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ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεν κατάλαβα, κατ’ αρχήν, γιατί είδαμε, σήμερα, αυτό το καινούργιο σχήμα. Να βάζει, 
δηλαδή, ο Πρωθυπουργός πρώτα τον αρμόδιο Υπουργό να εκτοξεύει επιθέσεις 
συλλήβδην εναντίον της Αντιπολίτευσης και, αμέσως μετά, να ακολουθεί ο ίδιος. 
Καινούργια σχήματα προς ενίσχυσή του. Μια χαρά μπορείτε να τα πείτε, κ. Σημίτη. 
Είναι ανάγκη να στήνετε όλο αυτό το σκηνικό; Με το γράμμα του Κανονισμού της 
Βουλής, είναι πράγματι νόμιμο. Αλλά, στην ουσία, μη μου πείτε ότι δεν αναιρεί το 
περιεχόμενο μιας προ Ημερήσιας Διατάξεως Συζήτηση των Αρχηγών. Ο κ. Βενιζέλος -  
όπως και κάθε Υπουργός - έχει πολλές ευκαιρίες να πει τις απόψεις του. Θα 
προτιμούσα η συζήτηση να περιορίζεται μεταξύ μας. Εκτός, αν εσείς αισθάνεσθε ότι 
δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα μόνος σας.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καινοφανή πράγματα, σήμερα. Ακούσαμε, 
για παράδειγμα, ότι όσα λέγονται στη Βουλή, όσα λένε οι αρχηγοί των κομμάτων, είναι 
επικίνδυνα πράγματα, διότι μπορεί να κάνουν χρήση οι άλλοι, οι ‘’κακοί” , οι 
‘’εχθροί” , οι εκτός των τειχών. Δηλαδή, τι μας λέτε; Να αυτοφιμωθούμε; Να
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σιωπήσουμε; Να καταργήσουμε τη Βουλή; Τι νοοτροπία είναι αυτή; Σας λέμε για την 
καθεστωτική σας νοοτροπία. Και έρχεστε και αποδεικνύετε ότι έχετε φτάσει στο 
αποκορύφωμα αυτής της απόλυτης αλαζονείας και καθεστωτικής νοοτροπίας. Το 
μήνυμα που εκπέμψατε, επί ένα ημίωρο -  15’ λεπτά ο Υπουργός Πολιτισμού και 15’ ο 
Πρωθυπουργός -  είναι: ‘’Μη μιλάτε” , °μη κάνετε κριτική” , ‘’να μη συνεδριάζει η 
Βουλή” ‘’να τα λέμε κεκλεισμένων των θυρών” . Είναι ανήκουστα πράγματα αυτά, κ. 
Πρωθυπουργέ.

Ένα καινούργιο, που μάθαμε σήμερα, είναι ότι για τις καθυστερήσεις, για τα σχεδόν 4 
χαμένα χρόνια, φταίει η Ευρωπαϊκή Ενωση και το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.
Αυτή είναι μεγάλη ανακάλυψη! Ολες οι άλλες χώρες μπορούν να προχωρούν, με τους 
ρυθμούς που προγραμματίζουν και μόνο στην Ελλάδα ... ανακαλύψαμε, αφού ήδη έχει 
περάσει πολύ από το μισό του χρόνου που είχαμε απ’ την αρχή - ότι μας φταίει το 
δικαιικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελλάδας. Είναι αυτά σοβαρά 
επιχειρήματα για να τα επικαλείται μια Κυβέρνηση;

Είναι πολύ πιο θαρραλέο να πείτε: ‘’Βεβαίως κάναμε λάθη, βεβαίως έχουμε 
καθυστερήσεις, χάσαμε χρόνο, βεβαίως εκτινάχθηκε το κόστος ψηλά, βεβαίως είχαμε 
έλλειψη συντονισμού -  που το λέγατε μόνος σας — ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε” . 
Αντ’ αυτών, έχετε το θράσος να μέμφεστε τους άλλους.

Για μια ακόμη φορά, ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε ότι, το 1998, δεν στηρίξαμε την 
υπόθεση του Ευρώ και την πορεία προς την ένταξη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι, πριν 
από ένα μήνα -  στις 21/12, στη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού - ο κ. Σημίτης 
έλεγε: ‘’Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, κάτω απ’ όλες τις ηγεσίες 
της δεν αντιστάθηκε στο Ευρώ. Η αποδοχή από πλευράς της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης του εθνικού στόχου της ΟΝΕ είναι προς τιμήν των πολιτικών που 
ηγούνται της παράταξης τα τελευταία χρόνια” . Ε, πότε λέγατε αλήθεια; Πριν από ένα 
μήνα ή τώρα;

Εσείς συρθήκατε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Κατηγορείτε εμάς ότι 
υπονομεύσαμε την πορεία προς την Ευρωζώνη; Μας λέτε ότι πέσαμε έξω στις 
προβλέψεις μας. Εμείς σας λέγαμε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ 
ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Αυτό αποκαλύπτεται τώρα, σε όλο του το 
μεγαλείο. Και το ομολογείτε εσείς, λέγοντας ότι χρειάζονται ακόμα 4 - 5  χρόνια, αν 
όλα πάνε καλά, για να φθάσουμε στην πραγματική σύγκλιση.

Μιλάτε για ‘’κοκορομαχίες” . Ποιες κοκορομαχίες; Είχε ποτέ Κυβέρνηση τέτοια 
υπεύθυνη αντιπολίτευση; Νομίζετε ότι δεν έχω να σας κάνω κριτική για το πόσο άθλια 
χειριστήκατε ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα, αυτό του Ευρωστρατού; Είχαμε όμως το



θάρρος να έρθουμε εδώ στη Βουλή, πριν το ταξίδι σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 
στηρίξουμε τις εθνικές θέσεις. Το έχετε κάνει ποτέ εσείς αυτό ως παράταξη; Το κάνατε 
ποτέ στον Καραμανλή; Το κάνατε στον Μητσοτάκη; Ποτέ δεν το κάνατε. Και μακάρι 
να βρείτε το θάρρος να το κάνετε στην επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
που έρχεται οσονούπω.

Εκείνο που αποδείξατε, ειδικά με τη δευτερολογία σας, είναι την αλλεργία σας για τη 
Βουλή, το διάλογο, την κριτική. Αλλά αυτό, είναι ένδειξη πολύ μεγάλης ανασφάλειας. 
Είναι ένδειξη αυταρέσκειας. Και είναι ένδειξη επικίνδυνης, νοσηρής καθεστωτικής 
νοοτροπίας. Και μην μας λέτε, ούτε καν υπό τον τύπο ρητορικών σχημάτων, ότι 
υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία την αδιαφάνεια. Γιατί με προκαλείτε να σας πω, ότι 
όλοι στην Ελλάδα ξέρουν, ποιος είναι ο εκλεκτός των οργανωμένων συμφερόντων, 
ποιος είναι ο εκλεκτός της διαπλοκής, ποιος είναι ο εκλεκτός των βαρόνων των Μέσων 
Επικοινωνίας.

Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι το κόστος των έργων είναι το αποτέλεσμα του χρόνου, 
που μεσολάβησε από τη σύνταξη του φακέλου διεκδίκησης, έως το 2001, που έγιναν οι 
πρώτες συμβάσεις έργου. Πριν απ’ όλα, εμείς δεν συγκρίνουμε με το φάκελο 
διεκδίκησης. Συγκρίνουμε το τι έγινε με τις δικές σας εξαγγελίες, το δικό σας 
προγραμματισμό. Δεν είναι καθόλου λογικό το γεγονός, ότι οι συμβάσεις άρχισαν να 
γίνονται την ώρα που τα έργα έπρεπε να παραδίδονται.

Λεει η Κυβέρνηση ότι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί, ήταν εικονικοί. 
Διαμαρτύρεται όμως ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, που επιμένει ότι, επί των ημερών 
του, γινόταν σοβαρή δουλειά και όχι εικονική. Απαντήστε σ’ εκείνον λοιπόν. Λεει 
αλήθεια ή ψέματα;

Και κάτι ακόμα. Όταν επισημαίναμε πως παρουσιάζετε στους Έλληνες μια εικονική 
πραγματικότητα, διαμαρτυρόσασταν και μας υβρίζατε. Τώρα, οι ίδιοι, κυνικά 
ομολογείτε -  σας είπα πριν τι έλεγε ο κ. Χυτήρης -  ότι κάνετε εικονικούς 
προϋπολογισμούς. Δηλαδή, μόνοι σας, δηλώνετε αναξιόπιστοι. Ψέμα είναι αυτό; 
Ομολογείτε ότι λέγατε ψέματα, ότι ήσασταν ανίκανοι να κάνετε προϋπολογισμό. 
Συγνώμη δεν θα ζητήσετε από κανέναν; Την έχετε ξεχάσει αυτή τη λέξη; Εξηγήσεις 
δεν χρωστάτε πουθενά;

Τα ερωτήματα είναι πολλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τι συνέβαινε όλα αυτά τα 
χρόνια στο ΥΠΕΧΩΔΕ; Τον Ιούνιο του 2001 λέγατε ότι 4,ο εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός για έργα ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι μέχρι σήμερα της τάξης των 417 δισ., ενώ 
φέρονται ως ενταγμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έργα συνολικού ύψους 
430 δισ.” .
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Σε προχθεσινή σύσκεψη, (στις 14/1) στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το 
ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσίασε αιτήματα πρόσθετης χρηματοδότησης 140 δισ. ανεβάζοντας 
το κόστος στα 570 δισ. Τα λεγάμενα 5 ‘’ορφανά έργα” προεκτιμήθηκαν από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ στα 90 δισ. Σε μια δεύτερη φάση εγκρίθηκαν 139 δισ. Σήμερα το κόστος 
των εργασιών για τα έργα αυτά ανέρχεται στα 147 δισ. και το ΥΠΕΧΩΔΕ ζητά 
επιπρόσθετα 100 δισ., επισηραίνοντας ότι ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο. Δηλαδή από τα 90 δισ. φτάσαμε στα 250 δισ. και έπεται συνέχεια.

Σας προκάλεσα και το αποφύγατε. Κρύβεστε πίσω από φραστικές επιθέσεις. Θα μας 
πείτε, τελικά, ποιος είναι ο προϋπολογισμός; Θα δεσμευθείτε σήμερα, εδώ και τώρα, 
μπροστά στην εθνική Αντιπροσωπεία τι θα φορτωθούν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες 
φορολογούμενοι; Αυτό καλείστε να κάνετε σήμερα. Μέχρι στιγμής δεν το κάνατε.

Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, ότι οι καθυστερήσεις - πέρα από τα καινοφανή που 
ακούσαμε σήμερα, ότι δηλαδή φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το νομοθετικό πλαίσιο - 
οφείλονται στο γεγονός ότι προηγήθηκε σοβαρή μελέτη για κάθε έργο χωριστά. Αν 
είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αυτό δεν λεγόταν από την αρχή; Γιατί 
δεν διαμορφώνονταν ανάλογα τα σχετικά χρονοδιαγράμματα; Για ποιο λόγο 
καταρτίζονταν εικονικά χρονοδιαγράμματα; Τι θέλετε δηλαδή να πείτε; Ότι είχατε, από 
την αρχή, έναν σοβαρό προγραμματισμό, αλλά προτιμούσατε να δείχνετε το ακριβώς 
αντίθετο; Ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Ότι δεν είχατε, δηλαδή, σχεδόν κανέναν 
προγραμματισμό και τρέχετε τώρα να συμμαζέψετε τα ασυμμάζευτα. Οταν σας 
επισημαίναμε τον κίνδυνο καθυστερήσεων, μας κατηγορούσατε ότι, δήθεν, 
κινδυνολογούμε. Το είπατε και σήμερα. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια;

Ως χθες, μας δείχνατε μακέτες έργων και βεβαιώνατε ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα χρόνου. Τώρα, οι ίδιοι, ομολογείτε πως δεν προλαβαίνετε. Τώρα, οι ίδιοι, 
καταργείτε τα έργα που, υποτίθεται, προχωρούσαν εντός των χρονοδιαγραμμάτων. 
Είναι κι αυτό επιβεβαίωση σοβαρής μελέτης, σοβαρού προγραμματισμού, σοβαρού 
σχεδιασμού; Τελικά, είναι κι αυτό επιβεβαίωση σοβαρής Κυβέρνησης;

Και επειδή επιμείνατε πολύ στα περί μη καθυστερήσεων, θα καταθέσω ένα έγγραφο. 
Συντάκτης του είναι η Γενική Διεύθυνση Ολυμπιακών Εργων του ‘Αθήνα 2004” . Το 
θέμα του είναι ‘’Γενική αναφορά προόδου των έργων ολυμπιακών εγκαταστάσεων” . 
Ημερομηνία του η 11/1/2002. Εχετε μια εικόνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας 
θυμίζω ότι όσα έργα χρωματίζονται με κόκκινο, χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, 
όσα με κίτρινο ως μεσαίου κινδύνου κι όσα με πράσινο ως χαμηλού κινδύνου. Θα 
έχετε την ευκαιρία να τα μελετήσετε, ένα προς ένα. Εκείνο που θα σας πω είναι ότι από 
41 έργα, τα 15 χρωματίζονται με κόκκινο, είναι δηλαδή υψηλού κινδύνου, τα 10 με
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κίτρινο, δηλαδή είναι μεσαίου κινδύνου και τα 16 με πράσινο, δηλαδή χαμηλού 
κινδύνου. Δεν θα παίξω, παρά τον πειρασμό, με τις στατιστικές, δυόμισυ χρόνια από 
την έναρξη των Αγώνων. Αλλά αυτό και μόνο επιβεβαιώνει ότι οι ανησυχίες μας είναι 
δικαιολογημένες.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς, πράγματι, νοιαζόμαστε για την υπόθεση των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Γιατί είναι μια εθνική υπόθεση. Αποδεικνύουμε έμπρακτα τη φροντίδα και το 
ενδιαφέρον μας, ασκώντας κριτική, καταθέτοντας προτάσεις και πιέζοντάς σας. 
Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε; Να παρακολουθούμε απαθείς ‘’τα έργα και τις ημέρες 
σας” ; Δεν είναι αυτή η θεσμική μας υποχρέωση. Οι Ελληνες πολίτες περιμένουν από 
μας να βοηθήσουμε ουσιαστικά, με την ασφυκτική πίεση που σας ασκούμε, με την 
κριτική και τις προτάσεις μας, ώστε να κινηθείτε, επιτέλους, πιο αποτελεσματικά για 
μια υπόθεση εθνικών διαστάσεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ολοι ξέρουμε ή, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι υπολογίζουμε ότι Κυβέρνηση, 
στη διάρκεια των Αγώνων, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι θέλουμε, πριν 
απ’ όλους εμείς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες να έχουν και τη μέγιστη δυνατή επιτυχία.


