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Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007

Αθήνα, σήμερα στις 16 Μαρτίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.48' συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η 
Βουλή σε Ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Σταύρο Δαϊλάκη Βουλευτή Δράμας, τα ακόλουθα:
«Ο Βουλευτής Αχαιός κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Δύμης Αχαιός ζητεί την κατασκευή έργων 
υποδομής στην περιοχή του.
Η Βουλευτής Εύβοιας κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Αυλώνος Εύβοιας ζητεί οικονομική 
ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του.
Οι Βουλευτές κύριοι Σταύρος Σκοπελίτης και Αντώνης Σκυλλάκος κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Ένωση Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος Νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου ζητεί την άμεση πλήρωση των κενών θέσεων των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών και των πυροσβεστικών κλιμακίων της Δωδεκανήσου.
Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων του Νομού 
Λασιθίου ζητεί την κάλυψη των κενών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων και επιμελητών στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού 
Λασιθίου.
Ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης καταγγέλλει την υποβάθμιση των αποφοίτων της Σχολής».)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το δελτίο επικαίρων 
ερωτήσεων της Δευτέρας 19 Μαρτίου 2007:
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παρ. 4 Καν. Βουλής)
1. Η με αριθμό 410/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Βαρβαρίγου 
προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σχολικό συγκρότημα 
του Αγίου Κήρυκα Ζακύνθου κ.λπ,
2. Η με αριθμό 420/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίας Βέρας Νικολάίδου 
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικό με τη λειτουργία του εργοστασίου ξήρανσης λυμάτων, 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Κερατσινίου-Περόματος κ.λπ.
3. Η με αριθμό 419/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. φώτη Κουβέλη προς 
τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με τους 
ελέγχους των Μονάδων φροντίδας Ηλικιωμένων κ.λπ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παρ. 4 Καν. Βουλής)
1. Η με αριθμό 406/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Έκτορα Νασιώκα προς 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη μελέτη βιωσιμότητας της μονάδας βιοαιθανόλης στη Λάρισα κ.λπ.
2. Η με αριθμό 415/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Παναγιώτη Κοσιώνη προς 
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκομείο «ΑΓΙΑ 
ΟΛΓΑ» στη Νέα Ιωνία κ.λπ.
3. Η με αριθμό 418/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Αθανασίου Λεβέντη 
προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, σχετικά με την πληρωμή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών κ.λπ.»
(δΌ

(ΧΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των 
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η με αριθμό 411/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάριου Σαλμά προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις βαμβακοπαραγωγών του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ., διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουργού.
Θα συζητήσουμε τώρα τις με αριθμό 2 και 4 επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου, οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο, από κοινού. 
Κύριε Πρόεδρε, έχετε αντίρρηση σε αυτό; Αν έχετε αντίρρηση, τις κάνουμε χωριστά. Το ίδιο πράγμα είναι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου δώσατε το λόγο και θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ορίστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Αλαβόνος με την υπ' αριθμόν 4. Εγώ την ερώτησή μου την 
απευθύνω στον Πρωθυπουργό της χώρας ως αρμόδιο, κατά το ν. 1558/1985 περί Υπουργικού Συμβουλίου, για τη χάραξη της 
κυβερνητικής πολιτικής και το συντονισμό της Κυβερνήσεως του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δηλαδή λέτε ότι δεν είναι το ίδιο περιεχόμενο, διότι γι' αυτό μιλάμε. Όσον αφορά το θέμα 
αυτό που θέτετε, θα το αναπτύξετε, όταν θα έρθει η σειρά σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, αφορά την παρουσία εδώ ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν μιλάμε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Κάντε μου τη χάρη να τελειώσω. Σέβομαι την κ. Γιαννάκου...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα, θα το πείτε, όταν θα έρθει η σειρά σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είστε ήδη εν' όψει της αναγνώσεως της ερωτήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το ερώτημα το οποίο θέτω είναι εάν οι δύο ερωτήσεις έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ; Αυτό αφορά το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ακούστε με, σας παρακαλώ. Αν εσείς νομίζετε ότι δεν έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο, να τις 
συζητήσουμε χωριστά, οπότε τότε μπορείτε να υποβάλετε όλες αυτές τις ενστάσεις εάν είναι ή δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Τώρα 
εδώ το ζητούμενο, το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να συζητηθούν μαζί ή χώρια. Αυτό λέω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για να μην σπαταλούμε χρόνο αδίκως, είστε εν' όψει της αναγνώσεως της υπ' αριθμόν 
2 επικαίρου ερωτήσεως, που είναι η δική μου επίκαιρη ερώτηση. Θέλω, λοιπόν, εφ' όσον μου δώσατε το λόγο, να μην μου τον 
αφαιρέσετε παρακαλώ για δεύτερη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, σας έδωσα το λόγο για κάτι συγκεκριμένο. Δεν σας έδωσα το λόγο για να 
κάνετε παρέμβαση γενική πάνω στην ερώτηση. Μετά θα σας δώσω το λόγο γι' αυτό που λέτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αν θα συζητηθούν μαζί ή όχι είναι θέμα του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όχι, εγώ έχω πάντοτε κατανόηση προς τους Βουλευτάς. Εάν αν μου πείτε εσείς ότι δεν είναι 
ταυτόσημη, το Προεδρείο...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι προφανές ότι και οι δύο επίκαιρες ερωτήσεις...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είναι ταυτόσημες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφού απευθύνονται στον Πρωθυπουργό, αναφέρονται στο μείζον θέμα μιας κρίσης που αντιμετωπίζει η 
χώρα. Γι' αυτό δεν απευθυνθήκαμε ούτε εγώ -υποθέτω- ούτε ο κύριος Αλαβόνος στην κυρία Υπουργό Παιδείας, αλλά στον 
Πρωθυπουργό.
(ΜΤ)
(IST)
Κατά συνέπεια, είτε τις βάλετε μαζί είτε όχι, αν και κατά τον Κανονισμό θα πρέπει να πάνε μαζί, εντάξει...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα προχωρήσουμε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το θέμα είναι, λοιπόν, σας παρακαλώ να μην υποβληθείτε στον κόπο να αναγνώσετε την επίκαιρη 
ερώτησή μου. Για ποιο λόγο; Θέλετε να τη διαβάσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εγώ έχω υποχρέωση να τη διαβάσω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, διαβάστε τη, αφού επιμένετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Από εκεί και πέρα ζητήστε το λόγο και κάντε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις θέλετε.
Από τη στιγμή λοιπόν, που, όπως συνομολογείτε και εσείς, είναι ταυτόσημες οι δύο ερωτήσεις, θα τις συζητήσουμε από κοινού και 
από εκεί και πέρα θα κάνετε, αν θέλετε τις παρατηρήσεις σας.
Θα συζητηθούν τώρα οι υπ' αριθμόν 2 και 4 επίκαιρες ερωτήσεις ταυτόχρονα. Η πρώτη είναι η υπ' αριθμόν 413/24/13-3-2007 
επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Απόστολου 
Κακλαμάνη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ..
Η δεύτερη είναι η υπ' αριθμόν 414/25/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. 
Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ιδρύματα, τις κινητοποιήσεις 
της νεολαίας κ.λπ..
Και στις δύο ερωτήσεις θα απαντήσει, εκ μέρους του Πρωθυπουργού, η αρμόδια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέττα 
Γιαννάκου.
Το ειδικό περιεχόμενο της ερώτησης του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Κακλαμάνη έχει ως εξής: «Η κρίση που οξύνεται εντός και 
εκτός των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, λόγω κυρίως των κυβερνητικών χειρισμών, ανέδειξε μερικές δεκάδες, αρχικώς, κουκουλοφόρων 
κακοποιών -«αγνώστων λοιπών στοιχείων»...- που έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί στο «θερμοκήπιο» αυτής της περίεργης κυβερνητικής 
ανοχής, σε ρυθμιστές ή μάλλον απορρυθμιστές της ακαδημαϊκής, της κοινωνικής και εν γένει της δημόσιας ζωής της χώρας.
Τα στοιχεία αυτά όμως παρέχουν εξ αντικειμένου μοναδική υπηρεσία στην κυβερνητική προσπάθεια να απαξιώσει τις αντιδράσεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαιτέρως του φοιτητικού κινήματος, να αμαυρώσει τις νόμιμες κινητοποιήσεις τους και να υποβαθμίσει 
την αγωνία των φοιτητών και των δασκάλων τους και την ικανότητά τους να αξιολογήσουν σωστά την εκπαιδευτική πολιτική της 
Κυβέρνησης.
Ως συνέπειες της κυβερνητικής αυτής γραμμής μπορούμε να απαριθμήσουμε τη σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και της 
δημόσιας τάξης, τους τραυματισμούς και προπηλακισμούς φοιτητών και αστυνομικών, την εκτεταμένη βίαιη αμφισβήτηση και 
προσβολή ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών συνταγματικώς κατοχυρωμένων, τις καταστροφές δημόσιας αλλά και 
ιδιωτικής περιουσίας στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και αλλού και την κλιμακούμενη ανασφάλεια του λαού, που καλλιεργείται 
προθύμως και από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
Κατόπιν τούτων, παρακαλείστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να απαντήσετε στη Βουλή: Α. Αν με την ιδιότητά σας αυτή και ως συντονιστής 
κατά το ν. 1558/85 «περί Υπουργικού Συμβουλίου» των αρμοδίων, εν προκειμένω, Υπουργών, αποδέχεστε την πολιτική ευθύνη της 
συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης και
Β. Αν είστε σε θέση να ανακοινώσετε νέους, ενδεχομένως, σχεδιασμούς και αλλαγή πορείας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
ομαλότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να εκφύγει η κοινωνική και η οικονομική ζωή στην πρωτεύουσα και τις άλλες 
πόλεις-έδρες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, από το φαύλο κύκλο της βίας και της αδιαλλαξίας που αποτελούν στοιχειώδη προϋπόθεση για 
οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.».
Το ειδικό περιεχόμενο της ερώτησης του Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Αλαβάνου έχει ως εξής:
«Βαθύτατη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η αντιμετώπιση εκ μέρους της Κυβέρνησης των κινητοποιήσεων της νέας γενιάς 
και ειδικά των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και των πανεπιστημιακών, που εδώ και δέκα μήνες αγωνίζονται για να 
υπερασπιστούν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων και το δικαίωμά τους στη γνώση.
Η χρήση βίας με ξυλοδαρμούς ειρηνικών διαδηλωτών, η μαζική και ανεξέλεγκτη χρήση χημικών, η παραβίαση βασικών δικονομικών 
δικαιωμάτων φοιτητών που συνελήφθησαν από «τυχαίο δείγμα» των διαδηλωτών αποτελούν τη συνήθη πρακτική της αστυνομίας, 
ενώ συνεχής είναι και η προσπάθεια κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης, με την αξιοποίηση της απερίφραστα καταδικαστέας 
δράσης ομάδων βίας, να κατασυκοφαντηθεί η νεολαία, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, όλο το πανεπιστημιακό κίνημα και να 
στοχοποιηθούν φορείς και κόμματα ως υποκινητές και ως λειτουργούντες με «έκνομους» τρόπους.
Δεδομένου ότι η επιμονή της Κυβέρνησης να προχωρήσει το νέο νόμο- πλαίσιο, ερχόμενη σε αντίθεση με τη συντριπτική θέληση 
ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αντιμετώπιση των ειρηνικών διαδηλωτών με βίαιο τρόπο υπηρετεί τη στρατηγική 
της κλιμάκωσης της έντασης, που δημιουργεί σοβαρούς πλέον και ποικίλους κινδύνους,
Ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός:
1. Θα προχωρήσει στη μη εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε μόνο από το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας, προκειμένου να υπάρξει μια αντιμετώπιση των θεμάτων Παιδείας με νέους όρους και σε συνεννόηση με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα;
2. Θα σταματήσει, κρυπτόμενη πίσω από πράξεις ομάδων βίας, να αντιμετωπίζει με αυταρχισμό και κατασταλτικά μέτρα τις ειρηνικές
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διαδηλώσεις των φοιτητών και να συκοφαντεί το πανεπιστημιακό κίνημα και τα κόμματα που υπερασπίζονται το δημόσιο και δωρεάν 
πανεπιστήμιο;».
(ΜΒ)
(1ΜΤ)
Στις επίκαιρες ερωτήσεις του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κακλαμάνη και του Προέδρου του Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου, που απευθύνονται προς τον κύριο Πρωθυπουργό, θα απαντήσει η Υπουργός 
Παιδείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Πρόεδρε; Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ερωτάται ο Πρωθυπουργός, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι απών. Μονίμως απών, πλην 
μιας ή δύο περιπτώσεων, επί τρία ολόκληρα χρόνια, ενώ ο Κανονισμός -όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και όφειλε να το γνωρίζει 
και ο Πρωθυπουργός ως Βουλευτής- υποχρεώνει τον Πρωθυπουργό κάθε Παρασκευή να προσέρχεται στη Βουλή και να απαντά σε 
επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών. Ο κύριος Πρωθυπουργός -λυπάμαι γι' αυτό που θα πω, αλλά το είχε πει ο Γεώργιος 
Παπανδρέου για το Γρίβα-Διγενή- προτιμά να δοξάζεται κρυπτόμενος πίσω από τις πλάτες των Υπουργών του. Η θέση του, κύριε 
Πρόεδρε, είναι εδώ. Αντί να κόπτεται για τους θεσμούς -τελευταία, δε, κόπτεται πάρα πολύ για τους θεσμούς- οφείλει εμπράκτως να 
εκδηλώνει το σεβασμό του στους θεσμούς και ιδιαιτέρως προς τον κορυφαίο θεσμό της Δημοκρατίας, που είναι η Βουλή των 
Ελλήνων. Λυπάμαι διότι η αλαζονεία αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...είναι αναντίστοιχη με την σεμνότητα και ταπεινότητα που επαγγέλλεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ας μην το γενικεύσουμε. Ελήφθη το μήνυμα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σαν τους καλογήρους του Μεσαίωνα που νήστευαν βαφτίζοντας το κρέας σε ψάρι, έτσι και ο 
Πρωθυπουργός μιλάει από εκεί για τους θεσμούς, δείχνουν και τα κανάλια της κρατικής τηλεόρασης την Αντιπολίτευση όταν ασκεί 
συνταγματικό της δικαίωμα, και ο ίδιος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, είστε σαφής, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, κύριε Πρόεδρε -θα μου επσρέψετε να το πω- και μία ευθύνη του Προεδρείου. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εκ μέρους του Προεδρείου θα σας απαντήσω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να σας πω όμως σε τι συνϊσταται η ευθύνη του Προεδρείου. Δεν είναι εδώ η Πρόεδρος, αλλά εσείς να 
της μεταφέρετε ότι το Προεδρείο οφείλει -διότι το Κοινοβούλιο είναι πάνω από την Κυβέρνηση, εμείς εκφράζουμε αυθεντικά και 
αμεσότερα από οποιονδήποτε άλλο θεσμό τη λαϊκή κυριαρχία- να υποδεικνύει και στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς, όταν 
δεν σέβονται το Κοινοβούλιο, ότι οφείλουν εμπράκτως να εκδηλώνουν το σεβασμό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Αλαβάνος έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάμαι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- γιατί αυτή η συμπεριφορά του κυρίου Πρωθυπουργού, όπως 
καταλαβαίνετε, είναι ένα δείγμα και ένα παράδειγμα, το οποίο διαχέεται σ' ολόκληρη την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ας μην το γενικεύσουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν αυτή η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η οποία δυναμιτίζει την κοινωνική 
ειρήνη,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα, ωραία. Ορίστε, κύριε Αλαβάνο, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας, τις περιουσίες ιδιωτών, η νεολαία που κατασυκοφαντείται,... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν θα κάνουμε γενικευμένη επερώτηση τώρα. Ελήφθη το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...οι αστυνομικοί που άλλοτε ως «ακίνητα στρατιωτάκια»... Είδατε χθες τι έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν η σκοπιμότητα η κυβερνητική επιβάλλει γαλήνη υπάρχει γαλήνη. Όταν η Κυβέρνηση θέλει να 
επικαλύπτονται τα προβλήματα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε την ένστασή σας και μπαίνετε επί της ουσίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...με πυρκαγιές και συγκρούσεις, τότε τα «ακίνητα στρατιωτάκια» ρίχνονται στη φωτιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ καθίστε.
Ορίστε κύριε Αλαβάνο, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα επανακαταθέσω την ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όπως θέλετε. Δεν θέλετε να τη συζητήσουμε τώρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλετε να υποδείξετε στον Πρωθυπουργό...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το είπατε,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...ότι η σεμνότητα και η ταπεινότητα είναι το να αποδέχεται κανείς και τα λάθη του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το είπατε, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε νοήμονεςόλοι εδώ μέσα. Καθίστε, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έστω και αργά να σεβαστεί επιτέλους το Κοινοβούλιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε του Συνασπισμού, έχετε το λόγο.
(ΟΚ)
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(1ΜΒ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι δυστυχώς αυτή 
είναι συνήθης πρακτική του Πρωθυπουργού. Είναι σήμερα το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, χαιρετίζει στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Όμως 
χαιρετίζουν και άλλοι Πρόεδροι Κομμάτων, όπως κι εγώ, στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού δεν είναι αυτήν την ώρα. Μπορούσε να είναι εδώ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): Ναι, αυτό ακριβώς. Ακόμα και αν πηγαίναμε 
μισή ώρα μετά, είναι πάρα πολύ ευλύγιστη η οργάνωση του Συνεδρίου και θα το δεχόταν.
Επομένως, νομίζω ότι είναι μια καταχρηστική πια πρακτική του Πρωθυπουργού να υποτιμά το Κοινοβούλιο, να υποτιμά τα άλλα 
Κόμματα, να υποτιμά τους επικεφαλής των άλλων Κομμάτων και να είναι απών από συζητήσεις πάνω σε μείζονα προβλήματα. 
Υπάρχει κάθε σεβασμός -πάρα τις πολύ έντονες αντιθέσεις μας- στην Υπουργό Παιδείας, όμως το ερώτημα απευθύνεται στον 
Πρωθυπουργό. Η απόσυρση ενός νόμου δεν είναι στη δικαιοδοσία μίας Υπουργού ή ενός Υπουργού. Όταν το 1980 απέσυρε το ν.815 
η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ανακοινώθηκε και έγινε από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. Όταν 
δεν εφαρμόζεται ένας νόμος -όπως για παράδειγμα ζητάμε έστω τη μη εφαρμογή στη συνταγματική διάταξη του Βασικού Μετόχου- 
αυτό ανακοινώνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Επομένως, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ αυτήν την υποτίμηση. Ξέρω την απάντηση της Υπουργού εκ των προτέρων. Ξέρω τις 
δικαιοδοσίες ενός Υπουργού. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Πρωθυπουργό απόντα από το μείζον πολιτικό ζήτημα της χώρας. Και 
όπως έχει γίνει και άλλες φορές, δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να αποσύρω την ερώτησή μου και να την επανακαταθέσω για την 
επόμενη Παρασκευή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το Προεδρείο -γιατί επί της ουσίας θα απαντήσει η κυρία Υπουργός- πρέπει να σας πω ότι το γεγονός της απουσίας του 
Πρωθυπουργού και της αντικαταστάσεώς του εδώ από τον αρμόδιο Υπουργό είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό με το άρθρο 129, 
αλλά και η πρακτική...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι καταχρηστική αυτή η επίκληση του Κανονισμού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα σας πω τώρα για τη λέξη «καταχρηστική», κύριε Κακλαμάνη. Μην βιάζεστε.
Θα σας πω ότι το 2002 και 2003, επί Προεδρίας σας, είχαν κατατεθεί έντεκα ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι 
οκτώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, δεν απήντησε σε καμία!
Το 2003-2004...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Σημίτης δεν προσήρχετο; Αυτό θέλετε να πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θέλω να πω αυτό το οποίο λέω, κύριε Κακλαμάνη. Λέω για τη Β' Σύνοδο...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ να μην καταθέτετε επιλεκτικά στοιχεία στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κανένα επιλεκτικό!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό και επιμένω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλάω για τις δύο τελευταίες Συνόδους...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε στοιχεία από το 1996 που θεσμοθετήθηκε αυτή η διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ! Σας άκουσα. Μιλάω για τις δύο τελευταίες!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό θεσμοθετήθηκε από το 1993 επί Κωνσταντίνου Μητσοτόκη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε από το 1996 μέχρι τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Με συγχωρείτε πολύ! Διαβάζω κείμενο, το οποίο λέει...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο θεσμός είναι από το 1996 μέχρι τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πολύ! Εσείς λέτε ανακρίβειες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, δεν λέω ανακρίβειες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλάω ακριβώς και λέω:
Γ'Σύνοδος 2002-2003: Την περίοδο εκείνη κατατέθηκαν έντεκα ερωτήσεις, συζητήθηκαν οκτώ. Σε καμία ο Πρωθυπουργός δεν ήταν 
παρών!
Δ'Σύνοδος 2003-2004: Κατατέθηκαν δεκατέσσερις ερωτήσεις, συζητήθηκαν τέσσερις. Ο Πρωθυπουργός δεν παρευρέθηκε σε καμία! 
Επί Κυβερνήσεως Καραμανλή, Σύνοδος 2005-2006: Κατατέθηκαν πενήντα ερωτήσεις, συζητήθηκαν είκοσι έξι. Απάντησε ο 
Πρωθυπουργός σε δύο.
Σύνοδος 2006-2007: Κατατέθηκαν είκοσι πέντε ερωτήσεις, συζητήθηκαν έντεκα. Ο Πρωθυπουργός προσήλθε και απάντησε σε μία 
επίκαιρη ερώτηση.
Αυτό δεν το λέω, για να κάνω κάποια...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ για τη λογική του Προεδρείου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ακούστε, κύριε Κακλαμάνη. Μπορεί να λυπάστε και όλοι λυπόμαστε ο καθένας για τους δικούς 
του λόγους. Εσείς λυπάστε για τους δικούς σας, εγώ λυπάμαι για τους δικούς μου.
Ανέφερα αυτά τα στοιχεία, όχι για να έλθω σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη Προεδρία, αλλά απλώς για να δείξω το γεγονός ότι 
πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ευλόγως δεν παρίσταται, διότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει μόνο την αρμοδιότητα αυτή. Έχει πάρα 
πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες και είναι επόμενο πολλές φορές -τ ις πιο πολλές φορές- να μην είναι εις θέση να παραστεί. Το ίδιο 
έγινε και με εσάς, το ίδιο γίνεται και τώρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ένα λεπτό να απαντήσει η κυρία Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς ως υπεύθυνος πολιτικός και Προεδρεύων θεωρείτε ότι η περίοδος αυτής της τριετίας σε ό,τι 
αφορά το συγκεκριμένο θέμα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, αυτό είπα; Αυτό καταλάβατε ότι είπα; Σας παρακαλώ! Αυτό καταλάβατε ότι 
είπα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα κάνω εγώ το συνήγορο του κυρίου Σημίτη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είπα ότι είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο μέχρι σήμερα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι φανερό ότι ο κ. Καραμανλής περκρρονεί το Κοινοβούλιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα σας παρακαλώ πολύ! Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε!

(ΕΜ)
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(1GK)
Εγώ το έκανα στην Κυβέρνηση Σημίτη, εσείς δεν το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν το κάνατε τις δύο τελευταίες φορές. Σας το διάβασα ότι δεν το κάνατε. Αλλά δεν σας 
κατηγορώ εγώ γι’ αυτό. Σας λέω ότι είναι σύνηθες φαινόμενο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τολμάτε να υποδείξετε στην Κυβέρνηση ότι οφείλει να σέβεται τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Τη σέβεται και την παρασέβεται. Όλες οι κυβερνήσεις σέβονται τη Βουλή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δώσατε δικαιώματα εμπράκτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αλλά πρέπει να καταλάβετε και εσείς ότι ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός, έχει και 
άλλες αρμοδιότητες, πλην του να παρίσταται και να απαντάει στις ερωτήσεις. Και αυτό το κάνατε και εσείς και γίνεται και τώρα. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος και ισχυρίζεστε ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κακλαμάνη, τελείωσε το θέμα.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καθώς βλέπω αποσύρονται οι ερωτήσεις, αλλά δεν χάνεται η ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλα πράγματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Από πού έχει το λόγο κατά τον Κανονισμό η Υπουργός; Μπορείτε να μου πείτε εσείς που ξέρετε τον 
Κανονισμό; Πόθεν έχει το λόγο, αφού δεν συζητούνται οι ερωτήσεις;
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, απευθύνατε βαρείς κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Η παριστάμενη Υπουργός 
δεν πρέπει να μιλήσει; Έτσι είναι ο Κανονισμός; Μονόπλευρος είναι ο Κανονισμός;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θυμάστε ότι δεν σας ζήτησα να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι 
κοινοβουλευτική συμπεριφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να μιλήσει η κυρία Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς επιμένατε να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Επέμενα, διότι αυτό λέει ο Κανονισμός, κύριε Κακλαμάνη. Αυτό έλεγε και αυτό έκανα. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ σας είπα ότι δεν χρειάζεται. Εφόσον σας ζήτησα να αποσυρθεί, σταματάει η συζήτηση.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να αναφερθώ επί της ουσίας. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, δεν σταματάει, διότι απευθύνατε κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Δεν μπορώ να 
τις απαντήσω εγώ αυτές τις κατηγορίες.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν δεν αντιδικώ μαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ούτε εγώ αντιδικώ μαζί σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε και θα συμφωνήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα, δεν έχετε το λόγο τώρα. Θα μιλήσει η Υπουργός και μετά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να σεβαστείτε τον Κανονισμό. Ο Κανονισμός λέει, όπως έγινε με τον κ. Σαλμά, «αποσύρεται, δεν 
συζητείται».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλήσατε, κύριε Κακλαμάνη.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Δεν θα μιλήσω επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Απευθύνατε ορισμένες κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Υπάρχει Υπουργός. Δεν θα απαντήσει σε 
αυτές τις κατηγορίες;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος. Παραβιάζει ο Πρωθυπουργός τον Κανονισμό, παραβιάστε τον με γεια σας με χαρά σας. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο Πρωθυπουργός δεν παραβιάζει κανένα Κανονισμό. Υπάρχει άρθρο στον Κανονισμό που 
προσδιορίζει...
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, πουθενά ο Κανονισμός δεν γράφει... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρία Υπουργέ, όχι επί του Κανονισμού, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): ...ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που 
ελέχθησαν. Και φυσικά δεν θα μπω επί της ουσίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λάθος κάνετε, κυρία Υπουργέ. Κατά τον Κανονισμό είστε απούσα. Παρών όφειλε να είναι ο 
Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός είναι απών.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισμός ορίζει ότι μπορεί να έρθει ο 
Υπουργός στη θέση του Πρωθυπουργού. Επίσης είναι δικαίωμα των Βουλευτών να αποσύρουν τις ερωτήσεις. Αυτό δεν συνιστά λόγο 
για να ακουστούν εδώ ύβρεις εναντίον της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πού ακούσατε τις ύβρεις; Εσείς μας έχετε υβρίσει όλους.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα με αφήσετε να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί 
να μην σέβεστε τίποτα. Δεν μπορεί, ενώ υπήρξατε Πρόεδρος, να μην σέβεστε τους συνομιλητές σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, καθίστε κύριε Κακλαμάνη.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Έχετε υποχρέωση να με ακούσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Περάσατε ένα νόμο με 27 άρθρα σε μια ώρα και έχετε το θάρρος να εμφανίζεστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, είστε εκτός Κανονισμού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλετε την ένταση, θέλετε την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κακλαμάνη.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, μισό λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούω την Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, επειδή δεν θέλουμε να αντιδικήσουμε, ούτε εσείς ούτε εγώ, παρακαλώ δεν 
θα παραβιάζετε τον Κανονισμό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον παραβιάσατε όμως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πολύ.
Ήσασταν Πρόεδρος πολλά χρόνια και πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγμα σε όλους μας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι' αυτό επιμένω να διαβάσετε τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Διακόπτετε, όμως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν διαβάσατε τον Κανονισμό. Πώς μπορώ εγώ να αντιδράσω;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εάν θέλετε θα σας δώσω το λόγο να το πείτε. Μην διακόπτετε, όμως, την Υπουργό.
Παρακαλώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να μου δώσετε το λόγο μετά.
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, ελέχθησαν πράγματα τα οποία δείχνουν ότι 
δεν υπάρχει και πολύ στερεό αντίληψη περί δημοκρατίας εδώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ορίστε. Κατά τα άλλα υβρίζουμε!
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Η Βουλή αποφασίζει, η Βουλή ψηφίζει και επομένως αυτοί 
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δήθεν θα πρέπει να αποσυρθούν οι νόμοι, είτε πλήττουν τη Βουλή και την πλειοψηφία της που ψήφισε 
επειδή δεν τους αρέσουν οι νόμοι, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούν το πώς λειτουργεί η δημοκρατία μας.
(ΑΟ)

(DP)

(1LM)
Είναι δικαίωμα των Βουλευτών, του Προέδρου του Συνασπισμού και του πρώην Προέδρου της Βουλής να αποσύρουν τις ερωτήσεις 
τους. Αν αυτό συνιστό λόγο για να ακουστούν αυτά που ακούστηκαν εδώ, θα τα κρίνει εν τέλει ο ακροατής δεδομένου ότι υπάρχουν 
τα media και υπάρχει η τηλεόραση.
Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία και το Κοινοβούλιο και όλοι οφείλουμε να 
σεβόμεθα την πλειοψηφία λαμβόνοντας πάντα υπ’ όψιν τα δικαιώματα της μειοψηφίας, γιατί δέχομαι ότι η δημοκρατία μας είναι και 
για τον έναν. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι πολιτικά ζητήματα που δεν αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα είτε για να αποσύρει η Βουλή ένα νόμο, είτε για να κατηγορηθεί ο Πρωθυπουργός για 
κάτι που είναι και σύνηθες και προβλέπεται από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αμέσως μετά, κύριε Αλαβόνο.
Ένα λεπτό σας δίνω, κύριε Πρόεδρε, καταχρηστικά.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν σ' αυτά που είπα περιείχετο ύβρις, εσείς οφείλατε να το επισημάνετε και εγώ 
όφειλα να δώσω εξηγήσεις στο Σώμα.
Προφανώς δεν υπήρξε ύβρις. Υπήρξε κριτική έντονη, αλλά ύβρις δεν υπήρξε ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αρκετό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όμως, κύριε Πρόεδρε, το να ακούτε από την κυρία Υπουργό να μας κάνει μαθήματα για την αντίληψη 
που οφείλουμε να έχουμε περί δημοκρατίας, αυτό είναι ύβρις. Και όταν εγώ είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυρία Υπουργός πέρασε ένα 
νόμο σε μια ώρα, αυτό είναι γεγονός.
Δεν είπα εγώ να αποσύρετε το νόμο, κυρία Υπουργέ. Πού το ακούσατε αυτό από εμένα; Η κυρία Υπουργός ψήφισε το νόμο 
μιλώντας η ίδια ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Τώρα μπαίνουμε στην ουσία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αμέσως, κύριε Αλαβόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και δυο Βουλευτές -είκοσι εφτά άρθρα- σε 
μια ώρα και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο κρίσεως, την οποία θέλει προφανώς η Κυβέρνηση. Για αυτό άλλωστε αντί καταλογής, που 
θα ήταν ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού ...
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεν κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...-αυτό λέει η επίκαιρη ερώτησή μου προς τον Πρωθυπουργό- έστειλε την κ. Γιαννάκου ... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είναι Υπουργός η κ. Γιαννάκου, εκφράζει την Κυβέρνηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...γιατί θέλει να επικαλύπτονται τα προβλήματα του τόπου και πρώτο της παιδείας, με αυτές τις 
παρουσίες της κ. Γιαννάκου, του κ. Πολύδωρα και όλων των Υπουργών όπισθεν των οποίων -επαναλαμβάνω- θέλει να το δοξάζεται 
κρυπτόμενος ο Πρωθυπουργός τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Κακλαμάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά η χώρα θέλει υπεύθυνο και μάχιμο Πρωθυπουργό, όχι κρυπτόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, η κ. Γιαννάκου...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Αυτά που ακούγονται είναι απαράδεκτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Σταύρου, όχι διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Είναι απαράδεκτα ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Σταύρου, μην ανοίξουμε συζήτηση.
Καταρχήν, η κυρία Υπουργός, όπως και κάθε Βουλευτής, έχει το δικαίωμα να εκφραστεί πάνω στα λεγάμενα κατά τον τρόπο που 
νομίζει. Εάν θα κάνει ένα χαρακτηρισμό και τον πει «ύβρις» ή «μη ύβρις» ή «κριτική», αυτό είναι δικαίωμά της. Εγώ δεν μπορώ να 
της κάνω λογοκρισία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Λοιπόν, έτσι το χαρακτήρισε, έτσι το είπε. Επομένως, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. 
Ορίστε, κύριε Αλαβάνο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό και εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): Εγώ, καταρχήν, θέλω να δώσω, αν θέλετε, 
μια δυνατότητα διεξόδου στη σημερινή κοινοβουλευτική ένταση λέγοντας ότι τουλάχιστον η δίκιά μου ερώτηση και απ' ό,τι πιστεύω 
και του κ. Κακλαμάνη θα επανακατατεθεί την επόμενη εβδομάδα για να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός.
Το δεύτερο που θέλω να πω πολύ σύντομα, είναι ότι η ίδια η Υπουργός είπε ότι είναι εξαιρετικό, είναι περίεργο ζήτημα η απόσυρση ή 
μη εφαρμογή ενός νόμου και αυτό επιβεβαιώνει ότι πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός.
Και το τρίτο που θέλω να πω καταλήγοντας, κυρία Υπουργέ, είναι ότι έχουν γίνει αποσύρσεις νόμων. Είπα το ν. 815 και σας λέω και 
το ν. 1700/1987 του Τρίτση για την εκκλησιαστική περιουσία μπροστά στην αντίδραση της Εκκλησίας. Αποσύρθηκε ο νόμος αυτός 
και το 1988 ήρθε ο ν. 1811.
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Τι θέλετε, δηλαδή, από τους φοιτητές και από τους πανεπιστημιακούς; Να έρθουν με εξαπτέρυγα ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μπαίνουμε στην ουσία όμως, κύριε Αλαβάνο.
ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός): ... με λιβανιστήρια και με εικόνες των Τριών 
Ιεραρχών για να αποσύρετε αυτό το νόμο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, κύριε Αλαβάνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητήσουμε τη δεύτερη επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 405/12-3-2007 του πρώην Προέδρου και 
Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την εξωτερική 
πολιτική της Κυβέρνησης.
Στην ερώτηση αυτή θα απαντήσει η κυρία Υπουργός Εξωτερικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ένα λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Να ακολουθήσω τη ίδια διαδικασία και μετά θα σας δώσω 
το λόγο. Θα διαβάσω την ερώτησή σας και μετά θα κάνετε την ένστασή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν τη διαβάσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα επί της ενστάσεως. Θέλω όμως, να 
πω κάτι ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ορίστε, έχετε το λόγο.

(LM)

(1DP)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν μπούμε στην ουσία της επικαίρου ερωτήσεως -ο  χρόνος είναι μικρός- θα ήθελα να κάνω δύο 
επισημάνσεις και να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Πρόεδρε.
Η πρώτη επισήμανση είναι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ας μην επαναλάβουμε τα ίδια τώρα, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Έχουν δίκιο και ο Πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Αλαβάνος 
και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Κακλαμάνης που επισημαίνουν την απουσία του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο κύριος 
Πρωθυπουργός πρέπει να αντιληφθεί ότι μ' αυτή τη στάση του είναι εκτεθειμένος από πλευράς πολιτικής συνέπειας και από πλευράς 
κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές ότι όταν φτιάχνουμε κάποιους θεσμούς, τους φτιάχνουμε για να λειτουργούν. Αν τους φτιάχνουμε για 
να μη λειτουργούν και να τους υποκαθιστούμε με διάφορες καταχρηστικές διαδικασίες, είναι προτιμότερο να μην τους φτιάχνουμε. 
Ακόμα, δεν αναβαθμίζεται έτσι ούτε ο ρόλος του Κοινοβουλίου ούτε η αξιοπιστία -επιτρέψτε μου να πω- του πολιτικού συστήματος 
διακυβέρνησης της χώρας.
Θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη παρατήρηση. Καλό είναι τα διάφορα μέλη της Κυβέρνησης να αντιληφθούν ότι σ' αυτή την 
Αίθουσα του Κοινοβουλίου δεν μπορούν να κάνουν παρατηρήσεις του τύπου της παρατηρήσεως της κυρίας Γιαννάκου, δηλαδή ότι 
φαίνεται πως δεν υπάρχουν στερεές βάσεις και απόψεις περί δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι μία αξιολογική κρίση. Είναι μια -επιτρέψτε 
μου να πω- αντιδημοκρατική παρατήρηση, η οποία πρέπει να απαντηθεί.
Παρακαλώ, λοιπόν, δια του Προεδρείου να διαβιβαστεί προς την Κυβέρνηση ότι η εξουσία είναι εξουσία, αλλά δεν σημαίνει ότι ντε 
και καλά η εξουσία θα «ραβδίζει» την Αντιπολίτευση για αντιδημοκρατική νοοτροπία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα τη συζητήσετε την ερώτηση, κύριε Κωνσταντόπουλε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα τη συζητήσω βεβαίως. Αν ήταν στο ίδιο θέμα, θα ακολουθούσα την 
τακτική των συναδέλφων. Είναι σε άλλο θέμα και επομένους θα τη συζητήσω, παρά το γεγονός ότι και επ' αυτού του ζητήματος ο 
κύριος Πρωθυπουργός έπρεπε να είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όσον αφορά τα όσα θίξατε για τον Κανονισμό, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει 
καμιά περιγραφή των συνταγματικών και νομοθετικών διαδικασιών, διότι υπάρχει ρητό άρθρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον 
Υπουργό να απαντάει. Είναι αυτά τα οποία απήντησα προηγουμένως. Επομένως, από πλευράς Προεδρείου επαναλαμβάνω τα ίδια.
Και έχει γίνει αυτό το γεγονός -δικαιολογημένα- και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες εποχές.
Το ειδικότερο περιεχόμενο, λοιπόν, της ερώτησης του κ. Κωνσταντόπουλου έχει ως εξής:
«1. Η διεθνής εικόνα της χώρας δεν είναι από τις καλύτερες και οι επιμέρους χειρισμοί δεν εμπνέουν αισιοδοξία, με δεδομένο ότι οι 
ΗΠΑ στα Βαλκάνια, τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις το Κυπριακό και το Μεσανατολικό, δεν στηρίζουν, απεναντίας εμποδίζουν τις 
δίκαιες και εφικτές, κατά τη διεθνή νομιμότητα, ελληνικές θέσεις.
2. Στα θέματα του Κοσσόβου και της FYROM, οι ΗΠΑ προωθούν ασύμφορη για μας απόφαση, ενώ παραλλήλους εκφράζουν 
αντιρρήσεις για την ενισχυμένη συνεργασία Ρωσίας-Ελλάδας στα θέματα ενέργειας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όμως 
τάσσεται εναντίον της Ρωσίας και υπέρ της πυραυλικής στρατηγικής ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα αρνητικές σε βάρος 
μας αντιδράσεις.
3. Η Άγκυρα, ως εάν είχε δικαιώματα συγκυριαρχίας στο Αιγαίο, ματαιώνει την άσκηση στον Άγιο Ευστράτιο, τις επιστημονικές 
έρευνες του γερμανικού πλοίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ, αλλά και αξιώνει να μη γίνουν χωρίς τουρκική άδεια, έρευνες του σεισμογραφικού
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γαλλικού πλοίου ούτε πλόες υποβρυχίων του ΝΑΤΟ, στο Αιγαίο, «προς αποφυγή ατυχημάτων»! Τέλος, δυσμενείς σκέψεις προκαλεί η 
απροθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να διεκδικήσει τη Διοίκηση της ανασχετικής ναυτικής δύναμης του ΟΗΕ για το Λίβανο, παρά 
την έντονη προσπάθεια της Τουρκίας να διαδεχθεί τη Γερμανία στη Διοίκηση αυτή, προς εξουδετέρωση του στρατηγικού ρόλου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός τα εξής:
1. Η συμπαράταξη με τις επιλογές των ΗΠΑ για Κόσσοβο, FYROM και αντιπυραυλική πολιτική εναντίον της Ρωσίας, πώς εξυπηρετεί 
τα αντίθετα, νόμιμα και δίκαια εθνικά συμφέροντα;
2. Με ποιον τρόπο επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση να ανακόψει τις επιθετικές κινήσεις της Αγκυρας για Αιγαίο και Κυπριακό, εντός 
ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνουν τετελεσμένα και επιδιώκουν τη διαρκή εκβιαστική ένταση σε βάρος της 
Ελλάδας;»
Στην ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου θα απαντήσει η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε κατ’ αρχήν να κάνω ένα σχόλιο για όλη αυτή 
τη συζήτηση.
Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, δοξάστηκε ψηφιζόμενος από τον ελληνικό λαό και με την εντολή του ελληνικού λαού 
κυβερνά. Και αυτή η αρχή της πλειοψηφίας νομίζω ότι είναι και η βασική αρχή της δημοκρατίας και το θυμίζω, αν και κανονικά 
νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν περιττό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ερώτηση του Προέδρου κ. Κωνσταντόπουλου με το εύρος των θεμάτων που θίγει, με αναγκάζει να 
αναφερθώ σε όλους τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
(KO)

BAD)
ζεκινώ από τις ελληνορωσικές σχέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, όπως κατέδειξε η χθεσινή επίσκεψη του κ. Πούτιν στη χώρα μας, το επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 
και Ρωσίας είναι άριστο. Και λαμπρό παράδειγμα και της επιτυχίας, που νομίζω ότι αναγνωρίστηκε απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής 
των Ελλήνων, ήταν η χθεσινή υπογραφή για τον αγωγό Μπουργκός-Αλεξανδρούπολη, έναν αγωγό ο οποίος άργησε δεκατέσσερα 
χρόνια και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ενεργειακή πολιτική, έχει εξωτερική πολιτική και την ασκεί προς όφελος της χώρας.
Όσον αφορά στο ζήτημα της αντιπυραυλικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική 
αρχών. Μια από τις αρχές αυτές είναι ότι κάθε χώρα έχει αναφαίρετα κυριαρχικά δικαιώματα. Εάν, όμως, υπάρχει θέμα το οποίο 
δημιουργεί ερωτηματικά σε μια άλλη χώρα και αφορά στα θέματα της ασφάλειας, όπως εν προκειμένω συνδέεται με θέματα 
ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας και Ευρώπης, θα πρέπει να συζητείται στο κατάλληλο φόρουμ συζητήσεως, ένα 
φόρουμ που όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη θα δύνανται να συμμετάσχουν. Ένα τέτοιο θα μπορούσε, κατά την άποψή μας, αλλά και 
κατά την άποψη της γερμανικής προεδρίας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, να είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο διαλόγου ΝΑΤΟ- 
Ρωσίας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου λίγο χρόνο για να ολοκληρώσω.
Σε ό,τι αφορά το Κόσσοβο και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά υπό το πρίσμα της δικής της περιφερειακής οπτικής.
Στο Κοσσοβαρικό, αρθρώσαμε το δικό μας πολιτικό λόγο προς όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα παράγοντες. Υπενθυμίζουμε 
ότι εμείς θέσαμε με έμφαση το ζήτημα των επιπτώσεων που θα είχε στη σταθερότητα της περιοχής μια βεβιασμένη διευθέτηση και 
εμείς κάναμε επανειλημμένες εγκλίσεις για το σεβασμό του πολυεθνικού χαρακτήρα της περιοχής. Εμείς προβάλαμε τη σημασία της 
Σερβίας για τη σταθερότητα των δυτικών Βαλκανίων και την ανάγκη διεθνούς στηρίξεώς της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
προσχώρησή της τον περασμένο Δεκέμβριο στο συνεταιρισμό για την ειρήνη του ΝΑΤΟ, που ήταν βασική επιδίωξη της Ελλάδας.
Σε ό,τι αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα πρέπει να διαχωριστεί η ανάγκη βιωσιμότητας, συνοχής 
και λειτουργικότητας του κράτους αυτού από το θέμα του ονόματος.
Ως προς το πρώτο, η Ελλάδα συμπαρατάσσεται και συμπαραστέκεται εμπράκτως στις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας, διότι 
αυτό επιτάσσει το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας μας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υπουργού)
Αν, όμως αναφέρεστε στο θέμα του ονόματος, η Ελλάδα έχει πολλαπλώς και κατ' επανάληψη διαφοροποιηθεί, επισημαίνοντας ότι 
όλα τα μέρη πρέπει να συμβάλλουν στην προσπάθεια υπό τον ΟΗΕ για την εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσεως.
Η χώρα μας ευελπιστεί ότι η πολιτική ηγεσία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα κατανοήσει ότι είναι προς 
το συμφέρον της η πλήρως εξομάλυνση των σχέσεών της με την Ελλάδα, ώστε μεταξύ των άλλων να μην υπάρξει πρόβλημα στην 
ευρω-ατλαντική πορεία της γείτονος.
Ακόμα, μας κατηγορήσατε για εφεκτικότητα στα θέματα της Κύπρου. Κατ' αρχάς, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η διαρκής συνεργασία 
με την κυπριακή Κυβέρνηση αποτελεί θεμέλιο λίθο της πολιτικής της Ελλάδας στο Κυπριακό, το οποίο παραμένει διεθνές πρόβλημα 
εισβολής και κατοχής ανεξάρτητης χώρας, κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας πρέπει να γίνει σε κατάλληλο χρόνο και να είναι προσεκτικά προετοιμασμένη. Η 
εφαρμογή της δέσμης αρχών της 8ης Ιούλιου 2006 καθυστέρησε λόγω της κωλυσιεργίας της τουρκικής πλευράς. Εμμένουμε στην 
υλοποίηση των συμφωνηθέντων και αναμένουμε ότι η Τουρκία θα επιδείξει την απαιτούμενη θέληση, ούτως ώστε να προχωρήσει η 
όλη διαδικασία.
Και κάτι ειδικώς για το θέμα του ναυτικού σκέλους της UNIFIL Ενόψει της λήξης της γερμανικής διοίκησης της δύναμης αυτής, 
εκδηλώσαμε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον μας για τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στο θέμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν την 
άριστη συνεργασία της γερμανικής διοίκησης της MTF με την Κυπριακή Δημοκρατίας. Η ανάληψη της διοίκησης της δύναμης 
συνεπάγεται σημαντικότατη συνεισφορά δυνάμεων, που μόνο σχηματισμός κρατών μπορεί να διαθέσει. Υποστηρίζουμε την 
περίπτωση ανάληψης της διοίκησης της MTF από την European Maritime Force -Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία- που έχει 
εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον.
Και ας έρθουμε τώρα και στα ζητήματα που εγείρετε και τα οποία άπτονται του πλέγματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
(ηρ)

(1ΚΟ)
Είναι κοινός τόπος ότι η Τουρκία, εδώ και δεκαετίες, εγείρει σειρά αβάσιμων αξιώσεων. Η τουρκική θέση για δήθεν υποχρέωση 
αποστρατικοποίησης πολλών ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένου και του Άγιου Ευστράτιου, εντάσσεται στο
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ευρύτερο αυτό πλαίσιο. Οι ισχυρισμοί που επαναδιατυπώθηκαν με αφορμή τη ΝΑΤΟϊκή άσκηση NOBLE ARCHER παραβιάζουν όχι 
απλώς τις ΝΑΤΟϊκές διαδικασίες και πρακτικές, αλλά είναι παντελώς ανυπόστατοι και εδράζονται σε λανθασμένη ανάγνωση των 
διεθνών συνθηκών και ειδικότερα της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης.
Η αντίδραση της Κυβερνήσεως στις ανωτέρω τουρκικές ενέργειες ήταν άμεση και αποφασιστική. Με διαβήματα στο ανώτατο επίπεδο 
της Συμμαχίας, στρατιωτικό και πολιτικό, αντιδρούμε σε οποιαδήποτε απόπειρα -έστω και εμμέσου- φαλκιδεύσεως ή αμφισβητήσεως 
των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελληνική Κυβέρνηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Έχετε και τη δευτερολογία, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Μία παράγραφο ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να αφήσω αναπάντητα τα 
ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Πρόεδρος.
Η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει την ουσιαστική ανάπτυξη των σχέσεων με την Τουρκία, νοουμένου ότι τούτο γίνεται με τρόπο που 
σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε απεμπόληση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει με συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, καθώς και στο σύνολο των πολυμερών 
οργανισμών και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, όλες τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες. Τούτο θα συνεχίσει να γίνεται με 
το δέοντα τρόπο, χωρίς περιττές φραστικές εξάρσεις, που έχουν ίσως ως στόχο την εσωτερική κατανάλωση, σίγουρα, όμως, 
ελάχιστα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού 
πρώτα ξεναγήθηκαν στην Έκθεση για τον «Ελληνισμό της Διασποράς» και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των 
Ελλήνων, τρεις αξιωματικοί από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, δύο μαθητές από τη Στρατιωτική Ακαδημία των Η.Π.Α. και 
ενενήντα ανθυπασπιστές από το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα του Πολεμικού Ναυτικού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικό θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση για τον «Ελληνισμό της Διασποράς» και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα 
τέσσερις μαθητές και μαθήτριες και επτά συνοδοί από το Ιο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής Ρόδου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο τώρα έχει ο πρώην Πρόεδρος και νυν Βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος. 
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός Εξωτερικών εδώ στη Βουλή ομιλεί περιγραφικά, αλλά δεν 
απαντά ουσιαστικά. Αυτά που πραγματοποιήθηκαν και αυτά που ελέχθησαν χθες για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης 
κάνουν ακόμη πιο έντονο το ερώτημα: Γιατί τότε, πριν από λίγες μέρες, προκλήθηκε ένταση στις σχέσεις Ελλάδας -  Τουρκίας, με μία 
δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία εκρίθηκε και από τη Ρωσία και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προβληματική 
και περίεργη δήλωση, ως δήλωση η οποία τραυματίζει όλα εκείνα, τα οποία επικαλεστήκατε για τις ελληνορωσικές σχέσεις.
Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης προωθείται πράγματι με μία ενίσχυση των οικονομικών και 
ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Κυβέρνηση Μπους μας πιέζει για αποκλειστική προμήθεια αερίου από το Αζερμπαϊτζάν. Εμείς, 
ως ελληνική Κυβέρνηση, πώς αντιδρούμε σε αυτές τις εξακολουθητικές πιέσεις; Ποια πλεονεκτήματα έχει αποκτήσει η Ελλάδα στα 
προβλήματα του Κοσσυφοπεδίου, της FYROM, του Κυπριακού και των ελληνοτουρκικών σχέσεων;
Η ελληνική Κυβέρνηση σπεύδει να δηλώσει την πλήρη συμπαράταξή της σε όλα τα μέτωπα -πολιτικά και πολεμικά- με την 
Κυβέρνηση Μπους, αλλά διερωτάται ο Έλληνας πολίτης απ' αυτήν τη διαθεσιμότητά μας ποια πλεονεκτήματα αποκομίσαμε. Βεβαίως, 
λέγονται γενικές αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά φαίνεται ότι ομιλούμε μη ακουόμενοι εις τα διεθνή κέντρα. Το ερώτημα 
είναι σαφές: Έναντι αυτών των προσχωρήσεων και των συμπαρατάξεων τι αποκομίζουμε;
Επίσης, είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση Μπους έχει ειλημμένες αποφάσεις και για την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου και για το 
όνομα της FYROM, που θέλει να είναι το, κατά την άποψή της, συνταγματικό όνομα.
(GH)
Αυτές οι ειλημμένες αποφάσεις προκαλούν ήδη διεγέρσεις και εντάσεις στο ευρύτερο περιβάλλον Βαλκάνια, Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ρωσία.
Ποια στάση επιφυλάσσει για το μέλλον η ελληνική Κυβέρνηση στον εαυτό της; Μέχρι ποιου σημείου είναι αποφασισμένη να 
αντιταχθεί και να αντιδράσει αναζητώντας ενδεχομένους και άλλες συμμαχίες;
Ακόμη στο Κυπριακό η κυβέρνηση Μπους λέγεται ότι προωθεί σενάρια δύο κρατών και ενισχύει τις αξιώσεις της Τουρκίας εντός 
ΝΑΤΟ για τον αποκλεισμό του Αιγαίου από τα υποβρύχια, για την απαγόρευση των επιστημονικών ερευνών, για την 
αποστρατικοποίηση του Ά ϊ Στράτη και για την τουρκική διοίκηση στη ναυτική δύναμη του ΟΗΕ για το Λίβανο.
Εμείς πώς αντιδρούμε; Εκλιπαρώντας μια επίσκεψη της κυρίας Ράϊς ή τρέχοντος πίσω από την διαρκώς αναβαλλόμενη επίσκεψη του 
κυρίου Γκιούλ, αλλά με τις διαρκώς εντεινόμενες παραβιάσεις;
Δεν ομιλώ για το αφηρημένο επίπεδο των διακηρυκτικών αρχών της εξωτερικής μας πολιτικής. Μιλώ επί του πρακτέου σε μια κρίσιμη 
ώρα που είμαστε στα στενά και στα δύσκολα και όπου τα συμφέροντα της εξωτερικής μας πολιτικής δεν στεγάζονται κάτω από την 
ομπρέλα της αμερικανικής πολιτικής της κυβέρνησης Μπους.
Και τέλος, θα έλεγα, ότι η διπλωματική ρητορική -και συγχωρείστε μου την παρατήρηση και εσείς και οι συνεργάτες και η 
Κυβέρνηση- είναι για το θεαθήναι, όταν δεν ξεκαθαρίζεται με ποια σχεδιασμένα διαβήματα η ελληνική εξωτερική πολιτική θα 
αντιδράσει στις πιέσεις της κυβέρνησης Μπους, που θέλουν δυστυχώς αυτές οι πιέσεις για όλες τις χώρες μια εξωτερική πολιτική υπό 
επιτήρηση ή υπό διαχείριση. Τι θα κάνουμε σας ερωτώ, όταν συντελούνται γύρω μας αυτό που μας περισφίγγουν; Ξέρω τις γενικές 
αρχές και δεν ελέγχω για έλλειψη ούτε συνειδητοποίησης των προβλημάτων ούτε ευαισθητοποίησης. Ρωτώ τι θα κάνουμε και γι' 
αυτό θα έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει η Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι βασίζετε όλη σας την κριτική σε υποκειμενικές 
εκτιμήσεις και παραδοχές και όχι σε αντικειμενικά δεδομένα. Προσωπική και υποκειμενική εκτίμηση.
Υπήρξε αντίδραση της Ρωσίας και άλλων χωρών της Ευρώπης. Ούτε μια δήλωση δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Ο ελληνικός Τύπος το 
έγραψε. Ούτε μια δήλωση υπήρξε υπεύθυνου ρωσικού παράγοντα.
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η στάση, κύριε Πρόεδρε, της Ελλάδας, οι σχέσεις της και η απάντησή της στα 
όποια υποκειμενικά, κατά τη γνώμη σας προβλήματα υπάρχουν, δόθηκε στην πράξη. Στην πράξη η Ελλάδα υπέγραψε χθες τη 
συμφωνία για τον αγωγό Μπουρκάς-Αλεξανδρούπολη. Στην πράξη αυτό που προχωρεί η Ελλάδα είναι να ανανεώσει τη συμφωνία
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που έχει με την GAZPROM ως γνωστόν για να εισάγουμε το ρώσικο αέριο πέραν του 2014, Στην πράξη προχωρούμε και 
ξαναβάζουμε την Ελλάδα στο ενεργειακό κέντρο και στον ενεργειακό χάρτη, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η απάντηση της ελληνικής 
Κυβερνήσεως, αυτή είναι και η πράξη η οποία υπάρχει. Αυτή δεν αμφισβητείται και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και από κανέναν. 
Μου είπατε για το Κυπριακό. Σας απάντησα λεπτομερώς ποια είναι η κατάσταση στο Κυπριακό και σας είπα ότι και στην επόμενη 
επίσκεψή μου -γιατί φεύγω μεθαύριο για τις Η.Π.Α.- και τη συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η 
συζήτηση ακριβώς θα γίνει για να προωθηθεί η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε με τη συνάντηση Παπαδόπουλου-Ταλάτ προχθές.
Μας μέμφεστε ότι ακολουθούμε μια πολιτική στα Βαλκάνια η οποία είναι διαφορετική; Μας μέμφεστε ότι εκτελούμε εντολές;
Η ελληνική εξωτερική πολιτική, κύριε Πρόεδρε, δεν εκτελεί εντολές. Και είναι καιρός να ξεπεράσουμε τα βιώματα του παρελθόντος. 
Ακολουθούμε μια περήφανη ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η οποία υπηρετεί μόνον τα συμφέροντα της χώρας μας. Από εκεί και 
πέρα δεν αναζητούμε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν και δεν κατασκευάζουμε μάγισσες εκεί που δεν υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η με αριθμό 416/13.3.2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κυρίου Δημητρίου Τσόγκα, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων από τις ενεργειακές καλλιέργειες κ.λπ., διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου 
Υπουργού.
Προχωρούμε τώρα στην τελευταία με αριθμό 407/13.3.2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος κυρίας Αντωνίας Αντωνίου, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη λειτουργία της βιομηχανίας 
SOULIS, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας κ.λπ.

(ΒΜ)

(1<3Η)
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Αντωνίου έχει ως εξής:
«Όπως αναφέρεται στην αναπάντητη ερώτηση 3072/15.1.2007 και στην αναπάντητη επίκαιρη ερώτηση 366/5.2.2007, το κλείσιμο 
της βιομηχανίας 501)1.15 οδήγησε στην απόλυση περίπου διακοσίων εργαζομένων και συνέβαλε στην αύξηση της ανεργίας στο Νομό 
Φθιώτιδας. Παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει κάποια προοπτική για το μέλλον της επιχείρησης και 
των εργαζομένων. Σύμφωνα με υπόμνημα των εργαζομένων, δύο φορές κηρύχθηκε άγονος ο πλειοδοτικός διαγωνισμός παρ' ό,τι η 
πλειοδότρια εταιρεία δεσμεύτηκε για τη λειτουργία της βιομηχανίας και την επαναπρόσληψη του προσωπικού, σύμφωνα και με το 
άρθρο 46α, στο οποίο έχει υπαχθεί η βιομηχανία με απόφαση του Εφετείου Αθηνών και το οποίο προβλέπει «πώληση εν 
λειτουργία». Οι εργαζόμενοι μάλιστα έχουν εγγράφως παραιτηθεί από μέρος των αποζημιώσεων απόλυσης στην περίπτωση που η 
βιομηχανία πουληθεί στην εταιρεία, που έχει αναλάβει δέσμευση επαναπρόσληψης. Ωστόσο, στο υπόμνημά τους καταγγέλλουν 
μεθοδεύσεις, προκειμένου η βιομηχανία να περάσει σε εταιρεία που δεν προσφέρει τις παραπάνω εγγυήσεις.
Κατόπιν αυτών ερωτάται και πάλι ο κύριος Υπουργός:
Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της βιομηχανίας, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας 
και να αποτραπούν κοινωνικά αδιέξοδα, δεδομένου ότι, ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εμποδίζεται με διάφορες μεθοδεύσεις;» 
Στην ερώτηση της κ. Αντωνίου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δούκας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι επίκαιρη η ερώτηση της κυρίας 
συναδέλφου. Θέλω να της απαντήσω ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Μας μέλει το σήμερα και το αύριο των εργαζομένων 
στην εταιρεία δΟυί-Ιδ. Εκτός από τα αυτονόητα, τα οποία ενεργεί το Υπουργείο Απασχόλησης για τη διασφάλιση όλων των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, προγραμματίζω και εγώ συνάντηση με τις δανείστριες τράπεζες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία 
με τον πιο θετικό για τους εργαζόμενους τρόπο.
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Αν υπάρχει, αγαπητή συνάδελφος, κάποια εποικοδομητική πρόταση, δική σας ή των συναδέλφων Βουλευτών της περιφέρειάς σας, 
θα τη μεταφέρω στις τράπεζες. Θα ήθελα όμως να είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί 
την ερχόμενη εβδομάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ και για τη συντομία της απαντήσεώς σας.
Κυρία Αντωνίου, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως λέει και μία λαϊκή ρήση, «κάλιο αργά, παρά ποτέ».
Κύριε Υπουργέ, έπρεπε η Κυβέρνηση ήδη να είχε πάρει πρωτοβουλία, να είχε καλέσει τους πιστωτές και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς για να λυθεί το θέμα της επιχείρησης 50111.15. Είχε όντως πάρει πρωτοβουλία το Υπουργείο Απασχόλησης η επιχείρηση αυτή 
να ενταχθεί με το άρθρο 46α, έτσι ώστε σύντομα να υπάρχουν οι διαδικασίες για να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο και βέβαια οι 
διακόσιοι περίπου απολυμένοι να ξαναβρούν τη δουλειά τους.
Κύριε Υπουργέ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πέρα από την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, την οποία πήρα και με ερώτηση και με δύο 
επίκαιρες ερωτήσεις, γνωρίζετε ότι όλοι οι φορείς του Νομού έχουν αντιδράσει, έχουν πιέσει την Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία 
διότι εδώ βλέπουμε -και πολύ φοβόμαστε και μακάρι να μην δικαιωθούμε- ότι υπάρχουν επιχειρηματικά παιχνίδια. Ελπίζω να μην 
συμμετέχουν οι τράπεζες σε όλο αυτό το παιχνίδι, να μην υπάρξει τελικά λύση σε επιχειρηματία, ο οποίος δεν θα ανοίξει το 
εργοστάσιο. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία που θα πάρει η Κυβέρνηση.
Εδώ όμως, κύριε Υπουργέ, ζητάμε από εσάς η θέση σας να είναι καθαρή: Πρώτον, ο διαγωνισμός, ο οποίος μάλιστα είναι ο δεύτερος 
που γίνεται, πρέπει να επικυρωθεί για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Θα πρέπει πρώτα από όλα το εργοστάσιο να το πάρει μια 
επιχείρηση, η οποία θα θέλει να λειτουργήσει το εργοστάσιο, να ανοίξουν οι θέσεις εργασίας, να είναι παραγωγικό και όχι να κλείσει 
και να γίνει ένα εμπορικό κέντρο στη Λαμία. Δεύτερον, αυτή η λύση πρέπει να είναι σύντομη, διότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι 
δεν δουλεύουν, δεν είναι καν στο ταμείο ανεργίας κι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Μάλιστα πολλοί εργαζόμενοι 
έχασαν τα σπίτια τους. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ σύντομη η πρωτοβουλία σας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι δέχτηκαν και κατέθεσαν στην εκκαθαρίστρια εταιρεία έγγραφες δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα της 
αποζημιώσεως απολύσεώς τους, ενός ποσού ύψους 670.175 ευρώ.

(Τθ )

(1ΒΜ)
Απ' ό,τι βλέπετε κύριε Υπουργέ, οι ίδιοι εργαζόμενοι αγωνιούν, παλεύουν ακόμα και πληρώνουν με το δικό τους τίμημα, με τον δικό 
τους ιδρώτα να ξαναλειτουργήσει η επιχείρηση.
Εμείς θέλουμε από εσάς την ξεκάθαρη θέση σας. Να κατευθύνετε τις τράπεζες και τους πιστωτές, ότι θα πρέπει να δοθεί η 
επιχείρηση σε εταιρεία που θα λειτουργήσει και όχι θα κλείσει. Διότι η Φθιώτιδα είναι νομός με τεράστια ανεργία, με προβλήματα 
οικονομικής ανέχειας γιατί είναι αγροτικός νομός. Δεν έχουμε πολλές μονάδες κύριε Υπουργέ, το ξέρετε. Αντιμετωπίζουν ήδη άλλες 
μονάδες πρόβλημα. Δεν μπορεί η επιχείρηση ε Ο ϋ ίΒ  να κλείσει, όταν αυτή τη στιγμή γίνονται δύο διαγωνισμοί. Η πλειοδότρια 
εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ανοίξει το εργοστάσιο, θα λειτουργήσει, θα πάρει τους εργαζόμενους, αλλά πολύ φοβόμαστε μήπως 
υπάρχει μία άλλη τύχη και το πάρει επιχειρηματίας και τελικά ανοίξει εμπορικό κέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Γιάννος Παπαντωνίου ζητεί άδεια 
από το Σώμα να του εγκριθεί για απουσία από τις εργασίες της Βουλής για το διάστημα 19.3.2007 μέχρι 30.3.2007 λόγω απουσίας 
του στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Νόμιζα ότι με ξεχάσατε κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Και να ήθελα δεν ξεχνιέσθε εσείς κύριε Δούκα. Είναι και το όνομά σας τέτοιο που δεν μπορεί 
να ξεχαστεί ιστορικά.
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Νομίζω ότι ήμουν σαφής αγαπητή συνάδελφε, στην πρωτολογία μου 
στην απάντησή μου.
Επιθυμία της Κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει η εου ΐ-Β  ως εργοστάσιο, να επαναπροσλάβει το δυνατόν περισσότερους από τους 
εργαζόμενους. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα ασκήσουμε την επιρροή μας, μέσα στα πλαίσια φυσικά του νόμου και της 
νομιμότητας.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ κύριε Δούκα. Ένας Δούκας δεν ξεχνιέται ποτέ, μην το ξεχνάτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη των 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ' αριθμόν 42/31.1.2007 επερώτηση των Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυρίων Κωνσταντίνου Ρόβλια, Θεοχάρη Τσιόκα, 
Τηλέμαχου Χυτήρη, Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, Μιλτιάδη Βέρρα, Λεωνίδα Γρηγοράκου, Μαρίας Δαμανάκη, Ροδούλας Ζήση, 
Δημητρίου Λιντζέρη, Ιωάννη Μανιάτη κ.ά. προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με το απόλυτο κενό στα θέματα 
της ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης.
Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω ότι κατά τη σημερινή συζήτηση της επερώτησης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά με τα θέματα ψηφιακής 
αρμοδιότητος, κοινοβουλευτικός από τη Νέα Δημοκρατία ορίζεται ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με απόφαση του 
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Σταύρου.
Το λόγο τώρα έχει ο πρώτος επερωτών, ο κ. Ρόβλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, σημειώνω αυτό το οποίο είπατε ότι η επερώτηση είναι αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και θέλω πραγματικά να διαμαρτυρηθώ με τον πιο έντονο τρόπο για την απουσία του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Είναι ο κυρίως αρμόδιος Υπουργός για την επερώτηση, είναι ο εγκαλούμενος για τη μη σύνταξη του χάρτη ψηφιακών
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συχνοτήτων, για τη μη χωροθέτηση και μη λειτουργία των κέντρων ψηφιακής εκπομπής και των πάρκων κεραιών, για τη μη σύνταξη 
του κανονιστικού πλαισίου για την ψηφιακή ραδιοτηλεόραση. Η απουσία του είναι απαράδεκτη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που 
απουσιάζει ο κ. Λιάπης. Απούσιαζε και από την επερώτηση για την οδική ασφάλεια. Ούτε αυτό ήταν δικό του θέμα; Απέχει επίσης 
συστηματικά από την οποιαδήποτε απάντηση στις καθημερινές μας καταγγελίες που αφορούν τις Δ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Διερωτώμαι λοιπόν βάσιμα, έχει πολιτική ηγεσία το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών; Ασκεί πολιτική ο Υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ή αρκείται σε επικοινωνιακές εκδηλώσεις; Τι να μας απαντήσει ο Υπουργός Τύπου για τις ψηφιακές συχνότητες; Τι 
να μας απαντήσει ο Υπουργός Τύπου για τους κανόνες της ψηφιακής πολυπλεξίας και για τις σχέσεις παρόχου περιεχομένου και 
παρόχου ψηφιακής εκπομπής; Όλες οι αρμοδιότητες για το θέμα ανήκουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και όχι στο Υπουργείο Τύπου. Και επίσης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αυτό που κυρίως 
εκπροσωπεί τη χώρα μας στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τα θέματα της ψηφιακής πολιτικής.
(ΧΕ)

Λυπάμαι για τη σκόπιμη απουσία του κ. Λιάπη. Ο κ. Λιάπης απουσιάζει γιατί δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το περιεχόμενο της 
επερώτησης. Διότι η χώρα μας βρίσκεται στο ψηφιακό μηδέν και οδεύει στο ψηφιακό χάος εξαιτίας της απόλυτης απραξίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών επί τρία ολόκληρα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρας μας είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης των δεκαπέντε που στερείται νομοθεσίας για τη ψηφιακή 
ραδιοτηλεόραση. Αξίζει όμως να σας διαβάσω κάτι σχετικό: «Ετοιμάζουμε ήδη και ολοκληρώνουμε τη στρατηγική μας για την 
ψηφιακή ραδιοτηλεόραση». Αυτός ο ενεστώτας διάρκειας θα μείνει στην ιστορία ως ο ενεστώτας διάρκειας της Νέας Δημοκρατίας.
«Η ολοκληρωμένη στρατηγική μας θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωσή της σε σύντομο χρονικό διάστημα». Ξέρετε πότε ελέχθη 
αυτό; Στις 13 Δεκεμβρίου του 2004 εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής, πριν είκοσι επτά μήνες. Ξέρετε από ποιον ελέχθη; Από τον τότε 
αρμόδιο Υφυπουργό Επικοινωνιών τον κ. Αναστάσιο Νεράντζη που απαντούσε σε σχετική επερώτησή μας. Τότε βλέπετε είχε 
αρμοδιότητα το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τώρα δεν έχει. Άλλαξε κάτι; Και για να μη νομίζετε ότι υπερβάλλω, 
καταθέτω στα Πρακτικά αντίγραφο του αποσπάσματος της ομιλίας του κ. Νεράντζη στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Επαναλαμβάνω, πριν 
είκοσι επτά μήνες.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καιρός είναι, κύριε Υπουργέ, να αποφασίσετε ποιος είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητάμε.
Τριάντα έξι μήνες μετά τις εκλογές και είκοσι επτά μήνες μετά τις υποσχέσεις, είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας περί άλλα τυρβάζει. Δεν ασχολείται με τα ψηφιακά, ή μάλλον παίζει με τα ψηφιακά. Το χειρότερο, όμως, ποιο είναι; Ότι 
η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε έτοιμο και παρέδωσε στην απουσιάζουσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, προσχέδιο νόμου για την ψηφιακή ραδιοτηλεόραση. Επειδή η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να ισχυριστεί 
ότι το έχασε αυτό το προσχέδιο, το κατέθεσα εγώ προσωπικά στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση που σας προανέφερα, στις 13 
Δεκεμβρίου 2004. Είχα καλέσει τότε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών να το μελετήσει για να 
βοηθηθεί στην καταφανή αδυναμία της να συντάξει σχέδιο νόμου για τις ψηφιακές εκπομπές.
Σας το καταθέτω ξανά σήμερα, κύριε Υπουργέ, για δεύτερη φορά με την ελπίδα να αποφασίσετε επιτέλους ή εσείς ή οι συνεργάτες 
σας ή εν πάση περιπτώσει όποιος έχει αρμοδιότητα σ' αυτό τον τομέα -αν αποφασίσει ποτέ ο κ. Καραμανλής να κάνει κατανομή της 
αρμοδιότητας- να το διαβάσετε. Είμαι βέβαιος ότι κάτι θα ωφεληθείτε, γιατί είναι μια εργασία που προέκυψε μετά από πολύμηνες 
συζητήσεις με τους επιστήμονες του τομέα και με τους ενδιαφερομένους της αγοράς.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ελλάδα λοιπόν ουραγός της Ευρώπης χάνει το τρένο της ψηφιακής εποχής. Η κυβερνητική ανεπάρκεια είναι μοναδική. Επί τρία 
χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει απολύτως τίποτα στον τομέα αυτό, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη προχωράει με 
εντατικούς ρυθμούς.
Ξέρετε τι υπάρχει στο site της Κομισιόν από την Ελλάδα για τα ψηφιακά; Στο site της Κομισιόν όλες οι χώρες στέλνουν το τι έχουν 
κάνει μέχρι σήμερα. Ακούστε τι έχει στείλει η Ελλάδα. Έχει στείλει ένα έγγραφο στις 30 Δεκεμβρίου του 2003. Είναι έγγραφο του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, δηλαδή της Κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ. με θέμα «ανακοίνωση της Ελλάδας για τη στρατηγική 
μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή». Έκτοτε σιγή ιχθύος. Ή μάλλον κάτι χειρότερο από σιγή 
ιχθύος: Ομολογία απραξίας.
Απαντώντας το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνίας -το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η πολιτική ηγεσία του 
οποίου απουσιάζει σήμερα από την επερώτηση- σε ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει έτσι απλό 
ότι η Ελλάδα δεν έχει χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή. Ανερυθρίαστα καταθέτω και αυτό το έγγραφο στα 
Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει χάρτης ψηφιακών συχνοτήτων, δεν προσδιορίστηκαν κέντρα εκπομπής, δεν υπάρχει 
χρονοδιάγραμμα και βεβαίως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις. Και εδώ φαίνεται ότι είναι το ζουμί της 
υποθέσεως.

(GM)
(1XF)
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά την προσφιλή της τακτική και πρακτική επιμελείται το χάος για να εισπράξει κομματικό 
όφελος, όπως ακριβώς κάνει και στα θέματα της Παιδείας. Χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο, χωρίς σοβαρότητα, χωρίς διαδικασίες και 
χωρίς νόμιμες άδειες παίζει η Νέα Δημοκρατία ακόμα μία φορά με τους θεσμούς και με τα συμφέροντα με μοναδικό πάντοτε σκοπό 
το κομματικό όφελος.
Παρέχει το ψηφιακό μονοπώλιο στην ΕΡΤ, που έχει μεταβληθεί σε κύμβαλο νεοδημοκρατικής προπαγάνδας. Το γεγονός του 
ψηφιακού μονοπωλίου της ΕΡΤ απασχολεί ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σιγά όμως μην ανησυχήσει η Κυβέρνηση γι' αυτό! Μετά τη 
γελιοποίηση με το βασικό μέτοχο, όλα τα άλλα μοιάζουν απλές καραμέλες. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται! Η Κυβέρνηση 
είναι μούσκεμα από την ευρωπαϊκή απαξίωση για τον βασικό μέτοχο. Τι άλλο να φοβηθεί; Τι άλλο να ντραπεί;
Το 2012 η Ευρώπη θα περάσει από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή. Η Ελλάδα θα μείνει πίσω. Τα τρία χαμένα χρόνια της 
Νέας Δημοκρατίας καθιστούν αδύνατη για τη χώρα μας τη σύμπλευση με τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής "Ενωσης. Είναι 
άγνωστο το πότε θα απολαύσουν οι "Ελληνες πολίτες των ωφελημάτων της ψηφιακής εκπομπής.
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Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε, θα σας αναφέρω το εξής: "Οταν στην Ελληνική Βουλή σήμερα εγκαλείται η Κυβέρνηση διότι η 
χώρα μας δεν έχει ούτε νομοθετικό πλαίσιο για τις ψηφιακές εκπομπές, ξέρετε τι συζητάνε στο Αγγλικό Κοινοβούλιο; Συζητούν πως 
θα ενισχυθούν οι οικονομικό ασθενέστεροι για την αγορά του αναγκαίου ψηφιακού εξοπλισμού, για να μην δημιουργηθούν 
αποκλεισμοί, για να μην μπουν άνθρωποι στο ψηφιακό περιθώριο. Πολύ ψηλά γράμματα, θα μου πείτε, για την Κυβέρνηση της 
εικονικής πραγματικότητας!
Τα δίκτυα της ψηφιακής τηλεόρασης, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για την απόλαυση υψηλής 
ποιότητας εικόνας και ήχου, θα χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόσβαση του κοινού σε υπηρεσίες δεδομένων της κοινωνίας της 
πληροφορίας. Αλλά ούτε αυτό φαίνεται να αφορά την Κυβέρνηση της εικονικής πραγματικότητας, της Κυβέρνησης που έχει κακές ως 
ανύπαρκτες σχέσεις με την τεχνολογία, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την πρόοδο της χώρας μας στον τομέα αυτό.
Η ψηφιακή εκπομπή, επίσης, θα απελευθερώσει ραδιοσυχνότητες, τις οποίες η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει σε πλήθος 
εφαρμογών προς όφελος του πολίτη. Ούτε αυτό σας συγκινεί. Ούτε σε αυτήν την κατεύθυνση της αξιοποίησης των ελεύθερων 
ραδιοσυχνοτήτων κινείστε. Ενώ όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης είναι έτοιμες για την αξιοποίηση αυτή, η Ελλάδα καθεύδει 
μακαρίως και μάλιστα κινδυνεύει να τις χάσει.
Σας θυμίζω ότι είναι η δική σας Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, αυτή που υποβίβασε τη χώρα μας από τη 34η στην 43η θέση στην 
παγκόσμια κατάταξη σε επίπεδο ηλεκτρονικής ετοιμότητας. Ο πίνακας είναι το Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και τον καταθέτω 
και αυτόν στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα Πίνακα, ο οποίος βρίσκεται 
στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι η δική σας Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, που εξασφαλίζει στη χώρα μας σταθερά την τελευταία θέση στις ευρυζωνικές 
συνδέσεις! Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι σχεδόν τετραπλάσιος της Ελληνικής ευρυζωνικότητας. Και είναι η δική σας Κυβέρνηση, 
κύριε Υπουργέ, αυτή κατά την οποία κατόρθωσε να έχει η χώρα μας τις ακριβότερες τιμές της Ευρώπης των δεκαπέντε στις 
υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης. Η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης στα ευρυζωνικά και μάλιστα με τεράστια 
διαφορά από τη δεύτερη, την Ισπανία. Αν αμφιβάλλετε και γι' αυτό, καταθέτω στα Πρακτικά την "Εκθεση του Παρατηρητηρίου για 
την κοινωνία της πληροφορίας.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα "Εκθεση, η οποία βρίσκεται 
στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, είναι αυτή που έχει ανενεργό το νόμο 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, διότι 
καθυστερεί η έκδοση των 62 από τις 65 Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει ο νόμος.
Βεβαίως, ο απουσιάζων Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών θα έπρεπε να απολογηθεί γι' αυτό το κατόρθωμα. Ο ίδιος Υπουργός, 
παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες αφήρεσε από το νόμο αυτό τις διατάξεις για τα ψηφιακά, παραβιάζοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο 
των Κοινοτικών Οδηγιών.
Η Κυβέρνησή σας επί τρία χρόνια δεν έφερε στη Βουλή νομοσχέδιο για την ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, παρότι που παρέλαβε έτοιμο 
προσχέδιο νόμου από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
ΡΜ

(1GM)
Η Κυβέρνησή σας επί τρία χρόνια δεν κατάφερε να αναθέσει τα έργα για τις ευρυζωνικές υποδομές ύψους 200.000.000 ευρώ στην 
περιφέρεια παρότι βρήκε έτοιμη την προκήρυξη από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Κυβέρνησή σας επί τρία χρόνια δεν κατάφερε 
να αξιοποιήσει τους αναμεταδότες του ελληνικού δορυφόρου, του HELLAS SAT που τον βρήκε έτοιμο στο διάστημα από την 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η Κυβέρνησή σας είναι αυτή που δεν κάνει τίποτα για την εκμετάλλευση των τριών νέων δορυφορικών 
θέσεων της χώρας μας στις 12, 20 και 28 μοίρες δυτικά. Θα βαρύνεστε σε λίγο με την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρα 
μας στο διάστημα, με την απώλεια εθνικής περιουσίας στρατηγικής σημασίας.
Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Αν δεν τα γνωρίζετε, να εγκαλέσετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, τον 
απουσιάζοντα Υπουργό.
Θέλω να σας καταθέσω και ένα έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Απευθύνεται προς τη Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας και αναφέρει τα εξής: «Έχω σχηματίσει την εντύπωση» -λέει ο Πρόεδρος του ΕΣΡ- «ότι αν δεν επισπεύσετε 
νομοθετική ρύθμιση, θα υλοποιηθούν αυθαιρέτως ψηφιακές εκπομπές». Το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται 
στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν νομίζω ότι ο κ. Λασκαρίδης ασκεί αντιπολίτευση. Κάτι γνωρίζει περισσότερο από σας και εγκαλεί ουσιαστικό μία Κυβέρνηση που 
καθυστερεί επίτηδες την ψηφιακή πρόοδο της χώρας μας για λόγους μικροκομματικούς.
Είστε Κυβέρνηση της προπαγάνδας και της εικονικής πραγματικότητας. Έχετε μετατρέψει την ΕΡΤ σε εργαστήριο προπαγάνδας, 
παραπληροφόρησης, απόκρυψης και διαστρέβλωσης των γεγονότων. Αυτό είναι το μόνο που σας ενδιαφέρει. Σ' αυτό βασίζετε και 
μόνο σ' αυτό την πολιτική επιβίωση της ράθυμης, ανεπαρκούς και προκλητικής Κυβέρνησης Καραμανλή. Μία επιλογή έχετε, μία λύση 
υπάρχει για τον τόπο, οι εκλογές. Αν έχετε το θάρρος, αν έχετε το κουράγιο, αποφασίστε το. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για τον 
τόπο.
Θα πω κάτι τελευταίο. Έχω την πληροφορία, κύριε Υπουργέ, ότι οι υπηρεσίες σας σας παραπληροφορούν ότι δήθεν η χώρα μας 
πήρε παράταση για την ψηφιακή μετάβαση μέχρι το 2015. Η ενημέρωση είναι ψευδής και σας συμβουλεύω να μην κάνετε χρήση 
αυτής της παραπληροφόρησης. Για επιβεβαίωση αυτού που σας λέω, από το site της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σήμερα 
το πρωί «κατέβασα» τις οδηγίες οι οποίες φυσικά αναφέρουν ότι υποχρεωτικά το 2012 όλη η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την 
αναλογική στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση.
Πείτε μας τι έχετε κάνει, πείτε μας τι θα κάνετε. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν κάνατε τίποτα, είμαστε βέβαιοι ότι δεν προλαβαίνετε να 
κάνετε τίποτα έως το 2012. Ουραγός και πάλι η χώρα μας τελευταία και πάλι η χώρα μας με δική σας αποκλειστική ευθύνη. 
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ, Κωνσταντίνος Ρόβλιας 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 του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρόβλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μία γενικότερη παρατήρηση πριν δώσω το λόγο στο δεύτερο επερωτώντα. Επειδή 
πολλές φορές τείνει να πάρει μορφή επιδημίας το να γίνονται ενστάσεις στο Προεδρείο για το εάν η Κυβέρνηση εκπροσωπείται 
σωστά ή όχι και σήμερα ηγέρθη η ένσταση, η παρατήρηση ότι κακώς είναι εδώ ο κ. Ρουσόπουλος και ότι έπρεπε να είναι εδώ ο κ. 
Λιάπης, θα πρέπει να σας πω το εξής: Εκτός των άλλων τυπικών κανόνων που υπάρχουν όπου η Κυβέρνηση μπορεί να 
εκπροσωπείται από οποιονδήποτε Υπουργό, το Προεδρείο σωστά δέχθηκε τον κύριο Ρουσόπουλο ως Υπουργό Επικράτειας αρμόδιο
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στις επικοινωνίες από τη στιγμή, κύριε Ρόβλια, που το ίδιο το ερώτημά σας, η ίδια η επερώτησή σας και στα τέσσερα ερωτήματα 
αναφέρεται σε θέματα ψηφιακής τηλεόρασης, σε θέματα αδικαιολόγητης καθυστέρησης πάλι για την ψηφιακή τηλεόραση. Το τρίτο 
ερώτημά σας είναι στον ίδιο τομέα, όπως και το τέταρτο. Όλα δηλαδή τα ερωτήματά σας αναφέρονται στην ψηφιακή τηλεόραση 
όπου έχει αρμοδιότητα ο κ. Ρουσόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Αν μου δώσετε το λόγο θα απαντήσω, αλλιώς στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Στη δευτερολογία σας. Τώρα επιλεκτικά ο καθένας θέλει και κάποιον Υπουργό εδώ να 
εμφανίζεται; Αυτό δεν είναι θέμα του Προεδρείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Ο κ. Λιάπης δεν θέλει να εμφανιστεί. Ο κ. Νεράντζης έχει έλθει τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Επιπλέον, κύριε Ρόβλια, καταθέσατε τρία έγγραφα.
(Β5)

1ΡΜ
Και τα τρία έγγραφα τα οποία καταθέσατε αναφέρονται στην ψηφιακή τηλεόραση και στην κοινωνία της πληροφορίας. Ορθώς τα 
καταθέσατε. Αλλά...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ: Ποιος έχει αρμοδιότητα για το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αφού ό,τι καταθέτετε αφορά αυτά. Η ομιλία σας αφορούσε την ψηφιακή τηλεόραση και την 
επικοινωνία. Η επερώτησή σας αναφέρεται σ' αυτά.
Παρακαλώ πολύ, έλεος πια. Κάθε φορά να γίνεται ένσταση για την αρμοδιότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Να σας απαντήσω τώρα ή στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Ρόβλια. Στην δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Θα μου δώσετε το λόγο για μισό λεπτό; Επειδή απευθύνεστε προσωπικά σε μένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν θα κάνουμε συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Όσοι βλέπουν τηλεόραση δεν μπορούν να περιμένουν 2 ώρες να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Έπ' ευκαιρία της παρατηρήσεώς σας είχα την υποχρέωση ως Προεδρείο να πω αυτά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Οι ψηφιακές συχνότητες έχουν σχέση. Είναι ανακριβή αυτά τα οποία λέτε. Οι ψηφιακές συχνότητες δεν 
είναι αρμοδιότητα του κ. Ρουσόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Ρόβλια. Το κάναμε τώρα ψωμί και τυρί. Κάθε φορά λέμε ότι δεν είναι ο 
αρμόδιος Υπουργός. Καθίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Ένας είναι αρμόδιος για τις ψηφιακές συχνότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καλό είναι να είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται ποτέ, ούτε είχε γίνει ποτέ. Ένας 
είναι ο αρμόδιος. Ο κατά 99% αρμόδιος είναι ο κ. Ρουσόπουλος. Και ορθώς είναι εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Άρα τις άλλες φορές λάθος...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι από τα άνω Δυτικό 
Θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίασή μας αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση για τον ελληνισμό της διασποράς και στους 
λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, 30 μαθητές και μαθήτριες και 3 συνοδοί καθηγητές από το Γυμνάσιο 
Νεαπόλεως Λασιθίου της Κρήτης.
Ο Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει ο κ. Χυτήρης.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γι' αυτά που προείπατε. Και θα συμφωνήσει και ο κ. Ρόβλιας 
νομίζω. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κ. Ρουσόπουλος δεν είναι μόνο Υπουργός, είναι Υπερυπουργός αυτής της Κυβέρνησης, τουλάχιστον. 
Άρα σωστά είναι εδώ και είναι και υπεύθυνος και για το θέμα που σήμερα συζητάμε.
Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται εδώ και καιρό για την πλήρη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή 
εκπομπή ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει σε ορισμένα κράτη πριν από το 2000 μέσω της θέσπισης 
αναγκαίου θεσμικού πλαισίου. Στην Ολλανδία ήδη από το 2006 υπάρχει κάλυψη του ψηφιακού σήματος για όλη τη χώρα και έχουν 
αποσυρθεί ήδη οι αναλογικοί δέκτες. Στην Φιλανδία η πλήρης μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία θα έχει ολοκληρωθεί το 2007, στο 
τέλος δηλαδή, αυτής της χρονιάς.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες παράλληλα με το επίγειο αναλογικό δίκτυο. 
Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Communication Committee της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 19 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
επίγεια ψηφιακή τηλεόραση είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτά βέβαια δεν περιλαμβάνεται η χώρα μας. Καταθέτω αυτό τον 
κατάλογο των κρατών.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τηλέμαχος Χυτήρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται 
στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2012. Είναι γνωστό αυτό σε όλους. Σε 
όλα τα κράτη, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έχει προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή της 
ψηφιακής τεχνολογίας και φυσικά παράλληλη λειτουργία με το υφιστάμενο δίκτυο της αναλογικής τηλεόρασης. Στην Ελλάδα μέχρι 
σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία από την Κυβέρνηση. Στις περισσότερες χώρες έχει δοθεί δυνατότητα στους 
υφιστάμενους αναλογικούς φορείς να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές πειραματικές εκπομπές. Στην χώρα μας δεν έχει αναληφθεί 
καμία πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.
Αντιθέτως με ευθύνη της σημερινής Κυβέρνησης διατηρείται η χαώδης κατάσταση στον τομέα επίγειας αναλογικής τηλεόρασης και 
ραδιοφωνίας. Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Επικράτειας ότι το 2006 θα είχαν δοθεί οι άδειες δεν πραγματοποιήθηκαν. Το περιβόητο 
νομοσχέδιο για την συγκέντρωση και την αδειοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ποτέ δεν ψηφίστηκε. Η παράλειψη 
χορήγησης αδειών στους υφιστάμενους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το εγχείρημα της μετάβασης 
στην ψηφιακή τεχνολογία.
Υπάρχουν περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων αλλά και δημοτικών αρχών που ενδιαφέροντα) να επενδύσουν στον τομέα της ψηφιακής 
ραδιοτηλεόρασης και η πολιτεία δεν έχει εξασφαλίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Ούτε καν για πειραματικές εκπομπές.
(TS)
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ' ΣΥΝΟΔΟΣ Α' (1996-1997)
ΚΑΤ ΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ:

101
44

Προσήλθε ο Πρωθυπουργός 
και

■> απάντησε σε:

19 φορές 4 

44 επίκαιρες ερωτήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ' ΣΥΝΟΔΟΣ Β' (1997-1998)
ΚΑΤ ΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ:

135
39

Προσήλθε ο Πρωθυπουργός 
και

απάντησε σε:

19 φορές

39 επίκαιρες ερωτήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ' ΣΥΝΟΔΟΣ Γ' (1998-1999)
ΚΑΤ ΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 84
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ: 17
Προσήλθε ο Πρωθυπουργός 10 φορές

και
απάντησε σε: 17 επίκαιρες ερωτήσεις·«

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ' ΣΥΝΟΔΟΣ Δ' (1999-2000)
ΚΑΤ ΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ:

41
17

Προσήλθε ο Πρωθυπουργός 
και

απάντησε σε:

9 φορές

17 επίκαιρες ερωτήσεις



ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΟΔΟΣ Α'( 2000-2001)
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 54
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ: 23
Προσήλθε ο Πρωθυπουργός : 11 φορές

και
απάντησε σε: 19 επίκαιρες ερω τήσεις

Απάντησαν οι Υπουργοί σε: 4 επίκαιρες ερω τήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΟΔΟΣ Β' (2001 -2002)
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 35
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ: 22
Προσήλθε ο Πρωθυπουργός : 10 φορές

και
απάντησε σε: 12 επίκαιρες ερωτήσεις

Απάντησαν οι Υπουργοί σε: 10 επίκαιρες ερωτήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ' (2002-2003)
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 11
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ: 8
Προσήλθε ο Πρωθυπουργός : -

και
απάντησε σε: —

Απάντησαν οι Υπουργοί σε: 8 επίκαιρες ερωτήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΟΔΟΣ Δ' (2003-2004)
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ: 14
ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ: 4
Προσήλθε ο Πρωθυπουργός: -

και
απάντησε σε: ~

Απάντησαν οι Υπουργοί σε: 4 επίκαιρες ερω τήσεις
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Η με αριθμό 411/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού της Νέας 

Δημοκρατίας κ. Μάριου Σαλμά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων από τις έντονες 

βροχοπτώσεις βαμβακοπαραγωγών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ., 

διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουργού.

Θα συζητήσουμε τώρα τις με αριθμό 2 και 4 επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου 

κύκλου, οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο, από κοινού.

Κύριε Πρόεδρε, έχετε αντίρρηση σε αυτό; Αν έχετε αντίρρηση, τις κάνουμε 

χωριστά. Το ίδιο πράγμα είναι.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου δώσατε το λόγο και θα σας

απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ {Σωτήρης Χατζηγάκης): Ορίστε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. 

Αλαβάνος με την υπ’ αριθμόν 4. Εγώ την ερώτησή μου την απευθύνω στον 

Πρωθυπουργό της χώρας ως αρμόδιο, κατά το ν. 1558/1985 περί Υπουργικού 

Συμβουλίου, για τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής και το συντονισμό της 

Κυβερνήσεως του.



&

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δηλαδή λέτε ότι δεν είναι το ίδιο 

περιεχόμενο, διότι γι’ αυτό μιλάμε. Όσον αφορά το θέμα αυτό που θέτετε, θα το 

αναπτύξετε, όταν θα έρθει η σειρά σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, αφορά την παρουσία εδώ ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν μιλάμε γι’ αυτό, κύριε 

Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Κάντε μου τη χάρη να 

τελειώσω. Σέβομαι την κ. Γιαννάκου...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα, θα το πείτε, όταν θα έρθει η 

σειρά σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είστε ήδη εν’ όψει της αναγνώσεως της 

ερωτήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το ερώτημα το οποίο θέτω είναι 

εάν οι δύο ερωτήσεις έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό αφορά το Προεδρείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ακούστε με, σας παρακαλώ. Αν 

εσείς νομίζετε ότι δεν έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο, να τις συζητήσουμε χωριστά, 

οπότε τότε μπορείτε να υποβάλετε όλες αυτές τις ενστάσεις εάν είναι ή δεν είναι ο 

Πρωθυπουργός. Τώρα εδώ το ζητούμενο, το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να 

συζητηθούν μαζί ή χώρια. Αυτό λέω.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ν α ’ μην σπαταλούμε 

χρόνο αδίκως, είστε εν’ όψει της αναγνώσεως της υττ’ αριθμόν 2 επικαίρου 

ερωτήσεως, που είναι η δική μου επίκαιρη ερώτηση. Θέλω, λοιπόν, εφ ’ όσον μου 

δώσατε το λόγο, να μην μου τον αφαιρέσετε παρακαλώ για δεύτερη φορά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, σας έδωσα το 

λόγο για κάτι συγκεκριμένο. Δεν σας έδωσα το λόγο για να κάνετε παρέμβαση 

γενική πάνω στην ερώτηση. Μετά θα σας δώσω το λόγο γι’ αυτό που λέτε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αν θα συζητηθούν μαζί 

ή όχι είναι θέμα του Προεδρείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όχι, εγώ έχω πάντοτε κατανόηση 

προς τους Βουλευτάς. Εάν && μου πείτε εσείς ότι δεν είναι ταυτόσημη, το 

Προεδρείο...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι προφανές ότι και οι δύο επίκαιρες 

ερωτήσεις...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είναι ταυτόσημες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφού απευθύνονται στον Πρωθυπουργό, 

αναφέρονται στο μείζον θέμα μιας κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Γι’ αυτό δεν 

απευθυνθήκαμε ούτε εγώ -υποθέτω- ούτε ο κύριος Αλαβάνος στην κυρία 

Υπουργό Παιδείας, αλλά στον Πρωθυπουργό.

(ΜΤ)



B l
ΚΑΛΑΡΩΝΗ

(1 ST)

Κατά συνέπεια, είτε τις βάλετε μαζί είτε όχι, αν και κατά τον Κανονισμό θα 

πρέπει να πάνε μαζί, εντάξει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα 

προχωρήσουμε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το θέμα είναι, λοιπόν, σας παρακαλώ να 

μην υποβληθείτε στον κόπο να αναγνώσετε την επίκαιρη ερώτησή μου. Για ποιο 

λόγο; Θέλετε να τη διαβάσετε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εγώ έχω υποχρέωση να τη 

διαβάσω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, διαβάστε τη, αφού επιμένετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Από εκεί και πέρα ζητήστε το 

λόγο και κάντε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις θέλετε.

Από τη στιγμή λοιπόν, που, όπως συνομολογείτε και εσείς, είναι 

ταυτόσημες οι δύο ερωτήσεις, θα τις συζητήσουμε από κοινού και από εκεί και 

πέρα θα κάνετε, αν θέλετε τις παρατηρήσεις σας.

Θα συζητηθούν τώρα οι υπ’ αριθμόν 2 και 4 επίκαιρες ερωτήσεις 

ταυτόχρονα. Η πρώτη είναι η υπ’ αριθμόν 413/24/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του 

πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού



Κινήματος κ. Απόστολου Κακλαμάνη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την

κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ..

Η δεύτερη είναι η υπ’ αριθμόν 414/25/13-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του 

Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου 

προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, τις κινητοποιήσεις της νεολαίας κ.λπ..

Και στις δύο ερωτήσεις θα απαντήσει, εκ μέρους του Πρωθυπουργού, η 

αρμόδια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέττα Γιαννάκου.

Το ειδικό περιεχόμενο της ερώτησης του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. 

Κακλαμάνη έχει ως εξής: «Η κρίση που οξύνεται εντός και εκτός τψν 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, λόγω κυρίως των κυβερνητικών χειρισμών, ανέδειξε 

μερικές δεκάδες, αρχικώς, κουκουλοφόρων κακοποιών -«αγνώστων λοιπών 

στοιχείων»...- που έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί στο «θερμοκήπιο» αυτής της 

περίεργης κυβερνητικής ανοχής, σε ρυθμιστές ή μάλλον απορρυθμιστές της 

ακαδημαϊκής, της κοινωνικής και εν γένει της δημόσιας ζωής της χώρας.

Τα στοιχεία αυτά όμως παρέχουν εξ αντικειμένου μοναδική υπηρεσία στην 

κυβερνητική προσπάθεια να απαξιώσει τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και ιδιαιτέρως του φοιτητικού κινήματος, να αμαυρώσει τις νόμιμες 

κινητοποιήσεις τους και να υποβαθμίσει την αγωνία των φοιτητών και των



δασκάλων τους και την ικανότητά τους να αξιολογήσουν σωστά την εκπαιδευτική 

πολιτική της Κυβέρνησης.

Ως συνέπειες της κυβερνητικής αυτής γραμμής μπορούμε να 

απαριθμήσουμε τη σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης και της δημόσιας 

τάξης, τους τραυματισμούς και προπηλακισμούς φοιτητών και αστυνομικών, την 

εκτεταμένη βίαιη αμφισβήτηση και προσβολή ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων των πολιτών συνταγματικώς κατοχυρωμένων, τις καταστροφές 

δημόσιας αλλά και ιδιωτικής περιουσίας στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και 

αλλού και την κλιμακούμενη ανασφάλεια του λαού, που καλλιεργείται προθύμως 

και από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να απαντήσετε στη 

Βουλή: Α. Αν με την ιδιότητά σας αυτή και ως συντονιστής κατά το ν. 1558/85 

«περί Υπουργικού Συμβουλίου» των αρμοδίων, εν προκειμένω, Υπουργών, 

αποδέχεστε την πολιτική ευθύνη της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης και

Β. Αν είστε σε θέση να ανακοινώσετε νέους, ενδεχομένως, σχεδιασμούς και 

αλλαγή πορείας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να εκφύγει η κοινωνική και η οικονομική ζωή στην 

πρωτεύουσα και τις άλλες πόλεις-έδρες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, από το φαύλο 

κύκλο της βίας και της αδιαλλαξίας που αποτελούν στοιχειώδη προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.».



Το ειδικό περιεχόμενο της ερώτησης του Προέδρου του Συνασπισμού 

Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. Αλαβάνου έχει ως εξής: «Βαθύτατη ανησυχία και 

προβληματισμό προκαλεί η αντιμετώπιση εκ μέρους της Κυβέρνησης των 

κινητοποιήσεων της νέας γενιάς και ειδικά των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και 

των πανεπιστημιακών, που εδώ και δέκα μήνες αγωνίζονται για να 

υπερασπιστούν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των πανεπιστημίων και το 

δικαίωμά τους στη γνώση.

Η χρήση βίας με ξυλοδαρμούς ειρηνικών διαδηλωτών, η μαζική και 

ανεξέλεγκτη χρήση χημικών, η παραβίαση βασικών δικονομικών δικαιωμάτων 

φοιτητών που συνελήφθησαν από «τυχαίο δείγμα» των διαδηλωτών αποτελούν τη 

συνήθη πρακτική της αστυνομίας, ενώ συνεχής είναι και η προσπάθεια κορυφαίων 

στελεχών της Κυβέρνησης, με την αξιοποίηση της απερίφραστα καταδικαστέας 

δράσης ομάδων βίας, να κατασυκοφαντηθεί η νεολαία, οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες, όλο το πανεπιστημιακό κίνημα και να στοχοποιηθούν φορείς και 

κόμματα ως υποκινητές και ως λειτουργούντες με «έκνομους» τρόπους.

Δεδομένου ότι η επιμονή της Κυβέρνησης να προχωρήσει το νέο νόμο- 

πλαίσιο, ερχόμενη σε αντίθεση με τη συντριπτική θέληση ολόκληρης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας και η αντιμετώπιση των ειρηνικών διαδηλωτών με 

βίαιο τρόπο υπηρετεί τη στρατηγική της κλιμάκωσης της έντασης, που δημιουργεί 

σοβαρούς πλέον και ποικίλους κινδύνους,



Ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός:

1. Θα προχωρήσει στη μη εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου για τα 

πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε μόνο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, 

προκειμένου να υπάρξει μια αντιμετώπιση των θεμάτων Παιδείας με νέους όρους 

και σε συνεννόηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα;

2. Θα σταματήσει, κρυπτόμενη πίσω από πράξεις ομάδων βίας, να 

αντιμετωπίζει με αυταρχισμό και κατασταλτικά μέτρα τις ειρηνικές διαδηλώσεις των 

φοιτητών και να συκοφαντεί το πανεπιστημιακό κίνημα και τα κόμματα που 

υπερασπίζονται το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο;».

(ΜΒ)
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Στις επίκαιρες ερωτήσεις του πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. 

Κακλαμάνη και του Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός κ. 

Αλέξανδρου Αλαβάνου, που απευθύνονται προς τον κύριο Πρωθυπουργό, θα 

απαντήσει η Υπουργός Παιδείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε 

Πρόεδρε; Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ερωτάται ο

Πρωθυπουργός, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι απών. Μονίμως απών, πλην μιας ή 

δύο περιπτώσεων, επί τρία ολόκληρα χρόνια, ενώ ο Κανονισμός -όπως 

γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και όφειλε να το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός ως 

Βουλευτής- υποχρεώνει τον Πρωθυπουργό κάθε Παρασκευή να προσέρχεται στη 

Βουλή και να απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών. Ο κύριος 

Πρωθυπουργός -λυπάμαι γι’ αυτό που θα πω, αλλά το είχε πει ο Γεώργιος 

Παπανδρέου για το Γρίβα-Διγενή- προτιμά να δοξάζεται κρυπτόμενος πίσω από 

τις πλάτες των Υπουργών του. Η θέση του, κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ. Αντί να 

κόπτεται για τους θεσμούς -τελευταία, δε, κόπτεται πάρα πολύ για τους θεσμούς- 

οφείλει εμπράκτως να εκδηλώνει το σεβασμό του στους θεσμούς και ιδιαιτέρως



προς τον κορυφαίο θεσμό της Δημοκρατίας, που είναι η Βουλή των Ελλήνων. 

Λυπάμαι διότι η αλαζονεία αυτή του κυρίου Πρωθυπουργού ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...είναι αναντίστοιχη με την σεμνότητα και 

ταπεινότητα που επαγγέλλεται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ας μην το γενικεύσουμε. Ελήφθη 

το μήνυμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σαν τους καλογήρους του Μεσαίωνα που 

νήστευαν βαφτίζοντας το κρέας σε ψάρι, έτσι και ο Πρωθυπουργός μιλάει από εκεί 

για τους θεσμούς, δείχνουν και τα κανάλια της κρατικής τηλεόρασης την 

Αντιπολίτευση όταν ασκεί συνταγματικό της δικαίωμα, και ο ίδιος...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, είστε σαφής, κύριε
ι

Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, κύριε Πρόεδρε -θα 

μου επιτρέψετε να το πω- και μία ευθύνη του Προεδρείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εκ μέρους του Προεδρείου θα 

σας απαντήσω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να σας πω όμως σε τι συνίσταται η ευθύνη 

του Προεδρείου. Δεν είναι εδώ η Πρόεδρος, αλλά εσείς να της μεταφέρετε ότι το 

Προεδρείο οφείλει -διότι το Κοινοβούλιο είναι πάνω από την Κυβέρνηση, εμείς

ν.03Κ3)Γ" - —---  - ' --  - -  -Από:



εκφράζουμε αυθεντικά και αμεσότερα από οποιονδήποτε άλλο θεσμό τη λαϊκή 

κυριαρχία- να υποδεικνύει και στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς, όταν δεν 

σέβονται το Κοινοβούλιο, ότι οφείλουν εμπράκτως να εκδηλώνουν το σεβασμό 

τους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε 

Πρόεδρε.

Ο κύριος Αλαβάνος έχει το λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάμαι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- γιατί 

αυτή η συμπεριφορά του κυρίου Πρωθυπουργού, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα 

δείγμα και ένα παράδειγμα, το οποίο διαχέεται σ’ ολόκληρη την Κυβέρνηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ας μην το γενικεύσουμε τώρα, 

κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν αυτή η κρίση που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα, η οποία δυναμιτίζει την κοινωνική ειρήνη,...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα, ωραία. Ορίστε, κύριε 

Αλαβάνο, έχετε το λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας, τις 

περιουσίες ιδιωτών, η νεολαία που κατασυκοφαντείται,...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν θα κάνουμε γενικευμένη 

επερώτηση τώρα. Ελήφθη το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε.

1 δ/3/20θ7 12:26:00 μμ 
Τδ/3/2007 12:26:00 μμ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...οι αστυνομικοί που άλλοτε ως «ακίνητα- 

στρατιωτάκια»... Είδατε χθες τι έγινε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε τώρα, κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν η σκοπιμότητα η κυβερνητική 

επιβάλλει γαλήνη υπάρχει γαλήνη. Όταν η Κυβέρνηση θέλει να επικαλύπτονται τα 

προβλήματα...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε 

την ένστασή σας και μπαίνετε επί της ουσίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...με πυρκαγιές και συγκρούσεις, τότε τα 

«ακίνητα στρατιωτάκια» ρίχνονται στη φωτιά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ καθίστε.

Ορίστε κύριε Αλαβάνο, έχετε το λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα επανακαταθέσω την ερώτησή μου, 

κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Όπως θέλετε. Δεν θέλετε να τη 

συζητήσουμε τώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλετε να υποδείξετε στον 

Πρωθυπουργό...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το είπατε.



_______________________________1 3 :___________________________________________
5 /6  ΜΠΑΚΑΛΗ Δ/ΦΟΣ 16/3/2007 Αϋ0316ΜΒ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:...ότι η σεμνότητα και η ταπεινότητα είναι το

να αποδέχεται κανείς και τα λάθη του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το είπατε, κύριε Πρόεδρε. 

Είμαστε νοήμονες όλοι εδώ μέσα. Καθίστε, παρακαλώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έστω και αργά να σεβαστεί επιτέλους το 

Κοινοβούλιο!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε.

Ορίστε, κύριε Πρόεδρε του Συνασπισμού, έχετε το λόγο.

(ΟΚ)
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της

Ριζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι δυστυχώς αυτή είναι 

συνήθης πρακτική του Πρωθυπουργού. Είναι σήμερα το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, 

χαιρετίζει στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Όμως χαιρετίζουν και άλλοι Πρόεδροι 

Κομμάτων, όπως κι εγώ, στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο χαιρετισμός του 

Πρωθυπουργού δεν είναι αυτήν την ώρα. Μπορούσε να είναι εδώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της

Ριζοσπαστικής Αριστερός): Ναι, αυτό ακριβώς. Ακόμα και αν πηγαίναμε μισή 

ώρα μετά, είναι πάρα πολύ ευλύγιστη η οργάνωση του Συνεδρίου και θα το 

δεχόταν.

Επομένως, νομίζω ότι είναι μια καταχρηστική πια πρακτική του 

Πρωθυπουργού να υποτιμά το Κοινοβούλιο, να υποτιμά τα άλλα Κόμματα, να 

υποτιμά τους επικεφαλής των άλλων Κομμάτων και να είναι απών από συζητήσεις 

πάνω σε μείζονα προβλήματα.

Υπάρχει κάθε σεβασμός -πάρα τις πολύ έντονες αντιθέσεις μας- στην 

Υπουργό Παιδείας, όμως το ερώτημα απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Η 

απόσυρση ενός νόμου δεν είναι στη δικαιοδοσία μίας Υπουργού ή ενός 

Υπουργού. Όταν το 1980 απέσυρε το ν.815 η τότε Κυβέρνηση της Νέας



16/3/2007 AE0316GK.doc
________________________________

2 /2  ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

δημοκρατίας, αυτό ανακοινώθηκε και έγινε από τον -τότε Πρωθυπουργό

Κωνσταντίνο Καραμανλή. Όταν δεν εφαρμόζεται ένας νόμος -όπως για

παράδειγμα ζητάμε έστω τη μη εφαρμογή στη συνταγματική διάταξη του Βασικού

Μετόχου- αυτό ανακοινώνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Επομένως, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ αυτήν την υποτίμηση. Ξέρω την 

απάντηση της Υπουργού εκ των προτέρων. Ξέρω τις δικαιοδοσίες ενός 

Υπουργού. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν Πρωθυπουργό απάντα από το μείζον 

πολιτικό ζήτημα της χώρας. Και όπως έχει γίνει και άλλες φορές, δυστυχώς είμαι 

αναγκασμένος να αποσύρω την ερώτησή μου και να την επανακαταθέσω για την 

επόμενη Παρασκευή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε 

Πρόεδρε.
ι

Όσον αφορά το Προεδρείο -γιατί επί της ουσίας θα απαντήσει η κυρία

\
Υπουργός- πρέπει να σας πω ότι το γεγονός της απουσίας του Πρωθυπουργού 

και της αντικαταστάσεώς του εδώ από τον αρμόδιο Υπουργό είναι σύμφωνο με 

τον Κανονισμό με το άρθρο 129, αλλά και η πρακτική...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι καταχρηστική αυτή η επίκληση του 

Κανονισμού!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θα σας πω τώρα για τη λέξη 

«καταχρηστική», κύριε Κακλαμάνη. Μην βιάζεστε.

Α τ



- Θα σας πω ότι το 2002 και 2003, επί Προεδρίας σας, είχαν κατατεθεί έντεκα

ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι οκτώ και ο Πρωθυπουργός, ο 

κ. Σημίτης, δεν απήντησε σε καμία!

Το 2003-2004...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Σημίτης δεν προσήρχετο; Αυτό θέλετε

να πείτε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Θέλω να πω αυτό το οποίο λέω, 

κύριε Κακλαμάνη. Λέω για τη Β' Σύνοδο...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ να μην καταθέτετε επιλεκτικά 

στοιχεία στο Κοινοβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κανένα επιλεκτικό!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό και επιμένω!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλάω για τις δύο τελευταίες 

Συνόδους...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε στοιχεία από το 1996 που 

θεσμοθετήθηκε αυτή η διαδικασία!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ! Σας άκουσα. 

Μιλάω για τις δύο τελευταίες!

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτό 

θεσμοθετήθηκε από το 1993 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Γ



ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε από το 1996 μέχρι τώρα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Με συγχωρείτε πολύ! Διαβάζω 

κείμενο, το οποίο λέει...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο θεσμός είναι από το 1996 μέχρι τώρα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πολύ! Εσείς λέτε 

ανακρίβειες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι, δεν λέω ανακρίβειες!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλάω ακριβώς και λέω:

Γ'Σύνοδος 2002-2003: Την περίοδο εκείνη κατατέθηκαν έντεκα ερωτήσεις, 

συζητήθηκαν οκτώ. Σε καμία ο Πρωθυπουργός δεν ήταν παρών!

Δ'Σύνοδος 2003-2004: Κατατέθηκαν δεκατέσσερις ερωτήσεις, συζητήθηκαν 

τέσσερις. Ο Πρωθυπουργός δεν παρευρέθηκε σε καμία!

Επί Κυβερνήσεως Καραμανλή, Σύνοδος 2005-2006: Κατατέθηκαν πενήντα 

ερωτήσεις, συζητήθηκαν είκοσι έξι. Απάντησε ο Πρωθυπουργός σε δύο.

Σύνοδος 2006-2007: Κατατέθηκαν είκοσι πέντε ερωτήσεις, συζητήθηκαν 

έντεκα. Ο Πρωθυπουργός προσήλθε και απάντησε σε μία επίκαιρη ερώτηση.

Αυτό δεν το λέω, για να κάνω κάποια...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ για τη λογική του 

Προεδρείου!

-Από: Γεωργοπαπαδάκου Κανέλλα



5 /5  ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΥ 16/3/2007 AE0316GK.doc
21

— ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ακούστε, κύριε Κακλαμάνη. 

Μπορεί να λυπάστε και όλοι λυπόμαστε ο καθένας για τους δικούς του λόγους. 

Εσείς λυπάστε για τους δικούς σας, εγώ λυπάμαι για τους δικούς μου.

Ανέφερα αυτά τα στοιχεία, όχι για να έλθω σε αντιπαράθεση με την 

προηγούμενη Προεδρία, αλλά απλώς για να δείξω το γεγονός ότι πολλές φορές ο 

Πρωθυπουργός ευλόγως δεν παρίσταται, διότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει μόνο 

την αρμοδιότητα αυτή. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες και είναι 

επόμενο πολλές φορές -τις πιο πολλές φορές- να μην είναι εις θέσήΛ/α παραστεί. 

Το ίδιο έγινε και με εσάς, το ίδιο γίνεται και τώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ένα λεπτό να απαντήσει η κυρία 

Υπουργός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς ως υπεύθυνος πολιτικός και 

Προεδρεύων θεωρείτε ότι η περίοδος αυτής της τριετίας σε ό,τι αφορά το 

συγκεκριμένο θέμα...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, αυτό είπα; Αυτό 

καταλάβατε ότι είπα; Σας παρακαλώ! Αυτό καταλάβατε ότι είπα;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα κάνω εγώ το συνήγορο του κυρίου 

Σημίτη!

Από' Γεωονρπαπαδάκου Κανέλλα



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είπα ότι είναι ένα φαινόμενο 

συνηθισμένο μέχρι σήμερα!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι φανερό ότι ο κ. Καραμανλής 

περιφρονεί το Κοινοβούλιο!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα σας παρακαλώ πολύ! Δεν 

μπορούμε να συνεννοηθούμε!

(Ι-Μ)



9Μ

(1ΘΚ) ^

Εγώ το έκανα στην Κυβέρνηση Σημίτη, εσείς δεν το κάνετε.

Y-f\ ρ  Γ\ f \  Μ ^  ^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Δεν το κάνατε τις δύο τελευταίες 

φορές. Σας το διάβασα ότι δεν το κάνατε. Αλλά δεν σας κατηγορώ εγώ γι' αυτό.

Σας λέω ότι είναι σύνηθες φαινόμενο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν τολμάτε να υποδείξετε στην

Κυβέρνηση ότι οφείλει να σέβεται τη Βουλή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Τη σέβεται και την παρασέβεται.

Όλες οι κυβερνήσεις σέβονται τη Βουλή.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δώσατε δικαιώματα εμπράκτως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αλλά πρέπει να καταλάβετε και 

εσείς ότι ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός, έχει και άλλες αρμοδιότητες, 

πλην του να παρίσταται και να απαντάει στις ερωτήσεις. Και αυτό το κάνατε και 

εσείς και γίνεται και τώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος και ισχυρίζεστε ανακρίβειες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κακλαμάνη,

τελείωσε το θέμα.

Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.



Καθώς βλέπω αποσύρονται οι ερωτήσεις, αλλά δεν χάνεται η ευκαιρία να 

τις χρησιμοποιήσουμε για άλλα πράγματα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Από πού έχει το λόγο κατά τον Κανονισμό 

η Υπουργός; Μπορείτε να μου πείτε εσείς που ξέρετε τον Κανονισμό; Πόθεν έχει 

το λόγο, αφού δεν συζητούνται οι ερωτήσεις;

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, απευθύνατε 

βαρείς κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Η παριστάμενη Υπουργός δεν πρέπει να 

μιλήσει; Έτσι είναι ο Κανονισμός; Μονόπλευρος είναι ο Κανονισμός;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θυμάστε ότι δεν σας 

ζήτησα να διαβάσετε τις ερωτήσεις.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι 

κοινοβουλευτική συμπεριφορά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 

αφήστε να μιλήσει η κυρία Υπουργός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εσείς επιμένατε να διαβάσετε τις 

ερωτήσεις.



Τ1ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σω τήρης Χατζηγάκης): Επέμενα, διότι αυτό λέει ο 

Κανονισμός, κύριε Κακλαμάνη. Αυτό έλεγε και αυτό έκανα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ σας είπα ότι δεν χρειάζεται. Εφόσον 

σας ζήτησα να αποσυρθεί, σταματάει η συζήτηση.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θ ρησκευμάτω ν): Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να αναφερθώ επί της ουσίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σω τήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, δεν σταματάει, 

διότι απευθύνατε κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τις απαντήσω εγώ 

αυτές τις κατηγορίες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν δεν αντιδικώ μαζί

σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ούτε,εγώ αντιδικώ μαζί σας.
*

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε και θα συμφωνήσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μα, δεν έχετε το λόγο τώρα. Θα 

μιλήσει η Υπουργός και μετά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να σεβαστείτε τον Κανονισμό. Ο 

Κανονισμός λέει, όπως έγινε με τον κ. Σαλμά, «αποσύρεται, δεν συζητείται».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μιλήσατε, κύριε Κακλαμάνη.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θ ρησκευμάτω ν): Δεν θα μιλήσω επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε.



-ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- (Σωτήρης Χατζηγάκης): Απευθύνατε ορισμένες 

κατηγορίες στην Κυβέρνηση. Υπάρχει Υπουργός. Δεν θα απαντήσει σε αυτές τις 

κατηγορίες;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε λάθος. Παραβιάζει ο 

Πρωθυπουργός τον Κανονισμό, παραβιάστε τον με γεια σας με χαρά σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο Πρωθυπουργός δεν 

παραβιάζει κανένα Κανονισμό. Υπάρχει άρθρο στον Κανονισμό που 

προσδιορίζει...

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτω ν): Κύριε Πρόεδρε, πουθενά ο. Κανονισμός δεν γράφει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρία Υπουργέ, όχι επί του

Κανονισμού, παρακαλώ.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτω ν): ...ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που 

ελέχθησαν. Και φυσικά δεν θα μπω επί της ουσίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λάθος κάνετε, κυρία Υπουργέ. Κατά τον 

Κανονισμό είστε απούσα. Παρών όφειλε να είναι ο Πρωθυπουργός. Και ο

Πρωθυπουργός είναι απών.

ι
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτω ν): Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισμός ορίζει ότι μπορεί να έρθει ο



Υπουργός στη θέση του Πρωθυπουργού. Επίσης είναι δικαίωμα των Βουλευτών 

να αποσύρουν τις ερωτήσεις. Αυτό δεν συνιστά λόγο για να ακουστούν εδώ ύβρεις 

εναντίον της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πού ακούσατε τις ύβρεις; Εσείς μας έχετε 

υβρίσει όλους.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θ ρησκευμάτων): Θα με αφήσετε να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να μην

σέβεστε τίποτα. Δεν μπορεί, ενώ υπήρξατε Πρόεδρος, να μην σέβεστε τους 

συνομιλητές σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν σας ακούω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, καθίστε κύριε

Κακλαμάνη.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων): Έχετε υποχρέωση να με ακούσετε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Περάσατε ένα νόμο με 27 άρθρα σε μια 

ώρα και έχετε το θάρρος να εμφανίζεστε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, είστε εκτός 

Κανονισμού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλετε την ένταση, θέλετε την κρίση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κακλαμάνη. 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 

Θ ρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, μισό

λεπτό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούω την Υπουργό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, επειδή δεν 

θέλουμε να αντιδικήσουμε, ούτε εσείς ούτε εγώ, παρακαλώ δεν θα παραβιάζετε 

τον Κανονισμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον παραβιάσατε όμως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πολύ.

Ήσασταν Πρόεδρος πολλά χρόνια και πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγμα 

σε όλους μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι' αυτό επιμένω να διαβάσετε τον 

Κανονισμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Διακόπτετε, όμως.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν διαβάσατε τον Κανονισμό. 

Πώς μπορώ εγώ να αντιδράσω;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εάν θέλετε θα σας δώσω το 

λόγο να το πείτε. Μην διακόπτετε, όμως, την Υπουργό. Παρακαλώ πολύ.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να μου δώσετε το λόγο μετά. -

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, ελέχθησαν πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει και πολύ στερεά αντίληψη περί δημοκρατίας εδώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ορίστε. Κατά τα άλλα υβρίζουμε!

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων): Η Βουλή αποφασίζει, η Βουλή ψηφίζει και επομένως αυτοί οί 

οποίοι ισχυρίζονται ότι δήθεν θα πρέπει να αποσυρθούν οι νόμοι, είτε πλήττουν τη 

Βουλή και την πλειοψηφία της που ψήφισε επειδή δεν τους αρέσουν οι νόμοι, έχω 

την εντύπωση ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούν το πώς λειτουργεί η δημοκρατία 

μας.

(AD)

(DP)



-  - (1LM) ~ -  γ

Είναι δικαίωμα των Βουλευτών, του Προέδρου του Συνασπισμού και του 

πρώην Προέδρου της Βουλής να αποσύρουν τις ερωτήσεις τους. Αν αυτό συνιστά 

λόγο για να ακουστούν αυτά που ακούστηκαν εδώ, θα τα κρίνει εν τέλει ο 

ακροατής δεδομένου ότι υπάρχουν τα media και υπάρχει η τηλεόραση.

Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η 

δημοκρατία και το Κοινοβούλιο και όλοι οφείλουμε να σεβόμεθα την πλειοψηφία 

λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν τα δικαιώματα της μειοψηφίας, γιατί δέχομαι ότι η 

δημοκρατία μας είναι και για τον έναν. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι 

πολιτικά ζητήματα που δεν αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και δεν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα είτε για να αποσύρει η Βουλή ένα 

νόμο, είτε για να κατηγορηθεί ο Πρωθυπουργός για κάτι που είναι και σύνηθες και 

προβλέπεται από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της 

Ρ ιζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αμέσως μετά, κύριε Αλαβάνο.

Ένα λεπτό σας δίνω, κύριε Πρόεδρε, καταχρηστικά.

Ορίστε, έχετε το λόγο.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν σ’ αυτά που είπα 

περιείχετο ύβρις, εσείς οφείλατε να το επισημάνετε και εγώ όφειλα να δώσω 

εξηγήσεις στο Σώμα.

Προφανώς δεν υπήρξε ύβρις. Υπήρξε κριτική έντονη, αλλά ύβρις δεν 

υπ ήρξε...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αρκετό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όμως, κύριε Πρόεδρε, το να ακούτε από 

την κυρία Υπουργό να μας κάνει μαθήματα για την αντίληψη που οφείλουμε να 

έχουμε περί δημοκρατίας, αυτό είναι ύβρις. Και όταν εγώ είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι 

η κυρία Υπουργός πέρασε ένα νόμο σε μια ώρα, αυτό είναι γεγονός.

Δεν είπα εγώ να αποσύρετε το νόμο, κυρία Υπουργέ. Πού το ακούσατε 

αυτό από εμένα; Η κυρία Υπουργός ψήφισε το νόμο μιλώντας η ίδια ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Μάλιστα. Τώρα μπαίνουμε στην

ουσία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της 

Ρ ιζοσπαστικής Αριστερός): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αμέσως, κύριε Αλαβάνο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 

Νέας Δημοκρατίας και δυο Βουλευτές -είκοσι εφτά άρθρα- σε μια ώρα και αυτό



είναι ένα ακόμα στοιχείο κρίσεως, την οποία θέλει προφανώς η Κυβέρνηση. Για

αυτό άλλωστε αντί καταλογής, που θα ήταν ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού ...

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεν κάνουμε

συζήτηση επί της ουσίας τώρα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κυρία Υπουργέ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...-αυτό λέει η επίκαιρη ερώτησή μου προς

τον Πρωθυπουργό- έστειλε την κ. Γιαννάκου ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Είναι Υπουργός η κ. Γιαννάκου,

εκφράζει την Κυβέρνηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...γιατί θέλει να επικαλύπτονται τα 

προβλήματα του τόπου και πρώτο της παιδείας, με αυτές τις παρουσίες της κ. 

Γιαννάκου, του κ. Πολύδωρα και όλων των Υπουργών όπισθεν των οποίων -  

επαναλαμβάνω- θέλει να το δοξάζεται κρυπτόμενος ο Πρωθυπουργός τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Καθίστε, κύριε Κακλαμάνη. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά η χώρα θέλει υπεύθυνο και μάχιμο 

Πρωθυπουργό, όχι κρυπτόμενο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Κακλαμάνη, η κ.

Γιαννάκου...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Αυτά που ακούγονται είναι απαράδεκτα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης):- Παρακαλώ, κύριε Σταύρου, όχι 

διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Είναι απαράδεκτα ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Παρακαλώ, κύριε Σταύρου, μην 

ανοίξουμε συζήτηση.

Καταρχήν, η κυρία Υπουργός, όπως και κάθε Βουλευτής, έχει το δικαίωμα 

να εκφραστεί πάνω στα λεγάμενα κατά τον τρόπο που νομίζει. Εάν θα κάνει ένα 

χαρακτηρισμό και τον πει «ύβρις» ή «μη ύβρις» ή «κριτική», αυτό είναι δικαίωμά 

της. Εγώ δεν μπορώ να της κάνω λογοκρισία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Λοιπόν, έτσι το χαρακτήρισε, έτσι 

το είπε. Επομένως, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω.'

Ορίστε, κύριε Αλαβάνο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό και εσείς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της 

Ρ ιζοσπαστικής Αριστεράς): Εγώ, καταρχήν, θέλω να δώσω, αν θέλετε, μια 

δυνατότητα διεξόδου στη σημερινή κοινοβουλευτική ένταση λέγοντας ότι 

τουλάχιστον η δίκιά μου ερώτηση και απ’ ό,τι πιστεύω και του κ. Κακλαμάνη θα 

επανακατατεθεί την επόμενη εβδομάδα για να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός.



(2ΚΟ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Λεβέντη. 

Εκμεταλλεύεστε την αδυναμία ττου σας έχω, κύριε συνάδελφε.

Το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, μια κουρασμένη και χρεοκοπημένη ήδη στην πολιτική της 

κυβέρνηση, θυμίζει τον έμπορο που από ανικανότητα και από κακές επιλογές 

χρεοκόπησε και αιτιάται τον προηγούμενο έμπορο, γιατί πλήρωσε πολύν «αέρα», 

για να χρησιμοποιήσει το χώρο για τη δική του τώρα επιχείρηση.

Όντως, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξόδεψε πολύν αέρα ως 

Αντιπολίτευση και ο αέρας αυτός ήταν ο φρέσκος αέρας των προεκλογικών της 

υποσχέσεων και δεσμεύσεων για τομείς που αποδεικνύεται, έπειτα από τρία 

χρόνια, ότι δεν είχε καμία απολύτως προπαρασκευή και πίστευε -άλλωστε αυτό 

ήταν και το περιεχόμενο της κριτικής που έκανε στις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- 

ότι όλα σε αυτόν τον τόπο μπορούν να προχωρήσουν με τον αυτόματο πιλότο.

Η Κυβέρνηση αναφέρεται μονίμως στο παρελθόν, γιατί δεν μπορεί να
\

οικοδομήσει τίποτα για το μέλλον. Και δεν μπορεί να οικοδομήσει, κύριε Πρόεδρέ, 

για το μέλλον, γιατί δεν έχει καν όραμα. Είναι ανίκανη να οραματιστεί κάτι καλό για
-ν

τον τόπο για το μέλλον. Γι’ αυτό και βλέπετε πώς αντιμετωπίζει το κατεξοχήν 

οραματικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, τους νέους.

Από: Παπακωνσταντίνου Νατάσα



Με την επερώτηση που ανέπτυξαν ήδη οι συνάδελφοί μου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ελέγχεται η Κυβέρνηση, γιατί, ενώ είμαστε πέντε μόλις χρόνια από το τέλος της

προθεσμίας την οποία όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αξιοποιήσει ως τώρα

πλην της Κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας -της Κυβερνήσεως της χώρας μας

σήμερα, της «νέας διακυβέρνησης», όπως αρέσει στους συναδέλφους της Νέας

Δημοκρατίας και στους Υπουργούς να την αποκαλούν- δεν έχει γίνει τίποτα*·*
4

απολύτως. Πέντε χρόνια, λοιπόν, πριν από το τέλος και δεν έχει γίνει τίποτα 

απολύτως!

Ο κ. Ρόβλιας αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο που 

είχε στη διάθεσή της και μπορούσε να το αφήσει όπως ήταν ή να το αλλάξει, 

κάνοντας «διάλογο», όπως λέει, διάλογο τον οποίο δεν πραγματοποιεί ποτέ επί 

της ουσίας, αλλά απλώς αντιγράφει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο εισήγαγε στην πολιτική 

πρακτική, στο δημόσιο βίο την έννοια του διαλόγου, της διαβούλευσης, της 

προσπάθειας δημιουργίας συναινέσεων για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, έως τώρα δεν έχει κάνει τίποτα και πολύ σωστά

υπέμνησε ο κ. Παπαϊωάννου τις δεσμεύσεις του παρισταμένου Υπουργού
\

Επικράτειας κ. Ρουσόπουλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

(ΧΕ)

Από: Παπακωνσταντίνου Νατάσα



Οδεύουμε προς τον επόμενο Ιούνιο, κύριε Υπουργέ, εκείνο τον Ιούνιο που ως 

το τέλος του θα είχατε προχωρήσει και στην περίφημη αδειοδότηση. Δεν έχετε κάνει 

τίποτα απολύτως.

Η αδειοδότηση είναι εκκρεμής γιατί αυτό εξυπηρετεί την Κυβέρνηση

πολλαπλώς. Βέβαια και η υπόθεση της ψηφιακής τηλεόρασης δεν είναι μόνο

υπόθεση της ενημέρωσης, αφορά την^οικονομία, αφορά ολόκληρη την ελληνική
*
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κοινωνία. Είναι κρίμα η Ελλάδα να μένει σ’ αυτό το πεδίο τόσο πολύ πίσω από τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία είπα ότι δεν είναι σε θέση να οικοδομήσει 

κάτι καλύτερο για το μέλλον. Μας δίνει και σήμερα δείγμα το πώς χρησιμοποιεί τη 

δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Είμαι υπερήφανος διότι έχω θέσει εδώ στη Σώμα και εκτός της Βουλής, το 

μεγάλο πρόβλημα του ελέγχου του δημόσιου βίου της χώρας και πέραν του 

δημοσίου βίου πολλαπλού ελέγχου της ελληνικής κοινωνίας. Διαμορφώνονται 

συνειδήσεις, πρότυπα για τη νεολαία, πρότυπα καταναλωτή -και αυτό είναι σε

βάρος και της οικονομίας μας, σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας- από τις ιδιωτικές
\
*

επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης. Και εξακολουθώ να είμαι ένθερμος υποστηρικτής 

της δημόσιας τηλεόρασης, όχι των υποκειμένων τα οποία σήμερα έχουν μετατρέψει 

τη δημόσια τηλεόραση σε ΥΕΝΕΔ και κάτι χειρότερο.
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Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που σήμερα, κύριε Πρόεδρε, έδωσαν εντολή 

στους ανθρώπους που έχουν τοποθετήσει στη δημόσια τηλεόραση, στην Αγία 

Παρασκευή, να πλαστογραφήσουν την εικόνα του Κοινοβουλίου όταν ο κ. Αλαβάνος 

και εγώ ενόψει της μη εμφανίσεως του Πρωθυπουργού εδώ, ζητήσαμε οι ερωτήσεις 

μας να αποσυρθούν για να επανακατατεθούν. Ο διάλογος ήταν μεταξύ ημών και του 

Προεδρείου. Παρά τον Κανονισμό παρενεβλήθη η Υπουργός Παιδείας για να
4

εκπέμψει μύδρους και ύβρεις εναντίον μας, που ανάγκασαν και τον κ. 

Κωνσταντόπουλο να διαμαρτυρηθεί. Διότι περίπου εδώ η κυρία Γιαννάκου 

αξιολόγησε τις αντιλήψεις μας για τη δημοκρατία.

Έχει αυτό τον κατήφορο τελευταία η κυρία Γιαννάκου. Έχει χάσει την 

ψυχραιμία της και έχει ενταχθεί δυστυχώς στη λογική της έντασης και της κρίσης 

που οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της Κυβέρνησης έχουν θέσει σε εφαρμογή 

ώστε να αποκρύπτονται από τα μάτια του ελληνικού λαού τα μεγάλα προβλήματα 

και τα εσωτερικά της χώρας, απ’ αυτό το τεράστιο πρόβλημα της παιδείας μέχρι τις 

αποκαλύψεις για τη διασπάθιση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, 

αλλά και τα μεγάλα εξωτερικά ζητήματα, τα ζητήματα του εξωτερικού μετώπου της 

χώρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι χάρη σ’ αυτή τη στρατηγική της κυβερνητικής 

προπαγάνδας επί δέκα ημέρες τα ιδιωτικά κανάλια στο σύνολο των υποτιθέμενων 

δελτίων ειδήσεων, ησχολούντο προβάλλοντας τις πυρκαγιές και τις συγκρούσεις
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μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, βέβαια απολαμβάνοντες τις υπηρεσίες. Αυτή

είναι η κυβερνητική προπαγάνδα των περίφημων κουκουλοφόρων, που δεν θα

μάθουμε ποτέ ποιοι είναι.

(ΖΕ)
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Και είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για την Κυβέρνηση αν είναι δυνατόν 

μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες αγνώστων, όχι απλώς να γίνονται απο^ρυθμιστές, 

αλλά να είναι ρυθμιστές της καθημερινής μας ζωής.

Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, η ΕΡΤ σήμερα μετέδωσε μια φράση δική μου, 

προκειμένου να δικαιολογήσει μια «ατάκα» όπως λέει εκτός της Αιθούσης αυτής 

της κυρίας Μπακογιάννη^ η οποία δεν έχει καμία σχέση με το θέμα^ου ετέθη εδώ. 

Βρίθουν και είναι πραγματικά ανθρωπάρια αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται κατ’ 

αυτόν τον τρόπο. Ο φορολογούμενος λαός πληρώνει αυτούς που είναι τώρα στην 

ΕΡΤ για να δημιουργούν μια εικόνα της Βουλής αντίθετη απ’ αυτή που είναι στην 

πραγματικότητα. Να τους χαίρεσθε κύριε Υπουργέ Επικράτειας!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε^κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μας είπε εδώ ο πρόεδρος των 

περιφερειακών καναλιών ότι υπάρχουν στα ιδιωτικά κανάλια λίστες κομμένων 

Βουλευτών. Είμαι ένας απ’ αυτούς^αλλά τι κρίμα το ίδιο συμβαίνει και στην κρατική 

τηλεόραση. Όπως ελέχθη πολύ σωστός όσοι κάνουν κριτική εδώ είναι κομμένοι εκεί 

και όχι απλώς κομμένοι, αλλά διασύρονται κιόλας και άξιος ο μισθός και ο δικός

σας και των ανθρώπων σας στην ΕΡΤ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία! Ευχαριστούμε^ κύριε

Πρόεδρε.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω μόνο με τούτο. 

Έχουμε το κανάλι της Βουλής. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθουμε 

υπερήφανοι. Αν θέλετε^τα τελευταία χρόνια( υπάρχει η δυνατότητα του λαού να 

πληροφορείτο/τι γίνεται εδώ στη Βουλή. Δυστυχώς^επί τρία χρόνια τώρα με τη νέα 

διακυβέρνηση^ μάς λέει εδώ ο κ. Ρουσόπουλος ότι από τριακόσιες έχουν φθάσει 

στις δύο χιλιάδες οι συχνότητες. Γιατί δεν δίνετε μερικές( κύριε Υπουργέ, όπως 

έχετε δεσμευτείς ώστε το Κανάλι της Βουλής να ακούγεται σε ολόκληρη τη χώρα; 

Μήπως γιατί δεν σας συμφέρει να πληροφορείται ο ελληνικός λαός ποια κριτική 

γίνεται εδώ στην Κυβέρνηση, σε ποιο επίπεδο κινείται ο διάλογος που κατεβάζετε

το διάλογο με την όλη στάση σας εδώ μέσα;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα του Καναλιού της 

Βουλής είναι μείζον. Το γνωρίζετε και επ’ αυτού θα παρακαλούσα τον Υπουργό να 

μας πει γιατί να καλύπτεται σήμερα μόνο το 65% της χώρας από το Κανάλι της 

Βουλής και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται συχνότητες στους φίλους της

Κυβερνήσεως;

Όσον αφορά την ψηφιακή τηλεόραση^ κύριε Πρόεδρε, φοβάμαι ότι-αυτό που

έγινε με την αναλογική τηλεόραση ...



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της 

εττερώτησης αυτό ήταν. Όπως καταλάβατε το Προεδρείο παραβίαζε τον 

Κανονισμό τόση ώρα!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο.

Και λέει ο ΤΓγού ^ο ') ·χ<>ν Ιι/οΎί^οοΎοο

«Ο προσεκτικός μάλιστα παρατηρητής θα διαπιστώσα ότι τα αυθαίρετα

έχουν αρχίσει να χτίζονται και απέναντι τους διαπιστώνεται μια ανοχή που μπορεί 

να προέρχεται και από άγνοια. Γεγονός είναι ότι οι ψηφιακές οπτικοακουστικές 

μεταδόσεις πραγματοποιούνται ήδη σε διάφορες πλατφόρμες.

Η παροχή αυτών των οπτίκοακουστικών υπηρεσιών για να υιοθετήσουμε 

την ορολογία της αναθεωρούμενης οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα», δεν 

έχουν καμιά ειδική άδεια. Και η πολιτεία δεν αντιδρά σε αυτό. Η έλλειψη 

αντίδρασης ακόμη και αν οφείλεται σε νομοθετικά κενά ή σε άγνοια, ανησυχεί 

εκείνους που δεν θα ήθελα# να δουν να επαναλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο 

επεβλήθη η απορρύθμιση στα τέλη της δεκαετίας του '80, αρχές της δεκαετίας του

'90 και την οποία ζούμε ακόμη».

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δοκιμαστικές εκπομπές ψηφιακής τηλεόρασης

από ιδιώτες^ ό,τι έγινε με την αναλογική που βγήκαν στον αέρα οι πάντες και 

έχουμε αυτή την εικόνα και το ίδιο θέλει η Χυβέρνηση^προφανώς συνεργαζόμενη 

με τους ιδιώτες να γίνει ψηφιακή. Γι’ αυτό και δεν φέρνει νόμο.



Αφού με εγκαλείτε για το τι κάναμε αυτά τα χρόνια, σας λέω το εξής: Τι είναι 

εκείνο το οποίο προετοίμασε το ψηφιακό τοπίο; Και απαντώ ότι δεν το 

προετοίμασε σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, κύριε Ρόβλια, τίποτα απολύτως, διότι 

δεν παρέλαβα τίποτε απολύτως από αυτά τα οποία έγιναν πράξη τον τελευταίο 

ενάμιση χρόνο τόσο με τα τρία νέα ψηφιακά κανάλια όσο και με τη δουλειά που 

έγινε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, από την ΕΤ, από 

επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου για την κατοχύρωση 

σημαντικού αριθμού συχνοτήτων, κάτι που δεν υπήρχε πριν και άρα, δεν 

μπορούσε να πατήσει σε καμία βάση η όποια ιδέα -εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί 

να υπήρχαν ιδέες, για την πράξη μιλώ- ψηφιακής τηλεόρασης.

Σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της δημόσιας 

τηλεόρασης, έχω αναφερθεί και πάλι προσφάτως σε ομιλία μου στη Βουλή ότι 

υπάρχει δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Το ερώτημα ήταν για την αξιοπιστία και την 

αντικειμενικότητα των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών της 

ΕΡΤ. Το ποσοστό ήταν στο 36%.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τηλεφωνική δημοσκόπηση ήταν;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Την έχω 

καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τηλεφωνική δημοσκόπηση; Αυτό ερωτώ.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Την έχω

καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής. Αν θέλετε, μπορείτε να την βρείτε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ερωτά ο κύριος Πρόεδρος εάν 

ήταν τηλεφωνική η δημοσκόπηση.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Με συγχωρείτε, 

αλλά δεν το άκουσα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχει καμία σχέση εάν ήταν 

τηλεφωνική;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Δεν το θυμάμαι, 

αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία και θα σας πω γιατί. Διότι ήδη όχι μόνο η χώρα 

μας, αλλά και πολλές άλλες χώρες, όλα τα κόμματα -και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 

δημοσιεύσει τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, τις οποίες έχει κάνει- αξιοποιούν την 

τηλεφωνική δημοσκόπηση σε ποσοστά αξιοπιστίας πάρα πολύ υψηλά σε σχέση 

με το παρελθόν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτήν τη δημοσκόπηση η αντικειμενικότητα της ΕΡΤ

κινείται στο 36% και του δεύτερου καναλιού, που είναι ιδιωτικό, στο 17% ή 18%.

\

Εάν με ρωτήσετε εάν είμαι ευχαριστημένος, θα σας πω πως όχι. Δεν είμαι 

ευχαριστημένος, γιατί, όπως λέει και το λαϊκό ρητό, ο εχθρός του καλού είναι το 

καλύτερο, δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί διαπιστώνω ότι πολλές προσπάθειες 

δεν οδηγούνται πάντα σε καλό αποτέλεσμα. Θα έλεγα, όμως, ότι σε σχέση με το



παρελθόν τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Μόλις πρόσφατα ο εκπρόσωπος 

τύπου και Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευθυμίου από το ραδιοφωνικό σταθμό 

FLASH έδωσε συγχαρητήρια για την κάλυψη της ΕΡΤ στο τριήμερο των εργασιών 

του συνεδρίου που είχε το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ σας κατήγγειλα κάτι σήμερα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Δεν θυμάμαι να
**
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υπήρχε στο παρελθόν...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα το ελέγξετε; Πλαστογράφηση στην 

εικόνα της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Δεν θυμάμαι να 

υπήρχε στο παρελθόν η οποιαδήποτε συμπεριφορά προς το κόμμα τότε της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, όταν πολλές από τις 

εκδηλώσεις, στις οποίες μετείχε ο τότε Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

και νυν Πρωθυπουργός, προβάλλονταν ή δεν προβάλλονταν καθόλου.

(RG)
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Είπα και προηγουμένως ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και αυτό

είναι η μόνη σαφής οδηγία, την οποία ο ομιλών, ο έχων την τιμή να σας ομιλεί, έχει

δώσει στη διοίκηση της ΕΡΤ. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα -δ εν

μπαίνει σε ζυγαριά η αντικειμενικότητα- όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Οι

/
δείκτες που σας ανέφερες-προηγουμένως από δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει ήδη πολύ 

σημαντικά βήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά να συνεχίσουν ως ΥΕΝΕΔ. Αυτό 

κάνουν σήμερα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι ρωτάτε τώρα, κύριε Βαρβιτσιώτη; 

Γιατί δεν το είπατε την ώρα που μιλούσατε;

Έχει ένα ερώτημα ο κ. Βαρβιτσιώτης: Εάν έγιναν εκλογές στο συνδικαλιστικό

όργανο των εργαζομένων στην ΕΡΤ και τι αποτελέσματα είχε. Ξέρετε την
*
\

απάντηση;

Ο-συνάδελφος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μιλτιάδης 

Παπαϊωάννου έχει το λόγο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Τελικά στο 

δελτίο ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές είναι αυτοί που είπε ο κ. 

Βαρβιτσιώτης, ότι είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Δε νομίζω. Θα έχουν κάποιο πρόβλημα μαζί 

μου τότε. Σας λέω, πλαστογράφησαν, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, τη συνεδρίασή 

μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ελεγχθεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό σας λέω και δεν ιδρώνει το αφτί του 

αρμόδιου Υπουργού.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Χίλιες επτακόσιες μονιμοποιήσεις δικών σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, να λάβει γνώση ο Υπουργός που 

βρισκόταν εδώ; Ο Υπουργός ήταν εδώ, θα ελάμβανε γνώση;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντός του πλαισίου των οδηγιών του κυρίου 

Υπουργού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν πιστεύω ότι είναι αυτές οι οδηγίες 

του κυρίου Υπουργού. Αλίμονο!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άλλωστε μας το είπε, να είναι...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είδατε τι ωραία ανέλυσε; Εγώ 

πράγματι εντυπωσιάστηκα από την ομιλία του.

Ορίστε, κύριε Παπαϊωάννου έχετε το λόγο.



και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και 

Πολιτισμού κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 

Α ') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 

της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α ') και άλλες 

διατάξεις»

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή. '
4

Ορίστε, κύριε Παπαϊωάννου, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Επειδή ο κύριος Υπουργός δεν έχει τι να 

απαντήσει στα ουσιαστικά προβλήματα και θυμήθηκε, για να είναι μέσα στην 

τηλεοπτική εικόνα, τη χθεσινή υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας, απλώς και 

μόνο θα του θυμίσω ότι αυτή η υπογραφή έχει μια αρχή, ένα ξεκίνημα και αυτό το 

ξεκίνημα αφορά τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και αυτό ας το θυμάται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αρχή και τέλος, λοιπόν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικράτειας): Και ένα τέλμα 

δεκατεσσάρων ετών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει το

*
λόγο επί του Κανονισμού. Θα ήθελα να σας παρακάλέσω σε δυο λεπτά να μας 

αναπτύξετε σε τι συνίσταται η παραβίαση και ποιο άρθρο του Κανονισμού 

παραβιάστηκε.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τη 

λειτουργία του Προεδρείου και επίσης την πιστή καταγραφή των συζητήσεων και, 

όπως γνωρίζετε, την ευθύνη του πράγματος έχει το Προεδρείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συγκεκριμένο άρθρο, κύριε 

Πρόεδρε;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:/Σας είπα. Είναι όλες οι διατάξεις που
4

αφορούν τη λειτουργία του Προεδρείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλες οι διατάξεις. Άρα, μιλάτε για 

παραβίαση όλων των διατάξεων.

Έχετε το λόγο για δυο λεπτά να πείτε σε τι συνίσταται η παραβίαση του 

Κανονισμού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας αν έφερα πριν ότι 

κατά τη συζήτηση, που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε, δυο επικαίρων ερωτήσεων...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν μου επιτρέπετε, επειδή θίξατε 

τέτοιο θέμα, διακόπτω το χρόνο σας. Έγινε παραβίαση του Κανονισμού, κύριε 

Πρόεδρε, τότε. Διότι από τη στιγμή που καταθέσατε...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου δώσατε το λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας έχω δώσει το λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, λοιπόν, δεν είναι...



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό. Μιλάτε για παραβίαση 

του Κανονισμού. Παραβιάστηκε πράγματι ο Κανονισμός -και έχετε απόλυτο δίκιο- 

στην αρχή της συνεδρίασης, διότι δεν έπρεπε να δοθεί ο λόγος στους επίκαιρα 

ερωτώντες Βουλευτές, αφού οι ίδιοι δεν θέλησαν να συζητηθούν οι ερωτήσεις 

τους.

ΑΓίΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάνετε ένα λάθος, κύριε Πρόεδρε, το
4

οποίο δείχνει μια προκατάληψη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ειδικά σ’ εσάς; Ποτέ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε με σας παρακαλώ. Ο Πρόεδρος 

προεδρεύει. Όταν, πριν ακούσει τον Βουλευτή, σπεύδει ουσιαστικά να τον 

επιτιμήσει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι εσάς, κύριε Πρόεδρε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι το Προεδρείο προφανώς κατ’ 

ανοχήν παραβίασε τον Κανονισμό...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παραβίασε τον Κανονισμό,

μάλιστα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα παιχνίδια δεν 

πρέπει να τα κάνει ο Πρόεδρος του Σώματος. Σας παρακαλώ.

(δΤ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, 

αναφέρεστε σε....

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν νομίζετε, αφού με ακούσετε, ότι δεν 

παραβιάστηκε ο Κανονισμός, τότε θα πείτε ότι δεν παραβιάστηκε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ομολόγησα ο ίδιος ότι παρεβιάσθη 

ο Κανονισμός και σε ποιο σημείο.

Ορίστε, συνεχίστε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ. Μην υποτιμάτε τη 

νοημοσύνη όλων μας. Αυτό το είπατε για να καταλάβουμε όλοι ότι κάποιος εδώ 

παραβιάζει τον Κανονισμό και εσείς το ανέχεστε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν 

λειτουργούμε έτσι. Δεν είναι fair play, όπως το λένε οι αγγλομαθείς εδώ όσοι είναι.

Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όταν ανέφερα εγώ γιατί δεν έρχεται ο 

Πρωθυπουργός, το Προεδρείο επέλεξε, από ένα σημείωμα της υπηρεσίας που του 

εδόθη και το οποίο έχω μπροστά μου, να αναφέρει το ποιες επίκαιρες ερωτήσεις 

και σε πόσες ήρθε ο Πρωθυπουργός από το 2002 μέχρι τις εκλογές του 2004, ενώ 

εγώ επέμεινα από τότε που υπάρχει ο θεσμός πώς λειτούργησε. Και εδώ το 

πλήρες σημείωμα λέει ότι τον πρώτο χρόνο ο Πρωθυπουργός απάντησε σε

ι
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σαράντα τέσσερις ερωτήσεις, τον δεύτερο σε τριάντα εννέα, τον τρίτο σε δεκαεπτά, 

τον τέταρτο σε άλλες δεκαεπτά, τον πέμπτο σε δεκαεννιά, τον έκτο σε δώδεκα, 

^εν είναι σωστό. Και επειδή διέκοψα τον κ. Χατζηγάκη, είπα ότι αυτά είναι 

ανακρίβειες. Δεν είναι σωστό. Εάν δηλαδή εδώ μέσα αρχίσουμε αυτού του είδους 

τη λειτουργία, εγώ θα ντρέπομαι και πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι σ’ αυτήν την

περίπτωση.

Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που /'ένας Βουλευτής, 

συγκεκριμένα εγώ, και έτερος Βουλευτής, ο κ. Παπαϊωάννου, καταγγέλλουν ότι 

πράγματα τα οποία εδώ έλαβαν χώρα κατά προσβολή του Κοινοβουλίου η 

δημόσια τηλεόραση τα εμφανίζει διαφορετικά και σε ό,τι με αφορά σας υπενθυμίζω
Ί

ότι είναι η δεύτερη φοράβ 0  κ. Παυλόπουλος έλεγε για κάποιους που κρίνουν εξ
/

ιδίων και ενώ δεν ανεφέρετο σε εμένα, όπως ο ίδιος το παρεδέχθη εδώ, η κρατική
//

τηλεόραση το χρέωσε σ’ εμένα, γι’ αυτό είπα για «ανθρωπάρια» και «άξιος ο 

μισθός τους». /

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Δεν βλέπω ότι υφίσταται 

παραβίαση του Κανονισμού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Νομίζω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και 

έκλεισα, ότι, επειδή απουσιάζει η Πρόεδρος της Βουλής, σε ό,τι αφορά μεν εμένα

και τον κ. Παπαϊωάννου θα εξετάσουμε τι άλλα δικαιώματα έχουμε σε ό,τι αφορά 

την προσβολή της προσωπικότητάς μας από τη δημόσια τηλεόραση. Και λυπάμαι



γιατί εγώ οδηγούμαι σε μια τέτοια κίνηση, που είναι γνωστό και με έχετε ακούσει 

πολλές φορές να υπερασπίζομαι την ΕΡΤ έναντι των ιδιωτών επιχειρηματιών. Η 

κυρία Πρόεδρος όμως, στην οποία παρακαλώ να το μεταφέρετε, οφείλει αυτό να 

το διερευνήσει, γιατί, αν η εικόνα που δίνουμε εμείς σε όλα τα κανάλια 

πλαστογραφείται και μάλιστα από την κρατική τηλεόραση, τότε πρέπει να 

εξετάσουμε ιτώ ς θα δίνουμε αυτήν την εικόνα, κύριε Υπουργέ Επικράτειας. Αν 

είναι να κόβετε και να ράβετε με τους ανθρώπους σας εκεί...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ολοκληρώσατε, κύριε 

Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...Διότι η κ. Μπακογιάννη, κύριε Πρόεδρε, 

δεν μετείχε στη συζήτηση. Από άλλη συζήτηση που ακολούθησε πήρε ο κ. 

Ρουσόπουλος ή οι άνθρωποί του μία φράση ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Ρουσόπουλος, απ’ ό,τι ξέρετε, 

ήταν εντός της Αιθούσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ...και αυτή δικαιολόγησε τη μοναδική

φράση που η ΕΡΤ μετέδωσε απ’ όσα είπα εγώ. Είναι ή δεν είναι ντροπή αυτό;
\

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Δεν υπάρχει 

παραβίαση του Κανονισμού -αποφαίνεται το Προεδρείο- και δεν υπήρξε 

παραβίαση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Καλώς, κύριε Πρόεδρε. Ο νοών νοείτω!



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή όμως, κύριε Πρόεδρε, 

αναφερθήκατε, επειδή έχω και εγώ ένα σημείωμα από τις υπηρεσίες, δεν ξέρω αν 

έχετε το ίδιο...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το έχω. Στις επόμενες δυο συνόδους 

όντως απαντούσαν οι Υπουργοί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όντως απαντούσρν οι Υπουργοί.

*
4

Και στις πρώτες...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτή είναι η αλήθεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ναι, για τα νούμερα, κύριε Πρόεδρε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έπρεπε, λοιπόν, να πούμε όλη την αλήθεια 

στο Σώμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό θέλω και εγώ να πω, κύριε 

Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έτσι πρέπει να κάνει το Προεδρείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έντεκα φορές προσήλθε στην

πρώτη περίοδο, την πρώτη σύνοδο δηλαδή της I’ περιόδου, δέκα φορές τη
\

δεύτερη και καμία ούτε στην τρίτη ούτε στην^έταρτη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ποιος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Σημίτης. Σ’ αυτό δεν 

αναφερόσαστε, κύριε Πρόεδρε;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ έχω την περίοδο Θ’. Σαράντα 

τέσσερις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Α, έχετε τη Θ’ περίοδο. Γιατί εγώ 

αναφέρομαι στην Γ περίοδο, κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μιλάμε από τότε που ο θεσμός λειτουργεί. 

Μα, τι πράγματα είναι αυτά; Πάλι τρ ίδια θα αρχίσουμε, με τον κ. Χατζηγάκη; Έχετε

4

το σημείωμα; Δώστε το στα Πρακτικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχω το σημείωμα της Γ περιόδου 

και θα το καταθέσω στα Πρακτικά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι μόνο της Γ!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ε, δεν έχω άλλο σημείωμα, αυτό

έχω!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γαιτί; Ε, τότε θα δοθεί το σημείωμα αυτό 

της υπηρεσίας. Παρακαλώ να καταχωριστεί στα Πρακτικά, για να καταδειχθεί πώς 

λειτουργεί και το Προεδρείο!

\

(ΧΡ)



(δΤ)

Εγώ δεν λειτούργησα έτσι ποτέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε 

πάρα πολύ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ δεν λειτούργησα έτσι ποτέ.

'* ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ από τις υπηρεσίες έχω αυτά.
4

Εάν εσείς έχετε άλλα...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να ζητήσετε από την υπηρεσία αυτά που 

έχω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφού το έχετε εσείς, είναι το ίδιο. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα οποία μου τα έδωσε σήμερα η 

υπηρεσία. Το Προεδρείο επιτέλους ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εγώ δεν πήρα τέτοιο χαρτί. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Τραγάκη, εγώ έχω εδώ αυτό που 

εζήτησα από την υπηρεσία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εγώ από την υπηρεσία τα έχω. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει. Εγώ σας δίνω εδώ από το 1996 

μέχρι τον Μάρτιο του 2004 πόσες φορές ήρθε εδώ ο κ. Σημίτης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, τα είπατε.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: -έρετε καλά ότι ο κ. Καραμανλής, έχει έρθει

στα τρία χρόνια δυο φορές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, τα είπατε αυτά και εγώ 

καταθέτω στα Πρακτικά αυτά που έχω.

(Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης, 

καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο 

αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών 

της Βουλής)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για να ηρεμήσουμε και οι δυο θα καταθέσω 

στα Πρακτικά αυτό που μου έδωσε η υπηρεσία.

(Στο σημείο αυτό ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης 

καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο 

αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών

της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Της Θ' περιόδου κύριε Πρόεδρε, το

πήρατε, όταν ετέθη το θέμα πια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε με να μιλήσω. Όπως ξέρετε 

καλύτερα από εμένα στο Προεδρείο υπάρχουν πάντα αυτά της Γ και της ΙΑ’ 

περιόδου όταν αναφέρονται και υπάρχουν επίκαιρες ερωτήσεις για τον



Πρωθυπουργό . Όταν ετέθη το θέμα πράγματι, απευθυνθήκατε στις υπηρεσίες και 

οι υπηρεσίες σας έδωσαν και τη Θ' περίοδο την οποία εγώ δεν είχα εδώ. Γι’ αυτό 

κατέθεσα τη Γ και τη ΙΑ’. Αν έχετε και την Θ' καταθέστε την για να τα έχουμε όλα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε με, γιατί αναγκάζομαι να υψώνω 

τη φωνή μου ενώ έτσι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.

Σας λέω απλά κύριε Πρόεδρε, το εξής: παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. 

Η Κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, μπορεί να αντιπαλεύουν εδώ μέσα και η 

Κυβέρνηση να αναφέρεται στο παρελθόν. Εμείς το Προεδρείο του Σώματος 

έχουμε μια συνέχεια. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι η Βουλή των Ελλήνων στα 

170 χρόνια που λειτουργείς ενώ οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις 

αλληλοκατηγορούνται για σκάνδαλα, για σούπα, για μούπες, με ευθύνη των

προέδρων όλης αυτής της περιόδου, τηρεί κάποιους κανόνες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και τώρα τηρούνται^κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, θα ήθελα λοιπόν, να συνεχίσουμε να

τους τηρούμε τους κανόνες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και να μην παρασυρόμεθα από την θέση 

του οποιουδήποτε κόμματος στο οποίο ανήκουμε όταν καθόμαστε σε αυτή την 

καρέκλα για να δημιουργούμε εντυπώσεις σε βάρος μελών του Κοινοβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για το δεύτερο θέμα όμως της

πλαστογράφησης της συνεδριάσεως όπως εγώ την εννοώ -δ εν  είναι ανάγκη να το

εννοείτε και σεις- η Πρόεδρος πρέπει να ζητήσει από την ΕΡΤ το λόγο γιατί

μετέφεραν σε μια συζήτηση κάτι που ελέχθη σε μια άλλη και έβαλαν φίμωτρο στο

Βουλευτή που μίλησε σε εκείνη τη συζήτηση, πλην μιας φράσεως που

δικαιολογούσε την ατάκα, από την επόμενη συζήτηση. Αυτά είναι ντροπή και γι’ '»*
4

αυτούς που τα κάνουν και γι’ αυτούς που τα διατάσσουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 

Ζητήσατε ηρεμία και βλέπω ότι εσείς δεν έχετε ηρεμία. Χρησιμοποιήσατε σκληρές 

εκφράσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνετε τι λέω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα κατάλαβα όλα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απ’ αυτά που είπα δεν είπαν τίποτα παρά 

μια φράση που δικαιολογούσε κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη σε επόμενη 

συζήτηση. Δεν το καταλαβαίνετε πόσο εξοργιστικό είναι αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το κατάλαβα κύριε Πρόεδρε. Έχω
\

τον κοινό νου να καταλάβω.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει το λόγο.
*·\

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό και προς 

το Προεδρείο αλλά και προς τον πρώην Πρόεδρο, θέλω να πω ότι εδώ κάνουμε



μια συζήτηση 12 λεπτά για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει εξαντληθεί σε δυο 

λεπτά και ήταν επί του Κανονισμού και όχι επί της ουσίας. Άλλωστε δε νομίζω ότι 

ο ρόλος του Προεδρείου είναι να λέει πως ο κάθε δημοσιογράφος θα καλύπτει τα 

θέματα της Βουλής. Αυτό είναι θέμα που αφορά το κάθε κανάλι.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Βαρβιτσιώτη, μιλάμε για την κρατική 

τηλεόραση. '
4

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπήρξα Βουλευτής υπό την 

Προεδρία σας και ήσασταν αυστηρότατος ιδιαίτερα στην τήρηση του χρόνου. 

Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό τον ίδιο σεβασμό προς το χρόνο και προς το 

περιεχόμενο των όσων λέμε, γιατί έχω δεχθεί αλλεπάλληλες παρατηρήσεις σας 

όταν ξέφευγα του θέματος από του Βήματος της Βουλής νομίζω ότι θα πρέπει ...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Βαρβιτσιώτη αυτό το μάθημα που 

μας κάνατε θα το μεταδώσουν η ΕΡΤ και τα τηλεοπτικά κανάλια.

(ΜΤ)


