορικά κέντρα. Χρειάζεται, δηλαδή, «ναούς» κατανάλωσης, τζόγου, εθισµού δηλαδή,
«ναούς» υπερβολής.
Θέλετε να µας πείτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι η Ελλάδα του
πολιτισµού -ξέρουµε ότι υπάρχουν και κάποιοι Υπουργοί σας που
είναι, υποτίθεται, και αρχαιολάτρες- έχει οποιαδήποτε σχέση µε

10423

τσόχες και µε κρουπιέρηδες και ότι όλα αυτά θυµίζουν Ελλάδα;
Θέλετε να µας πείτε ότι η Ελλάδα είναι µία «Νεβάδα» της αµερικανικής ηπείρου και ότι πρέπει τώρα να γίνει ένα «Λας Βέγκας»
και ότι πρέπει η Ελλάδα να καταλήξει µε κατεστραµµένες οικογένειες, κατεστραµµένα νοικοκυριά και κατεστραµµένες επιχειρήσεις από τον τζόγο και το ξέπλυµα του «µαύρου χρήµατος»!
Αυτή είναι η προµετωπίδα της Ελλάδας του 21ου αιώνα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι τέτοιου είδους επενδύσεις είναι τα καζίνο που έχουν δηµιουργηθεί στις υπόλοιπες πολύ
ωραίες τοποθεσίες, όπως είναι στο Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική, στη Σύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην
Κέρκυρα, στη Ρόδο. Πώς συνεισέφεραν όλα αυτά τα καζίνο στην
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος; Υπάρχει κάποια µελέτη που
να δείχνει το κόστος και το όφελος;
Προφανώς, λοιπόν, όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Γενικός
Γραµµατέας µας, ο κ. Βαρουφάκης, αυτό το οποίο σκέφτεστε
είναι: «Τι να είναι γκαρσόνια στην Ευρώπη, τι να είναι κρουπιέρηδες στην Ελλάδα;»! Δυστυχώς, αυτή είναι η προοπτική που
έχετε δώσει, που έχουν δώσει οι ιδέες σας για τους νέους µας
και τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε, κ. Αδαµοπούλου.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κυρία Πέρκα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πάρα
πολύ σύντοµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μακάρι,
κυρία Πέρκα!
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να απαντήσω σε εσάς, γιατί πραγµατικά εµένα µε εξέπληξε η εξής απορία: Είπατε στις επιτροπές ότι µερικά πράγµατα δεν είναι απλά
και ότι θα ζυγίσουµε πολλές παραµέτρους. Είπαµε από την αρχή
ότι είµαστε υπέρ της επένδυσης και έχουµε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσει. Το νοµοσχέδιο που έρχεται είναι µία
αναβλητική αίρεση, η οποία είναι πολύ δύσκολο να µην την ψηφίσεις, γιατί έχουµε κάνει τις προηγούµενες αναβλητικές αιρέσεις. Όµως, είπαµε ότι θα µιλήσουµε καθαρά και ότι θα αναδείξουµε και εκείνα τα σηµεία που έχουν πρόβληµα. Και εγώ
θεωρώ ότι κάναµε µία καλή κουβέντα, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο.
Σήµερα, όµως, κάπου χάθηκε η κουβέντα. Χάθηκε µε τα fake
news του κ. Γεωργιάδη, χάθηκε µε τα ψέµατα ότι έχει γίνει
«φλατ» και ότι γκρεµίστηκαν όλα τα αυθαίρετα. Ξέρουµε πολύ
καλά ότι αυτά δεν ισχύουν.
Η κουβέντα, όµως, χάθηκε και µε τις είκοσι τέσσερις δράσεις,
µία εκ των οποίων είναι η έναρξη του διαγωνισµού του καζίνο
που έγινε τον Φλεβάρη. Προφανώς τον κάναµε εµείς. Τρεις δράστες είναι η µετεγκατάσταση ενός φορέα. Μα, εµείς δεν µιλάµε
για δράσεις τέτοιου τύπου. Εµείς λέµε για οκτώ αναβλητικές αιρέσεις. Αυτά που «κρέµονται» από κάτω, στις διοικητικές πράξεις, είναι άπειρα. Συζήτηση, λέει, στην ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Μία µετεγκατάσταση ενός φορέα έχει
τρεις δράσεις. Φανταστείτε τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, άλλο θέλω
να πω. Συγγνώµη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία Πέρκα, αλλά δεν γίνεται αυτό.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με
συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Θα τα πούµε αύριο αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Εγώ θέλω να πω πώς αντιλαµβάνοµαι -και το λέω και προσωπικά- τον κοινοβουλευτικό διάλογο.
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Λέω, λοιπόν, αφού θέλουµε την επένδυση, άρα τις αναβλητικές αιρέσεις, πρέπει να το στηρίξουµε και δεν το καταλαβαίνετε.
Αλλά από την άλλη µεριά, δεν µπορούµε να κρύψουµε τα προβληµατικά σηµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τα είπατε
αυτά, κυρία Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Θα περίµενα, λοιπόν, να µας
πείτε µπράβο, γιατί κάναµε ένα βήµα για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε τουλάχιστον σε τι διαφωνούµε και τι συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Πέρκα.
Ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
Στην συνέχεια Έχουµε την κ. Χριστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, την
κ. Απατζίδη από το ΜέΡΑ25 και ολοκληρώνουµε µε τον Υφυπουργό, τον κ. Βεσυρόπουλο.
Ελάτε, κύριε Σπανάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό
το πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, όπου το ελληνικό Κοινοβούλιο
καλείται να κυρώσει -στο πρώτο άρθρο- τη σύµβαση µεταξύ του
ελληνικού δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, διακοσίων δέκα έξι σελίδων
που αφορά τη µεγαλύτερη και συνάµα την πιο δύσκολη και απαιτητική επένδυση εθνικής εµβέλειας των τελευταίων πολλών ετών.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω και ως κάτοικος των νοτίων προαστίων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και ως
Βουλευτής εκλεγµένος από τους κατοίκους, από τους πολίτες
των νοτίων προαστίων. Θέλω να κάνω από το Βήµα αυτό µία παράκληση στους συναδέλφους όχι µόνο του ΣΥΡΙΖΑ, στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να σταµατήσουν να κινδυνολογούν
και να δηµιουργούν κλίµα ανασφάλειας για τις γειτονιές των νοτίων προαστίων.
Δεύτερον, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αυτό το µεγάλο αδιέξοδο. Άκουσα προηγουµένως τον
Υπουργό των Οικονοµικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ότι τόσα χρόνια Βουλευτής και Υπουργός δεν έχει ξαναδεί ποτέ κόµµα της
αντιπολίτευσης να ψηφίζει «ναι» επί της αρχής, «ναι» σε συγκεκριµένα άρθρα και να καταψηφίζει κάποια άλλα άρθρα. Και
απαντώ, για να γινόµαστε κατανοητοί και σε όσους µας παρακολουθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται σε τραγικό αδιέξοδο
λόγω των εσωτερικών προβληµάτων που έχει µέσα στο κόµµα
του. Είναι πάρα πολύ απλό και το ξέραµε. Γι’ αυτό τον λόγο είχαµε τις διαφωνίες για το νόµο του 2016.
Τρίτον, υπάρχει ένα βασικό ερώτηµα το οποίο πρέπει να θέσουµε. Μέσα σε αυτή την κινδυνολογία, άκουσα και τη συνάδελφο από το ΜέΡΑ25 να βάζει στο παιχνίδι και τους δηµάρχους,
που αυτή τη στιγµή είναι αρωγοί στην προσπάθεια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην προσπάθεια της Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας για την επένδυση του Ελληνικού, που είναι µια επένδυση
εθνικής εµβέλειας. Και υπάρχει ένα βασικό ερώτηµα το οποίο
οφείλουµε όλοι να απαντήσουµε, για να είµαστε εντάξει και
υπεύθυνοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες που µας παρακολουθούν. Θέλετε να πάµε ένα βήµα µπροστά ή θέλετε να πάµε
σε λογικές αναχρονιστικές και λογικές του παρελθόντος;
Γιατί σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο που
κυρώνει µία σύµβαση, που µιλάει για συγκεκριµένα πράγµατα
και ξέρετε ότι πρόκειται για µια διαδικασία που στην πρακτική
της µορφή, ξεκίνησε εν µέσω µιας βαθιάς οικονοµικής κρίσης και
ξεµπλοκάρει, ουσιαστικά, εν µέσω µιας δυσκολότερης, µιας πρωτόγνωρης υγειονοµικής κρίσης, µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις που η Κυβέρνηση καθηµερινά προσπαθεί να αντιµετωπίσει.
Στα νότια προάστια του Λεκανοπεδίου, στον Νότιο Τοµέα της
Β’ Αθηνών που έχω την τιµή και τη χαρά να εκλέγοµαι, υπάρχουν
πολλά προβλήµατα, όπως υπάρχουν πολλά προβλήµατα σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον
κόσµο. Δεν µπορούµε να ρίχνουµε το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν αυτή η επένδυση θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, όταν αυτή η επένδυση θα φέρει φορολογικά έσοδα, όταν
αυτή η επένδυση θα φέρει ένα διαφορετικό µέλλον για εµάς και
για τα παιδιά µας.
Είκοσι χρόνια πριν πραγµατοποιούνταν η τελευταία πτήση από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το αεροδρόµιο του Ελληνικού και ξεκινούσε το όραµα για την
αξιοποίησή του. Μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδροµή, που συνάντησε πολλά εµπόδια και από πολλούς. Δεκατρία χρόνια µετά
την οριστική παύση της λειτουργίας αεροδροµίου, τον Μάρτιο
του 2014 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε τον προτιµητέο επενδυτή.
Και ενώ η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισµού είχε ξεκινήσει από το 2011, στο τέλος της ίδιας χρονιάς, τον Νοέµβριο,
υπογράφηκε η σύµβαση µεταβίβασης των µετοχών. Μία σύµβαση που το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ -και τότε όπως και σήµερα, βρισκόταν στην αντιπολίτευση- χαρακτήρισε «παράνοµη». «Η
σύµβαση του ΤΑΙΠΕΔ µε την «LAMDA DEVELOPMENT» είναι παράνοµη και θα καταρρεύσει σύντοµα µαζί µε την Κυβέρνηση που
τη στήριξε» δήλωναν πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ
ταυτόχρονα χαρακτήριζαν το ΤΑΙΠΕΔ άντρο της αδιαφάνειας,
της παρατυπίας και της υπονόµευσης του δηµόσιου συµφέροντος και ενώ η τότε περιφερειάρχης -για να µην ξεχνιόµαστε- τον
Δεκέµβριο του 2014 προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητούσε την ακύρωση της προηγούµενης απόφασής του, µε την
οποία ο διαγωνισµός είχε κριθεί νόµιµος.
Όλα αυτά λίγο πριν αναλάβει η «πρώτη φορά αριστερά»! Αλλά
ευτυχώς, ήρθε η «δεύτερη φορά αριστερά» και ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άλλαξε στάση, τελείως ξαφνικά. Και
σήµερα η ειδική αγορήτρια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
υπερσυντονίστρια για το Ελληνικό επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, µας
θυµίζει πως ήταν η δική τους κυβέρνηση που προχώρησε στη
διαδικασία του 2016, µε την κύρωση της αρχικής και της τροποποιητικής σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό στοιχείο
αυτή η αλλαγή στάσης, αυτή η πολιτική κωλοτούµπα και ελπίζουµε πως θα αποτυπωθεί και στην ψηφοφορία.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και αυτή είναι η διαφορά
της Κυβέρνησής µας και του κόµµατός µας- υπάρχει και κάτι που
λέγεται στην πολιτική συνέπεια. Η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει διαφορετική στάση στην Κυβέρνηση και διαφορετική στάση στην
αντιπολίτευση. Ο Πρόεδρος του κόµµατος, οι Υπουργοί και τα
στελέχη µας δεν είναι διαφορετικοί όταν έχουν καρέκλα και διαφορετικοί όταν δεν έχουν καρέκλα.
Στη Νέα Δηµοκρατία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουµε συγκεκριµένη ατζέντα, στόχους και όραµα για τη
χώρα. Ακόµη και αν βρεθήκαµε σε πολύ δύσκολες συνθήκες παγκοσµίως, δεν κρυβόµαστε. Είµαστε εδώ για να υλοποιήσουµε τις
προεκλογικές µας δεσµεύσεις για ανάπτυξη, µεταρρυθµίσεις,
σταθερό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, εργασία, καινοτοµία.
Αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και για
την επένδυση του Ελληνικού που δεσµεύτηκε προεκλογικά να
ξεµπλοκάρει. Και σήµερα κάνουµε ένα ακόµη ουσιαστικό βήµα.
Σας µιλάω, όµως, σήµερα όχι µόνο ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και ως γέννηµα θρέµµα των νοτίων προαστίων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι νοιάζοµαι ειλικρινά για το
έργο αυτό που θ’ αλλάξει όχι µόνο τα νότια προάστια, αλλά ολόκληρη την εικόνα του λεκανοπεδίου της Αττικής στην Ελλάδα.
Η Αθήνα θα µπει ξανά στους µεγάλους προορισµούς. Η επένδυση του Ελληνικού, θ’ αναβαθµίσει όλες τις γειτονιές, θα φέρει
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας. Τα νότια θα γίνουν προορισµός, θα γίνει συνειδητή επιλογή
χιλιάδων τουριστών.
Και επιτρέψτε µου να πω, ότι δεν είναι η µοναδική επένδυση.
Έχουµε κι άλλα έργα στα νότια, την παραλία του Μοσχάτου, της
γειτονιάς µου. Η τοπική κοινωνία έχει στερηθεί αρκετά και πάλι
βρισκόµαστε σε εξέλιξη. Και φυσικά -και εδώ κλείνω, κύριε Πρόεδρε- δεν πρέπει να ξεχνάµε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σηµαντική και απαραίτητη η συνεργασία µε τους δήµους.
Καλώ, λοιπόν, µε αυτά τα λίγα λόγια να υπερψηφίσουµε αυτό
το νοµοσχέδιο που κυρώνει µία συµφωνία, µια σύµβαση. Όπως
επίσης και τις τροπολογίες που έρχονται, που αφορούν τους
πρώην εργαζόµενους της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων και
τις άλλες διατάξεις, φορολογικές, που φέρνει ο κύριος Υπουργός
και είναι σηµαντικές για την αντιµετώπιση της καθηµερινότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
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Θα µιλήσει τώρα η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί η κ. Μαρία Απατζίδη και ολοκληρώνει ο Υφυπουργός.
Κάντε λίγη υποµονή και θα ολοκληρώσουµε. Το Ελληνικό δεν
ξέρω αν θα ολοκληρωθεί σήµερα, αλλά θα ολοκληρώσουµε τη
διαδικασία τουλάχιστον.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην αρχή θέλω να αναφερθώ στις δύο τροπολογίες που επανακαταθέσαµε στο σχέδιο νόµου ως ΣΥΡΙΖΑ και σε µία τροπολογία της Υπουργού Πολιτισµού που επίσης κατατέθηκε στο παρόν
νοµοσχέδιο.
Ξεκινώ από τις δικές µας τροπολογίες. Η πρώτη αφορά την οικονοµική ενίσχυση των δηµιουργών και των καλλιτεχνών µέσω
των Οργανισµών Συλλογικής Διαχείρισης. Πρόκειται για µία απολύτως αναγκαία ρύθµιση, καθώς το εισόδηµα των δικαιούχων
πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων έχει πληγεί σοβαρότατα από την πανδηµία και από την κατάσταση που επικρατεί. Η
πανδηµία, ως γνωστόν, έχει υποχρεώσει όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους σε αναστολή λειτουργίας µε κυβερνητική απόφαση.
Με την τροπολογία, λοιπόν, που καταθέτουµε ζητάµε από το
Υπουργείο να επιχορηγήσει τους Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης για την οικονοµική ενίσχυση των δικαιούχων, µε ποσό
που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% του ποσού διανοµής
που αναλογούσε στους δικαιούχους µε βάση τα έσοδα δικαιωµάτων από το 2019. Είναι χρέος της πολιτείας απέναντι στους
ανθρώπους του πολιτισµού που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.
Με τη δεύτερη τροπολογία ζητάµε να ενταχθούν µόνιµα στον
κατώτατο συντελεστή ΦΠΑ 6%, τα στάδια παραγωγής του χαρτιού του βιβλίου, τα ψηφιακά, τα ακουστικά-ηχητικά βιβλία, οι
ζωντανές µεταδόσεις παραστάσεων και συναυλιών µέσω διαδικτύου, τα εισιτήρια κινηµατογράφου και τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα.
Η Κυβέρνηση, µετά την απόρριψη της δικής µας ίδιας τροπολογίας που είχαµε καταθέσει σε προηγούµενο νοµοσχέδιο, εξέδωσε την εγκύκλιο 2052/2021 µέσω της Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, κατατάσσοντας µόνο τα live streaming στο 6% και µόνο
για διάστηµα που θα κρατήσει η πανδηµία.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάµε αυτό να γίνει µόνιµο µέτρο για όλες τις κατηγορίες που προανέφερα.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να δεχθεί αυτές τις δύο τροπολογίες που καταθέτουµε για δεύτερη φορά.
Θα αναφερθώ τώρα στην τροπολογία της Υπουργού Πολιτισµού που αφορά τη σύσταση ειδικής επιτροπής επικινδύνως
ετοιµόρροπων κτηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί το κράτος να εξασφαλίσει
την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς δίνοντας κίνητρα
και επιδοτήσεις συντήρησής τους, επιλέγεται µία fast track διαδικασία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα να εξαφανιστούν ιστορικά κτήρια και να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας από ολόκληρες
γειτονιές.
Καλούµε, λοιπόν, την Υπουργό να αποσύρει την τροπολογία
που κατέθεσε µόλις την Παρασκευή και να δώσει χρόνο διαβούλευσης στο θέµα.
Περνώ τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα από το
πρωί. Στον νόµο αυτόν για τη συµφωνία του Ελληνικού δεν
έχουµε σίγουρα µία επιτυχία στο δήθεν προνοµιακό πεδίο της
Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή τις επενδύσεις και την -εντός πολλών εισαγωγικών- «ανάπτυξη». Το Ελληνικό ήταν µία προεκλογική σηµαία για την τωρινή Κυβέρνηση. Ο κ. Γεωργιάδης έταζε
ότι θα ξεκινήσουν µπουλντόζες σε επτά ηµέρες, ότι όλα είναι
έτοιµα και ότι ο επάρατος ΣΥΡΙΖΑ µπλόκαρε την επένδυση.
Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανέλαβε, δεν είχε βρει καµµία προεργασία, σε µία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα, µε τα
µνηµόνια, µε τις διαρκείς σκληρές διαπραγµατεύσεις, µε τους
δανειστές. Το Ελληνικό συµπεριλήφθηκε στα προαπαιτούµενα
µιας επώδυνης συµφωνίας. Παρά τον ετεροβαρή συσχετισµό
των δυνάµεων, µε πολύ κόπο επιτεύχθηκε µία συµφωνία µε θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο υπέρ του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων. Ήταν µία συµφωνία που εξασφάλιζε τον δηµόσιο
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χαρακτήρα και το πράσινο στο µισό της έκτασης, προέβλεπε ένα
µεγάλο ανοιχτό πάρκο, επέτρεπε την πρόσβαση στην ακτή για
όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, συνέδεε τον χώρο µε
µέσα σταθερής τροχιάς, µε ποδηλατοδρόµους, µε πεζοδρόµους,
µε µείωση του ποσοστού δόµησης, µε ενάµισι δισεκατοµµύρια
ευρώ σε έργα υποδοµής, τα οποία αναλάµβανε ο επενδυτής.
Ακόµα και οικονοµικές υποχρεώσεις του επενδυτή είχαν έρθει
πιο µπροστά χρονικά -είχαν αυξηθεί- ενώ ο φορέας διαχείρισης
συστάθηκε ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι ως ανώνυµη εταιρεία.
Με λίγα λόγια, µέσα σε αυτές τις πολύ αντίξοες συνθήκες είχε
γίνει η προεργασία για να προχωρήσει ένα έργο όχι µε τους
όρους που ιδανικά θα θέλαµε, αλλά µε ένα πλέγµα προστασίας
για το δηµόσιο συµφέρον.
Κι έρχεται, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία στην Κυβέρνηση. Η
έναρξη των έργων πήρε τόσες πολλές αναβολές, που κατέληξε
ανέκδοτο. Όµως, το αστείο σταµατάει εκεί, γιατί ακόµα και µετά
από είκοσι τροπολογίες εξακολουθεί η Κυβέρνηση να µεταβάλλει
σηµαντικά σηµεία της συµφωνίας, όπως αυτή είχε δροµολογηθεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και κάθε µεταβολή αποβαίνει σε βάρος του ελληνικού λαού.
Έτσι έχουµε, λοιπόν, τα άρθρα 1 και 5. Στο πρώτο άρθρο, έτσι
όπως υπολογίστηκε το ποσοστό της κυριότητας επί του συνόλου
του ακινήτου, το αποτέλεσµα είναι σαφώς υπέρ του επενδυτή
και εις βάρος του δηµοσίου. Επιπλέον επιτρέπεται η κατάτµηση
και η µεταπώληση της γης ξανά και ξανά, χωρίς να διασφαλίζεται
ότι αυτή η γη θα επιστρέψει ελεύθερη βαρών, ελεύθερη χρεών
ή άλλων αξιώσεων στο ελληνικό δηµόσιο µετά από τα ενενήντα
εννέα χρόνια. Κοινώς, το δηµόσιο φαίνεται να τα χάνει διά παντός, για πάντα. Το δικαίωµα επιφάνειας γίνεται τελικά άλλο ένα
όνοµα για την κυριότητα, που σηµαίνει πως ουσιαστικά άλλαξαν
εκ των υστέρων βασικές παράµετροι του διαγωνισµού εις βάρος
του δηµοσίου συµφέροντος. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εκ των
υστέρων δώρο στον επενδυτή που σας αρέσει, δεν σας αρέσει,
εµείς αυτήν την ερµηνεία έχουµε. Δεν µπορούµε επ’ ουδενί να
συναινέσουµε.
Στο άρθρο 5, η κατασκευή του ξενοδοχείου να συνεννοηθούµε
και κατασκευή των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας µπήκε µε τροπολογία πλαγίως στις 3-12-2020 στο Ελληνικό, µε µίνιµουµ χρήση
30% και χωρίς στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μιλούσε προηγουµένως ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας. Τι ακριβώς θα αφήσετε στους πολίτες του Ελληνικού, της
Γλυφάδας, του Αλίµου, αλλά και στους πολίτες ολόκληρης της
Αθήνας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι µε τη συµφωνία που έχει έρθει προς ψήφιση κάνετε σαφή στροφή από τις
επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ νοµοθετώντας υπέρ του επενδυτή ιδιαίτερα
στα άρθρα 1 και 5, τα οποία σαφώς καταψηφίζουµε. Δεν είναι
τυχαίο ότι και οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν ακριβώς αυτήν την
αγωνία και ανησυχία. Αντιλαµβάνονται ότι οι θέσεις εργασίας
που υποσχεθήκατε δεν θα υπάρξουν. Αντίθετα, τα mall θα εξαφανίσουν κάθε τοπική εµπορική επιχειρηµατικότητα. Αντιλαµβάνονται ότι η έκταση του πάρκου διαρκώς λιγοστεύει. Διαπιστώνουν ότι ο επενδυτής έλαβε όχι επιφάνεια, αλλά κυριότητα, χωρίς
καν να δεσµεύεται πότε θα φτιάξει όσο υποχρεούται και µε ποια
σειρά. Με ποια σειρά θα γίνουν όλα αυτά;
Χαιρόµαστε, πράγµατι, που δεχθήκατε να κάνετε νοµοτεχνική
βελτίωση αποσαφηνίζοντας ότι η περίφραξη θα έχει προσωρινό
χαρακτήρα, αλλά ακόµα και σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν µπορούµε να καταλάβουµε
ποιος ο λόγος να τη συµπεριλάβετε σε ένα νοµοσχέδιο. Βγάλτε
την εντελώς εκτός.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Για άλλη µία φορά, η Κυβέρνηση του δήθεν πιο «πράσινου» Πρωθυπουργού, της δήθεν
πιο φιλοεπενδυτικής Κυβέρνησης, του δήθεν φιλελεύθερου,
ακοµµάτιστου, ευέλικτου και µικρού κράτους, αποδεικνύεται
εξαιρετικά τοξική για το περιβάλλον, εξαιρετικά τοξική και ταξικά
µεροληπτική υπέρ των ισχυρών, σε βάρος των πολλών, σε βάρος
του ελληνικού λαού.
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Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ.
Ολοκληρώνουµε τώρα από τον κατάλογο των Βουλευτών µε
την κ. Μαρία Απατζίδη από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο νοµοσχέδιο που συζητάµε και ψηφίζουµε αύριο στην Ολοµέλεια, η Κυβέρνηση παρανοµεί µε τη δηµιουργία µιας ιδιωτικής
πόλης µέσα στην πρωτεύουσα. Το ξεπούληµα της χώρας έχει
κάποια όρια και θα αναφερθώ σε ορισµένα από αυτά. Για την
οριοθέτηση του µητροπολιτικού πόλου του Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης περιµετρικά της συνολικής έκτασης. Επιπλέον, επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης και διαχωρισµού δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόµα και
εντός του ίδιου γηπέδου. Επιπροσθέτως, ο χώρος µπορεί να
αποκλειστεί για λόγους λειτουργίας στο σύνολό του ή εν µέρει,
κατά παρέκκλιση του οικοδοµικού κανονισµού και του δικαίου
περί κοινόχρηστων χώρων και δηµόσιας γης.
Προβλέπεται η δηµιουργία πολυτελών κατοικιών, ξενοδοχείων,
εµπορικών κέντρων, εστιατορίων, µπαρ, συνεδριακών κέντρων,
γραφείων, καζίνο. Βλέπε, Ντουµπάι!
Υπόσχονται ότι η πρόσβαση στην παραλία θα είναι απρόσκοπτη. Όµως, για έργα τέτοιας έκτασης και διάρκειας δεν µπορούµε να βασιστούµε ούτε σε υποσχέσεις ούτε σε καλές προθέσεις. Τα έργα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης τα είκοσι µε είκοσι
πέντε χρόνια. Εκατοντάδες στρέµµατα κοινόχρηστου αιγιαλού
έχουν εξαφανιστεί µαζί µε όλη τη δηµόσια διάταξη που οφείλει
να συνοδεύει τα ρέµατα. Από το σύνολο τριών περίπου χιλιοµέτρων ακτογραµµής του Ελληνικού στη δηµόσια χρήση αποδίδεται µόνο το 10% περίπου, ενώ τα υπόλοιπα εξαφανίζονται πίσω
από τις περιφράξεις. Τέλος, προβλέπονται συγκεκριµένες κεντρικές είσοδοι και δίοδοι διέλευσης που µπορούν να λειτουργήσουν ως πύλες ελέγχου και ελεύθερης και ανεµπόδιστης πρόσβασης. Τα προηγούµενα σηµεία µάς οδηγούν στο συµπέρασµα
πως τουλάχιστον δυνητικά µιλάµε για µια σχεδόν περίκλειστη
ιδιωτική πόλη µέσα στην πόλη.
Τι είναι όµως µια ιδιωτική πόλη; Είναι ένα είδος γιγαντιαίου
υπαίθριου εµπορικού κέντρου. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως το
πολεοδοµικό ισοδύναµο µιας ειδικής οικονοµικής ζώνης, όχι
όµως σε κάποιο τµήµα της επικράτειας µιας χώρας, αλλά εντός
του αστικού ιστού µιας πόλης. Οι ιδιωτικές πόλεις, όπως οι ειδικές οικονοµικές ζώνες, έχουν συχνά δικούς τους κανόνες και ιδιαίτερα νοµικά καθεστώτα που διαφέρουν από τους νόµους της
επικράτειας της πόλης όπου βρίσκονται γεωγραφικά. Σε αυτές
τις πόλεις µπορούν να εφαρµοστούν και να δοκιµαστούν νέοι εργασιακοί νόµοι, ιδιαίτεροι φορολογικοί κώδικες, διαφορετικά οικονοµικά και εκπαιδευτικά µοντέλα, που δεν έχουν καµµία σχέση
µε ό,τι επικρατεί στους γειτονικούς δήµους και στις υπόλοιπες
περιοχές του κράτους. Συνήθως απευθύνονται σε κυβερνήσεις
όπως αυτή της Νέας Δηµοκρατίας, που πιστεύουν ότι η εξωτερική ανάθεση στον ιδιωτικό τοµέα τεράστιων εκτάσεων δηµόσιου
χώρου και µεγάλων τµηµάτων του οικιστικού ιστού είναι αποτελεσµατική και επικερδής.
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, όσοι έχετε µείνει στην Αίθουσα,
µε τα δεδοµένα που έχουµε µέχρι στιγµής αυτό που σίγουρα
γνωρίζουµε είναι πως οι άνθρωποι θα εισέρχονται σε µια περιφραγµένη και ελεγχόµενη περιοχή µέσω συγκεκριµένων εισόδων. Στη συνέχεια θα µπορούν να κατευθύνονται σε πολυτελή
γραφεία, συνεδριακά κέντρα, τα οποία θα είναι ιδιωτικά, να πάνε
σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο, το οποίο επίσης θα είναι
ιδιωτικό, για να καταλήξουν σε εµπορικά κέντρα και καζίνο, τα
οποία εννοείται ότι θα είναι ιδιωτικά και αυτά, χωρίς να χρειάζεται
να εισέρχονται σε δηµόσιο χώρο παρά µόνο σποραδικά. Σε
βάθος χρόνου µια τέτοια συνθήκη που έχει χαρακτηριστικά ιδιωτικής πόλης, µπορεί να µετεξελιχθεί σε µια κυρίαρχη ή το λιγότερο ηµιαυτόνοµη τοπική αρχή µε το δικό της νοµικό και
κανονιστικό πλαίσιο, το δικό της φορολογικό, τελωνειακό και κοινωνικό καθεστώς, τη δική της διοίκηση, ακόµη και τις δικές της
υπηρεσίας ασφαλείας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πριν από λίγες ηµέρες ψηφίσατε την
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αποικιακή σύµβαση µε την «ELDORADO» στη Χαλκιδική, ενώ σήµερα φέρνετε προς ψήφιση το σχέδιο νόµου για το Ελληνικό. Μετατρέπετε τη χώρα σε µία µετα-κυρίαρχη µνηµονιακή κουρελού
γεµάτη µπαλώµατα. Αυτό είναι το αναπτυξιακό µοντέλο της παρασιτικής ολιγαρχίας του κ. Λάτση; Ένα είδος νεοµεσαιωνισµού
που µας γυρνάει πίσω στο µεσαίωνα εν έτει 2021; Μέσω των µνηµονίων και της τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού έχουν διαµορφωθεί οι πολιτικές και νοµικές προϋποθέσεις ενός νέου
καθεστώτος. Μέσω του κατακερµατισµού της επικράτειας και
της ιδιωτικοποίησης του δηµόσιου χώρου διαµορφώνεται η εδαφική βάση και οι χωροταξικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες
επιχειρείται να οικοδοµηθεί η νέα καπιταλιστική φεουδαρχία. Διαπιστώνουµε άλλωστε τη διαµόρφωση ενός ψηφιακού παρακράτους µε τρανά παραδείγµατα την «PALANTIR» και τη «CISCO».
Άκουσον, άκουσον! Το κόστος 2 εκατοµµυρίων και τα προσωπικά
δεδοµένα ενάµιση εκατοµµυρίου πολιτών µε δικαίωµα µεταπώλησης σε τρίτους, τα οποία παραχώρησε η κ. Κεραµέως, αποτελούν ένα ακόµη σκάνδαλο µεγατόνων της Κυβέρνησής σας, που
λογικά εξαπατήθηκε από τη βαθιά υποκριτική ικανότητα της εταιρείας«CISCO»!
Είναι δυνατόν το φορολογικό λογισµικό, κύριε Υπουργέ, να το
ελέγχει µια δήθεν ανεξάρτητη φορολογική αρχή, αλλά πλήρως
εξαρτηµένη από την τρόικα; Αυτή είναι η Ελλάδα της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Μια χώρα κουρελού αδιαφάνειας και εκποίησης, µε ένα κρατικό έλλειµµα που µελλοντικά θα
προσεγγίσει το 15% ενός εθνικού εισοδήµατος που θα τείνει στα
150 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, την ώρα που το χρέος θα ξεπερνά το 360 δισεκατοµµύρια.
Χωρίς καµµία αµφιβολία πλέον οι ολίγοι εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους, περιφρονώντας τους πολλούς στους οποίους
οφείλουν την εξουσία που νέµονται. Πόσο ακόµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο. Πιστεύω ότι αύριο θα λύσουµε και το θέµα της Αρκαδίας. Έχουν ταλαιπωρηθεί οι άνθρωποι πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ προκαταβολικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε
µια διαρκή και στοχευµένη προσπάθεια στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας µε στόχο να εισέλθει µε τους καλύτερους δυνατούς όρους στη διαδικασία επανεκκίνησης. Αυτή είναι η δική µας
προτεραιότητα εδώ και έναν περίπου χρόνο όταν ξεκίνησε ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων,
των εργαζοµένων, αλλά και όσων έχουν πληγεί από την πανδηµία.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα περιέχει ρυθµίσεις που
επιλύουν διαδικαστικά ζητήµατα σχετικά µε την αδειοδότηση
έργων που συνδέονται µε τη µεγάλη επένδυση του Ελληνικού.
Είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ανάπλαση των πρώτων 85
στρεµµάτων, αλλά και να υπογραφεί η τελική συµφωνία εξαγοράς των µετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το δηµόσιο και τον
επενδυτή. Με αυτόν τον τρόπο θα καταβληθεί από την εταιρεία
και η προκαταβολή των 300 εκατοµµυρίων ευρώ που συµπεριλαµβάνονται στο τελικό τίµηµα. Την επόµενη ηµέρα χρειαζόµαστε επενδύσεις µεγάλης κλίµακας, που να δηµιουργούν υπεραξία αλλά κυρίως νέες θέσεις απασχόλησης.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο εντάχθηκε και η τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 805 και ειδικό αριθµό
127, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι µία ακόµα νοµοθετική παρέµβαση που στόχο έχει να στηρίξει την πραγµατική
οικονοµία και ιδίως κλάδους που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδηµίας. Ταυτόχρονα δίνεται λύση σε προβλήµατα
που έρχονται από το παρελθόν, όπως οι αποζηµιώσεις των
πρώην εργαζοµένων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων, που
αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης. Η καταβολή θα γίνει από
το Υπουργείο Οικονοµικών και απαιτείται υποβολή αίτησης και
των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα ποσά που θα κα-
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ταβληθούν θα είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
δηµοσίου ή τρίτων. Δεν θα δεσµεύονται και δεν θα συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τις τράπεζες.
Με το άρθρο 3 της τροπολογίας ενισχύεται η ρευστότητα επιχειρήσεων που έµειναν κλειστές την περίοδο των Χριστουγέννων
λόγω των περιοριστικών µέτρων. Όπως είναι γνωστό, προβλέφθηκε η οικονοµική ενίσχυση γι’ αυτές τις επιχειρήσεις µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσα από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
Ερχόµαστε σήµερα και καθορίζουµε σαφώς µε το περιεχόµενο
αυτής της τροπολογίας ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση θα είναι
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Προβλέπεται, επίσης, ότι τα ποσά που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έµειναν κλειστές λόγω περιοριστικών µέτρων τα Χριστούγεννα του
2020, δεν θα υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών παροχών και θα εισπράττονται χωρίς να
απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Με το άρθρο 5 της τροπολογίας παρατείνεται η ισχύς του
υπερµειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για τα µέσα τοπικής προστασίας και υγιεινής που χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό
της διάδοσης του κορωνοϊού. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει θεσµοθετηθεί µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις 20 Μαρτίου 2020 και ανανεώνεται πλέον έως τις 31 Δεκεµβρίου του
2021, δηλαδή µέχρι το τέλος του χρόνου.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άρθρο 6 µε το οποίο παρατείνεται µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2021 η ισχύς του µειωµένου
συντελεστή ΦΠΑ 13% στις µεταφορές προσώπων και αποσκευών, στην πώληση µη αλκοολούχων ποτών, καθώς και στις
υπηρεσίες εστίασης µε την εξαίρεση της διάθεσης αλκοολούχων
ποτών από κέντρα διασκέδασης. Παράλληλα, έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2021 παρατείνεται και η ισχύς του υπερµειωµένου
συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια κινηµατογράφων, θεάτρων
και συναυλιών.
Με το άρθρο 7, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Υγείας,
δροµολογείται πλέον η αγορά δέκα ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες
του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για χρήµατα που είχαν συγκεντρωθεί στον
ειδικό λογαριασµό µε την επωνυµία «Είσπραξη δωρεών προς
αποπληρωµή εκτάκτων δαπανών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Η προµήθεια των δέκα ασθενοφόρων θα
γίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που θα διαµορφώσει το ΕΚΑΒ.
Με το άρθρο 8 ανανεώνουµε την ισχύ των έκτακτων ευεργετικών ρυθµίσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας και για το 2021. Αυτό σηµαίνει ότι η παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα ισχύσει και για τη φετινή
χρονιά και µέχρι την 31-10-2021. Η εν λόγω ρύθµιση έως τώρα
βοήθησε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα του τουρισµού. Η παραχώρηση αφορά κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αλλά και ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια.
Ειδικά για φέτος, προβλέπεται έκπτωση 40% ως µέτρο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων και το καταβαλλόµενο αντάλλαγµα
προσδιορίζεται σε ποσοστό 60% του συµφωνηθέντος µισθώµατος.
Με το άρθρο 9 ρυθµίζονται, επίσης, ζητήµατα που σχετίζονται
µε την παραχώρηση, µε αντάλλαγµα µέχρι τρία χρόνια και χωρίς
δηµοπρασία της αρχικής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης για όµορες προς τον αιγιαλό παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό επιχειρήσεις. Πρόκειται για
ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία που είναι αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και
επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής που λειτουργούν σε
όµορους προς την κοινόχρηστη έκθεση χώρους.
Ο χαρακτηρισµός «όµορος» κατοχυρώνεται µε την ύπαρξη
οποιασδήποτε µορφής δρόµου µεταξύ κοινοχρήστων εκτάσεων
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και των χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
Τέλος, µε το άρθρο 10 παρατείνεται για έναν ακόµη χρόνο,
έως 24-4-2022, η προθεσµία υποβολής αίτησης από φορείς και
επιχειρήσεις για υφιστάµενα έργα σε χώρους αιγιαλού τα οποία
µπορούν να νοµιµοποιηθούν για κοινωφελείς και αναπτυξιακούς
σκοπούς, έτσι ώστε µε την αίτηση αυτή να τους παραχωρηθεί η
χρήση.
Επίσης, θα αναφερθώ στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 818
και ειδικό αριθµό 140, που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4764/2020, υπήρξε αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των κερδών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µε στήλες.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 79, τα κέρδη αυτά υποβάλλονται πλέον σε φόρο ανά δελτίο παιγνιδιού αντί ανά στήλη παιγνιδιού, όπως προβλεπόταν. Με την τροπολογία, ως «δελτίο»
νοείται ένα ή περισσότερα στοιχήµατα που υποβάλλονται από
τον παίκτη στο ίδιο χρονικό σηµείο.
Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται, επίσης, ότι ειδικά για
φέτος, τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν τα αθλητικά σωµατεία
από τα φορολογικά έσοδα των κερδών από τυχερά παιγνίδια θα
είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων. Δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα.
Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη τροπολογία εξορθολογίζει το πλαίσιο, συγκεκριµενοποιεί το ακριβές πεδίο φορολόγησης των κερδών από τα δελτία τυχερών παιγνιδιών και διασφαλίζει ότι τα
ποσά που λαµβάνουν οι αθλητικές οµάδες θα είναι ακατάσχετα
και ανεκχώρητα, γεγονός που θα συµβάλει στην εκπλήρωση του
σκοπού τους για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους.
Θα µου επιτρέψετε µια µικρή αναφορά στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 806 και µε ειδικό αριθµό 128, αναφορικά µε το
πρόβληµα λειτουργίας που αντιµετωπίζουν οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, αφού δεν µπορούσαν να γίνουν γενικές συνελεύσεις λόγω περιοριστικών µέτρων. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
µπορούσε να εγκριθεί ο προϋπολογισµός των οργανισµών
αυτών, που είναι κοµβικό ζήτηµα για τη λειτουργία τους.
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα έλαβαν χώρα διεξοδικές συζητήσεις, στις οποίες κατατέθηκαν προτάσεις προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι προτάσεις αυτές βλέπω
µε µεγάλη ικανοποίηση ότι λαµβάνουν τη µορφή µιας νοµοθετικής ρύθµισης που δίνει ρεαλιστική λύση στο πρόβληµα, αφού
παρέχει τη δυνατότητα στους κατά τόπους περιφερειάρχες να
παρατείνουν τη θητεία των υφιστάµενων διοικητικών συµβουλίων
µέχρι να εκλεγούν νέα.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι µπορεί να υπάρξει πλέον
απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισµού αυτών των οργανισµών µέσω τηλεδιάσκεψης ή διά περιφοράς, κάτι το οποίο
δίνει επίσης τη δυνατότητα στους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων να προχωρήσουν σε πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχω επισηµάνει πολλές
φορές, η διαχείριση της πανδηµίας, η αντιµετώπιση των επιπτώσεων που αυτή έχει στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, αλλά και ο σχεδιασµός της επόµενης µέρας απαιτούν
σχέδιο και υπευθυνότητα. Τα δυο αυτά στοιχεία τα διαθέτει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι δυο στοιχεία που αναγνωρίζονται και αποτιµώνται θετικά από τη µεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών, όσο και αν αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια σε κάποιους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.27’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο ηµέρα Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: ι)
συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Σύµβασης Διανοµής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώµατος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και ρύθµιση συναφών
θεµάτων». ιι) µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ΨηΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

φιακής Διακυβέρνησης: «Κύρωση της Σύµβασης για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (ECO) [Χάγη, 23 Ιουνίου
1993], όπως τροποποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 9 Απριλίου
2002 και στην Κοπεγχάγη στις 23 Νοεµβρίου 2011» και ιιι) µόνη
συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφ’ ετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Δορυφορικής Πλοήγησης».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

