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ΣΤ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

ΣΥΝΟΔΟΣ Α'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1Γ 

11έ; πτη 6 Φεβρουάριου 1986

' σφίερά Ότις 6 Φεβρουάριου 1986, ημέρα Πέμπτη
ά'αι ώρα 18;53' '■συνήλ'&ε στήν ΑΑίίουσα συνεδριάσεων τόύ 
Βουλέμτηρίού ή Βουλή σε Ολομέλεια, για να συνεδριάσει οπό 
την προεδρία του Α ' ΑντίΧοοέδρου ·/-. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑ
ΝΙΑΙΕ; ; -

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κηρύσσεται η 
έναρξη πης συνεδριάσεως.

Λ^ακοΐΫ^νςλίχι προς το Σώμα από το βουλευτή ·/.. ΣΖταύ- 
Ρ;θ,. ^α^ίνί^η,^ί’ άκόλου-3α:

Λ\ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΏΝ
Ι.>0; ,Τήρυργοί■ Είάωτερ./.ών και Περιβάλλοντος, Χωρο

ταξίας και,. Δημοσίων Έργων κατάχεσαν σχέδιο νόμου «Κύ
ρωση. Καταστατικού της .Συντονιστικής Επιτροπής για τη 
μείωση του ςεισμικού κινδύνου στα Βαλκάνια».

2. Οι Υπουργοί Εξωτερικών. Εθνικής Οικονομίας, Ε&νι- 
κη3 11 αιδοία; και Θρησκεο’μά των. Οικονομικών, Βιομηχα
νίας,· Ενέργειας και Τεχνολογίας. Γεωργίας και Εργασίας 
κατα-9εααν. σχέδιο νομού «Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας 
στον τομέα προγραμματισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνιηής .δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας 
της Συρίας».

3. Οι Υπουργοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα 
,,υεων. και Ε ξωτερ ικών κατάχεσαν σχέδια νόμων: α) «Κύ
ρωση της _συμπληρωματικής Συμφωνίας κοινωνικής ασφά 
λείας μεταξύ,, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατία: 
καγ της Κυβέρνησης του Κεμπέκ και του 
σμού εφαρμογής της», β) «Κύρωση τη 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρ.* 
βερνηΟής 'τής Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας 
περίθαλψη κΟ'νώνικά ασφαλισμένων πσοσώπω· 
ση προσωρινής διαμονής».,

ιοικητικου καν*5V-
σύμβασης μεταξυ
:ιας και της Κυ-
ίττας γία ιατσ ική
:ων τε τ.εοίπτω

Β\ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Υπουργέίό Οικονομικών ανακοινώνει ότι με την από

φαση με αριθμό 10708/166/34.1.86 παρέχει την εγγύηση 
του Δημοσίου στο Ταχυδρομικά Ταμιευτήριο για τη χορήγηση 
δανείου, στον ΟΑΣ, μέχρι ποσού δρχ. 6.880 εκατ. για κάλυ
ψη αναγκών του προγράμματος του. έτους 1986.

Γ .  ΑΔΕΙΑ A ll ΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
Η Βουλή έδωσε τη συγκατάθεσή της για την παροχή ά

δειας στο ‘βουλευτή κ. Χρήστο Φωτίου, πρσκειμένου να μετα- 
βεί στο εξωτερικό.

Δ . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1. Ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΛ<Τ 

WAiNNHX κατάάεσε αναφορά -Γονέων—Κηδεμόνω'1 των μα- 
άητών της Γ ' Λυκείου Βελλάς - Ιωαννίνων, με την οποία 
ζητούν να εξαιρεάούν οι μα-δ-ητές της Γ ' Λυκείου της .χιό 
πάνω Σχολής απά το Ν.1351/83.

2. 0  βουλευτής Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΙΕΚΙΡΗΣ 
κατάνεσε αναφορά της Εταιρείας -Προστασίας Τοπίου και 
Περιβάλλοντος Πάτρας, με την; οποία ζητά τη . λήψη μέ
τρων της- πόλης της Πάτρας από την ηχορύπανση.

3. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, Ε
ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11A11ΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΟΥΦΑΣ και ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΙΊΝΙΑΝΟΣ κατ άλεσαν ανα
φορά του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης Ν σμού Λακωνίας, 
με την οποία ζητά όπως η καταβολή της εφ' άπαξ, εισφοράς 
γίνει σε τεσσερες δόσεις κλπ.

4. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MAN 1ΖΩ- 
ΡΗΣ κ.-ατάυεσε δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΠΑΝΑΡΚΑ- 
ΔΙΚΗ», το Οποίο αναφέρεται στη ρύπανση της Μεγαλόπο- 
λης Νομού Αρκαδίας, από τις εγκαταστάσεις του Λιγνιτι- 
κού Κέντρου της ΔΕΗ. *

δ. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤ7Ω- 
ΡΙΙΣ, κατάχεσε αναφορά Φυτ&ρ’.ουχων Νομού· Αρκαοιας, με 
την οποία διαμαρτύρονται για το περιεχόμενο^ τη ς ' απόφοιτης 
του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας των φυτωρίων καρποφόρων δένδρων.

6. Ο βουλευτής Αρκαδίας κ. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩ- 
ΡΗΣ κατάλεσε αναφορά του Κοινοτικού Συμβουλίου Δημη- 
τσάνας Νομού Αρκαδίας, με την οποία ζνςτα τη μητ,αταρ- 
γηση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης.

7. Οι βουλευτές κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΤΑΝΟΣ κα; 
ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΑΠΑΤΗΣ κατάχεσαν αναφορές· τ&υ Αγροτι
κού Συλλόγου, του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού και του Πο
ύ,ιτ στικού Συλλόγου Μέσα Μουλιανών Λασηλίου Κρήτης, με 
τις οποίες ζητούν την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών και 
αυπΐλοκαλλιεργητών της περιοχής τους που οι καλλιέργειες 
τους έπαλαν ζημιές από πυρκαγιά και χαλαζοπτώσεις.

8. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ Δ ΗΜ11- 
ΤΡΙΟΥ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΑΤΗΣ κα: ΑΓΓΕΛΟΣ Β ΑΛ
Τ ΑΔΩΡΟΣ κατάλεσαν αναφορά του Αναγκαστικού Συνε
ταιρισμού Διαχείρισης Συνιδιοκτήτου εξ Αδιαιρέτου Δάσους 
Ριζωμάτων Ημαλίας, με την οποία ζητά την απόλυση των 
δύο Δασοφυλάκων του Δασοκτήματος Ριζωμάτων για παρα
βάσεις κλπ.
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9. O: βουλευτές κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ1ΊΛΕΤΣΑΣ χαι 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ κατάδεσχ/ αναφορά του Αγροτι- 
wú Συλλόγου Σαππών Ροδόπης, με τη/ οποία διχμοιρίτύρο- 
ται γ:α την χαδυστέρηση πληρωμής τοματοπαραγωγής χαι 
βαμβακοπαραγωγής ¡αχό ΣΕΒΑΐθ χα: ΚΓΔΕΠ στα μέλη 
τοο, στην έλλειψη πιστώσεων γία ζωοτροφές αχό την ATE 
κλπ.

10. Οι βουλευτές χ.χ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ χα· ΙΩ- 
ΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ κατάδεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας, με την οχοία ζητά τον χα-

ορισμό της τιμής του ελαιόλαδου με βάση το κόστος παρα- 
γωγής του, την απαγόρευση της εισαγωγής σπορέλαιων κλπ.

11. Οι βουλευτές χ.χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. 
HALAS ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ χαι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ- 
ΔΗΣ κατάδεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών 
Ελλάδας, με την οχοία ζητά την επίλυση οικονομικών χαι 
λοιπών προβλημάτων των μελών της.

12. Οι βουλευτές χ.χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. 
ΔΡΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΕ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ χαι 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΑΤΣΟΣ κατάδεσαν αναφορά τον Σωματείου 
Αίπολυδίντων αχό την Εταιρεία Διαχείρισης Ειδών Μονοπώ
λ ιά  του Ελληνικού Δημοσίου,- με την οχοία ζητά την απορ
ρόφηση των μελών του από το Δημόσι, τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφέλειας χλπ.

¡3 . Οι βουλευτές χ.χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
χαι ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ κατάδεσαν χ/αφορά του Επαγ
γελματικού χαι Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πάτρας Νομού 
Αιαΐας. με την οποία διαμαρτύρονται για  την αύξηση των 
επιτοκίων δανεισμού των ε,παγγελματιών χαι βιοτεχνών χλπ.

14. Ο βουλευτής Αδήνας χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑ
ΚΟΣ κατάδεσε αναφορά Επιτροπής υπό μετάταξη Εκπαι- 
δευτιχών. με τη/ οποία διαμαρτύρεται γιατί με τροπολογία 
χού προωδείται προς ψήφιση με το βαθμολόγιο των Δημο
σίων Υπαλλήλων αποκλείεται η μετάταξη εκπαιδευτικών 
χλπ.

13. Ο: βουλευτές κ.κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΙΑΙΙΑΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑ- 
ΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΕ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ κα
τάχεσαν αναφορά του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανι
κών ΔΕΗ, με την οποία διαμαρτύρεται για την οικονομική 
πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στους μισδωτούς κλπ.

16. Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΙΑΠΑΡΡΗΠΟ- 
11 ΟΥΛΟΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Π ΟΥ ΛΟΣ. ΔΗ - 
ΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ κατάδεσχ/ αναφορά του Συλλόγου Συνταξιού
χων OTA Μ α^ητίας, με την οποία ζητά την επέκταση των 
ίιστάξεων του ενιαίου μισθολογίου και στους συνταξιού
χ ε ·

17. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ. ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ !ΊΛΙΙΛΡΡίΙΓΟ -
I ΙΟΥΛΟΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Π ΟΥΛΟΣ χαι 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατάδεσαν χ/αφο- 
ρά του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας Αττικής, με την 
οχοία ζητά την απόδοση στους OTA ταχτικής επιχορήγησης 
στο 10% των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

18. Οι βουλευτές κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-
II ΟΥΛΟΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΡ,ΟΚΟΣ. ΚΩΝ ΤΊΝΟΣ ΠΑ.ΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
xa- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11ΛIIΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ κατάχεσαν α
ναφορά της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών χαι Βιοτεχνών 
Κάλαμστας. με την οποία ζητά την επίσπευση των εργασιών 
κατασκευής του νέου δρόμου Καλαμάτας —- Βορινό ου. την 
r tx A i r ' - r  ;  Τελωνειχ/ής Πεοισέρειας Καλαμάτας, τ η 
λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής σ' αυτή κλπ:

19. Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟ- 
11 i ΥΛΟΣ. Δ Έ Η  ΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ. ΔΤΙΜΙΙΤΡΙΟΣ 
ΣΙΟΥΦΑΣ και ΘΕ/ΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟIIΟΥΛΟΣ

κατάδεσαν α/αφορά της Ένωσης Επιθεωρητών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Εξ αν αγκασδέν των σε παραίτηρη, με την οποία 
ζητά επίλυση συνταξιοδοτικών προβλημάτων των μελιά·/ της.

20. Οι βουλευτές χ.χ. ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ·. ΜΑ
ΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΓΙΠΟΣ χαι ΣΤΡΛ- 
ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ κατάχεσαν αναφοσ ά της Ελληνικής Κοι 
νότητας SITZ SINTELFINGEN. με την οποία ζητά ν:ι 
προχωρήσει η Κυβέρνηση στην αναγνώριση των Ελληνικό'·/ 
Κοινοτήτων της Δυτικής Γερμανίας.

21. Ο: βουλευτές κ.κ. ΣΤΡΑΤΗΣ Κ<ΑΡΑΚΑΣ, ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ ΜΑ,ΥΡΟΔΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ AAjMANAKH -και 
ΔΙΒΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ κατάδεσαν αναφορά της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΤΕΒΕ, με την οποία, ζη
τά την άμεση οικονομική ενίσχυση του ΤΕΒΕ. την αύξηση 
των παρεχόμενων από χυτό συντάξεων χλπ.

22. Οι βουλευτές χ.χ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠ ΠΟΣ. ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ και ΣΤΡΑ
ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ κατάδεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας Α
γροτικών Συλλόγων Νομού Ηλείας και του Αγροτικού. Συλ
λόγου Αμ αλιάδας, με την οποία διαμαρτύρονται για τον πε
ριορισμό της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας και ζη
τούν να παρδούν μέτρα για την διάδοση της παραγωγής κλπ.

23. Ο: βουλευτές κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ, ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ Μ Α.ΥΡΟΔΟΓΛΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και 
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΚΑΓΙΠΟΣ κατάδεσαν αναφορά του Συλλό
γου Εμποροϋπαλλήλων Αδηνών, με την οποία ζητά τη λήψη 
μέτρων για τη συνέχιση της λειτουργίας του Β ' Μικτού Νυ
χτερινού Γυμνασίου — Λυκείου του Συλλόγου Εμποροϋπαλλή- 
λων Αδηνών.

24. Οι βουλευτές κ.κ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΠ ΠΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΜΥΡΟΔΟΓΛΟΥ και ΣΤΑΘΗΣ Π ΑΝΆΓΟΥΑΗΣ κατά- 
δεσαν αναφορά του Συλλόγου Ωρομισδίων Εκπαιδευτικών Ν. 
Αττικής, με την οποία ζητά την κάλυψη των κενών δέσεων 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, την κατάργηση:του δεσμού τω·> 
ωρομισδίων καδηγητών κλπ.

23. Ο: βουλευτές κ.κ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑ Π ΠΟΣ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Μ ΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ κατάδεσαν αναφορά του Δημοτικού Σ.μ 
βουλίου Νίκαιας Πειραιά, με την οποία διαμαρτύρεται για τον 
αποκλεισμό του Δήμου του από τις πιστώσεις του Νομαρχια
κού Συμβουλίου.

26. Οι βουλευτές κ.κ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΜΑΝΑΚΗ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠ ΠΟΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΜΥΑΡΟΔΟΓΛΟΥ κατάδεσαν αναφορά της απεργιακής συ
γκέντρωσης των κατοίκων της Λήμνου, με την οποία ζητούν 
την επίλυση τοπικών προβλημάτων της περιοχής τους.

27. Οι βουλευτές κ.κ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ. ΔΙΑΜΑ
ΝΤΗΣ ΜΑΤΡΟΔΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ και 
Δ11ΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ κατάδεσαν αναφορά της Γενικής 
Συνέλευσης των Ιατρών του Ν.Ν.Θ.Α.. με τη/ οποία δια
μαρτύρονται για τις άσχημες συνδήκες νοσοκομειακής περί- 
δαλψης των ασδενών με πνευμονικές παδήσεις και προτεί
νουν μέτρα για την χ/τιμετώπιση του προβλήματος.

38. Οι βουλευτές κ.κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ. 
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠ ΠΟΣ και ΔΗ- 
ΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ κατάδετχ/ αναφορά των Σωματείων 
Εργαζομένων στον τεχνικό κλάδο, με την οποία·.ζητούν επί
λυση προβλημάτων των μελών τους.

29. Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠ ΙΙΟΣ, ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ και 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ κατάδεσαν αναφορά,της Ομοσπον
δίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Άρτας, με την οποία ζητά 
τη μείωση τ:υ κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, 
τον καδορισμό των τιμών τους με δάση το κόστος -αραγο)- 
γής τους και ένα λογικό κέρδος κ.λπ.
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30. Ο: βουλευτές ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΙΝΗΣ, 2ΤΡΑ- 
ΊΉ Σ ΚΟΡΑΚΑΣ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΓΡΟΔΟΓΛΟΓ και 
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ κατάύεσαν αναφορά του Αγροτικού 
Συλλόγου Σαππών Ροδόπης. με την οποία διαμαρτύρεται για 
Μ? ελλείψεις γιατρώ:;' σΥοίΝοσόκομείό Κομοτηνής και ζητά 
νή··' άμεση κάίλυΓή. τους.

31. Οι βουλευτές κ.κ. ΣΤΡΑΤΕΣ ΚΟΡΑΚΑΣ. ΜΑΡΙΑ 
Μ Μ ΛΝΛΚΙΙ. . ΩΣΤΛΣ ΜΛ ΓΙΗ :Σ /.αι ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
Μ.ΛΥΡίΙΔΌΓΛΟΫ κατάχεσαν. αναφορά του Δημάρχου Μυτι
λήνης,..με μην οπαία ζητά την χσμήγητη πίστωση; για την 
•■«.τ.;.-ε'α.:··· τν κι ;.νι·: σελών έργων "του Δήμου του.

32. Ο: Βουλευτές ·/..·/.. ΣΤΡΛΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ. ΔΙΑ-ΜΑ- 
*}?ν Μ 'ΥΡΙΛ Ό ΡΛ Ο Τ. ΜΑΓΙΑ ΑΑΜΑΝΚΗ **. ΚΩ- 
ΓΤ.ΛΣ Κ" Π 1 ΙΟ'Γ κατάθ-·'“^  -αναφορά ΤΟυ Πανελλαδικού 
Συλλόγου Γυναικών και Οικογενειών Ναυτικών, Παράρτη- 
μσ, ΜυΐιλήϊήΓ. την- Γ^οία ■ζητά την ίδρυση παραρτήματο; 
του Οίκου Ναύτη ττο Μόλυβο Αέσίόυ.

33. Οε Βουλευτές κ.κ. ΣΤΡΑΤΕΣ ΚΟΡΑΚΑΣ. ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΜΑΝΑΚΗ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙ ΓΙΟΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΜΑΓΡΟΛΟΓΛΟΥ κατάχεσαν αναφορά του Δημάρχου 'Μύρι- 
νας Άιγανοο. μ: την οποία ζητά την άμεση: αποστολή συνερ
γείου για τη μελέτη του προβλήματος της ύδρευσης της νή- 
70ν . ¿νημνου.

31. Ρ : βουλευτή; κ.κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΠΟΣ, ΣΤΡΑ
ΓΗΣ ΚΌΡΑΚΑΣ, ΔΙΑΜ ΑΝΤΗΣ ΜΛΥΡΟΔΟΓΛΟΥ κα·. 
ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΑΝΑΚ Η' κ «άλεσαν αναφορά του Αάμπρου 
Κατυτη. τυφλού, κατοίκου, Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, με την 
οποία, οιτμαρτύρετα< για. την .παράνομη, μη πρόσληψή του, 
εάν τηλεφωνητή, στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώσταν.

'•35.· Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑ Π Π Ο Σ ΜΑΡΙΑ 
ΑΛΜΑΝΑΚ Η. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΛΥΡΟΔΟΓΛΟΥ και 
ΣΤΡΛΤΗΣ ΚΟΛΑΚΑΣ κατάχεσαν αναφορά κατοίκων της 
Κοινότητας ΔροτόπΥΤ'τ- Κόντσας. με την οποία ζητούν την 
άμεση ο’άνΓ'.ίη του κοινοτικού δρόμου προς την Κόινόητά τους 
του παραμένει αποκλεισμένη.

. 36. Ο Μαρφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελί
στριας Θεσ;αλονίκης, με αναφορά του ζητά να αποδοθούν 
στους δικαιούχους τα οικόπεδα στα οποία συμμετέχει κατά 
! 0% στους τίτλους ιδιοκτησίας ο ΟΔΒΠ.

37. Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Έβρου. με 
αναφορά του ζητά την επέκταση του Ενιαίου Μισ-λολογίου και 
•στους πολιτικούς συνταξιούχους.

38. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Αποκλειστι
κών Νοσοκόμων «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», με αναφορά του ζη
τά τηγ επίλυση ασφαλιστικών κλπ., προβλημάτων των με
λών του.

39. Η Ένωση Λεπουογών Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Γ ' κα* ΣΤ ' Εκπαιδευτικών Περιφερειών Π ει
ραιά, με αναφορά της ζητά την επίλυση του προβλήματος 
των υπό μετάταξη μελών της.

40. Ο Σύνδεσμος Αγωνιστών ¡Ε&νικής Αντίσταση 5/42 
Σ.Ε. «Ο ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜ.». αε αναφοϊ,ά του 
βιαμαρτύρεται για  το περιεχόμενο εκπομπής της ΕΙΡΤί 
που πρόκειται να προβλη&εί .και αφορά την ΕΦνική Αντίστα
ση-

41. Η Ιερά Μητρόπολης Κυδωνιάς και Αποκορώνου Νο
μού Χανιών, με οιναφορά του ζητά τη λήψη μέτρων κατά των 
Χιλιοστών και αιρετικών που μαστίζουν τη Χώρα μας.

42. Ο Δήμαρχος Σερρών, μ ε αν αφορά του,ζητά την ηδική 
και υλική αποκατάσταση των Αγωνιστών της Εδνικής Αντί
στασης κλπ.

43. Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο - Ά ρτας, με αναφορα 
του ζητά την άμεση ανάκληση των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου, την επανεξέταση· ίων· οικονομικών μέτρων
Λ/π. ·■·. '■·■'■.■,··:■ ■ ," '

44. Ο Επίσκοπος Νέας Αγγλίας, II Π A κ αι Καναδά, Εκ
πρόσωπος 9 Ελληνικών Κοινοτήτων και 10 Ιεραποστολών, με 
αναφορά του ζητά να υπαχθούν τα μέλη των Κοινοτήτων του 
στην Εθνική και Εκκλησιαστική Δικαιοδοσία της Ελλάδας 
κλπ. '

43. Το Βργατοϋπαλληλκό Κέντρο Κυκλάδων,, με αναφορά 
του διαμαρτύρεται για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου που 
αφορά τις μισθώσεις ακινήτων και ζητά την άμεση απόσυρ
σή του.

46. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Βεσ/νίκης. με 'ψήφι
σμά του ζητά την ανάκληση της Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου, την προστασία του εισοδήματος των εργαζο
μένων κλπ.

47. Π Πανελλήνιος Σύλλογος Χτλικών Μηχανικών. μί 
αναφορά του ζητά τη; επίλυση φορολογικών προβλημάτων 
των μελών του.

48. Ο κ. Ιωάννης θεοδωρακόπουλος, Αντιστασιακός κά
τοικος Κολωνού Α,ττ κής. αε αναφορά του ζηττ-ά, τη δωρεάν 
μεταφορά των Αντιστασιακών από τα συγκοινωνιακά μέσα.

49. Ο κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος, Επιχειρηματίας —
Συγγραφέας, με αναφορά του ζητά τη λήψη μετρώ··· γ ια  την 
ανάπτυξη του τουρισμού κλπ.

ΤΓ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Στην υπ’ αριΔ. 2218/1 4.1.86 ερώτηση των βουλευτών κ.κ,
I. ΒΑΠΑΤΗ. AIT. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ. Ν. ΚΛΗΤΟΥ, Β. 
ΜΠΕΚΙΡΗ και θ .  ΔΑΜΙΑΝΟΥ με ύόμα τη ; εφαρμογή 
του- προγράμματος παραγωγής πατάτας, δόθηκε από'τον Α
ναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση:

«1) Οι τιαές διάθεσης του πατατόσπορου καθορίζονται με 
βάση το σύνολο των δαπανών που το βαρύνουν (τιμή συγκ/σης 
στο σπόρο εσωτερικού ή τιμή κτήσης στο σπόρο εξωτερικού, 
κόστος παραλαβής, διατήρησης, συσκευασίας, διακίνησης 
κ .λπ .).

Επόμενο λοιπόν είναι , να αυξάνουν από χρόνο σε χρόνο. Α- 
νάλογα με τις τιμές που παίρνουν τα παραπάνω μεγέ&η δια- 
αορφώνονται και διαφορετικές τιμές δ: άλεσης κατά ποικιλία 
ή ομάδες ποικιλιών με την αυτή περίπου τ·μή, κ-αόώς και 
κατά προέλευση πατατόσπορου. Ειδικά οι τιμές του πατατό
σπορου εξωτερικού είναι ευνόητο ότι επηρεάζονται επιπρόσθε
τα και, από τ ις  διακυμάνσεις της ισοτιμίας της δραχμής με 
τα νομίσματα των χωρών από τις οποίες προέρχεται γιατί 
η αξία  του πληρώνεται σε ξένο συνάλλαγμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί οι τιμές του πατατόσπο
ρου εξωτερικού των περισσοτέρων ποικιλιών να είναι σημα
ντικά ανεβασμένες από πέρισυ, πλην όμως η συνολική επιβά
ρυνση που έχει ο πατατοκαλλ: εργητή; για την αγορά πατα
τόσπορου, κατά μέσο όρο και σε επίπεδο Χώρας δεν είναι πε
ρισσότερο από 15% περίπου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
κατά τη φετεινή χρονιά ο πατατόσπορος εσωτερικού, που δια- 
τίόεται σε σύγκριση με το σπόρο εξωτερικού, σε σημαντικά 
χαμηλότερες τιμές, στο σύνολο της φετεινής σποροδιά-λεση; 
αντιπροσωπεύει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι πέοισυ. Ε- 
ξυπακούεται βέβαια ότι η κατά μέσο όρο και σε επίπεδο Χώ
ρας προσαύξηση της επιβάρυνσης που έχει.ο π-ατατοκαλλ:εργη
τής κατά 15% περίπου παρεκκλίνει κατά περιοχή κατά ένα 
ποσοστό προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τ ις  ποι
κ ιλ ίες που παίρνει η κά&ε περιοχή και τ ις  αναλογίες σε 
σπόρο εξωτερικού - εσωτερικού που έχει η κάόε ποικιλία.
. 2) Το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τ ις  διεύνείς εκ

τιμήσεις για την -παραγωγή.' τη διάλεση και τ ις  τιμές της 
πατάτας για το 1986, έχει προγραμματίσει την εγχώρια πα
ραγωγή πατάτας' και κ.ατανέμεΓαυτή χωρότ-αξικά. με κύριο 
σκοπό το*; έλεγχο του ύψους της παραγωγής και την όσο το 
δυνατό πρώίμιση αυτής, ενώ παράλληλα έχε; · -$·έσεΓ σαν 
στόχο την ομοιόμορφη κλιμάκωση, τη ; παραγωγής και τη 
διεύρυνση του χρόνου συγκομιδής,' για Ομαλότερη απΤρόφηση 
της παρϊγωγής·' και την επίτευξη καλλίτερων τιμών.
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3) · ίΐρήγρρ^α ιπρλργισμρύ του..: ηοβτους παραγωγής, $- 
ç a p ^ e f ^ '^ ;  ^ ζ ν Ι^ ^ γ ίο ίς  .μετά '.TÇv.^âJMIo. .' ·,.,

Για Την πατάτα, υΊαρλο^ίζεται κοινό κόστος και γ:α τ:ς 3 
μορφές καλλιέργειας (άυοιξης, καλοκαιριού, φθινοπώρου).

Από διαθέσιμα στοιχεία του 1983, εξάγεται ότι οι μέσες 
δαπάνες κατά στρέμμα φθάνουν τις 30.800 δρχ. και ηι μέση 
απόδοσή, táf! S i l ö 'Υίλά (μέσο· κόστος 12,5 ίρχ/κκλό).

Την ι'ΐίτ  'περίΐόΐό η μέση ''ατάδμιάμίνη· τιμή στα χέρια πα
ραγωγού ήταν 13,8 δρχ/κιλό. γεγονός που «αποδεικνύΐί την 
πλήρη κάλυψη του κόστους παραγωγής.

ΤψΛ·%άϊπ·3ρίβδό, ή ίμέρηι τιμή ¡ καταναλωτή ήταν 21.46 
δρχ/κίλό·.;.!1? y.··'··. : ■ ι···;' ■■■..■; ■■>..■ ■ i-;·

Σύμφωνα με την 72/77 αγορανομική διάταξη τα περιθώ
ρια κέρδους των εμπορικών φορέων ήταν: για χονδρέμπορους 
6% γ ια . λιανοπωλητές 15%.

Το κόστος διακίνησης Λοο: εμπορίας (K.A.Ë.) ήταν: ΚΔΕ 
= Τιαή καταναλωτή (Τιμή παραγωγού + εαπορ κα πεοιθώ- 
ρ:α) ^2Τ;46~^-· (18,8 + 13,8.0,21 ) ώ  4.77 δρχ/κιλό.

Από τα παραπάνω· διαπιστώνεται ότι όλα τα μεγέθη κινή- 
θηκάν kê'W fatiâ  επίπεδα, πράγμα που διευκόλόνέ την εύχε- 
ρή δ.ιαλίνι^η.· της πατάτας στην εσωτερικήαγο.ρίά. Όσον α
φορά! την· εξωτερική αγορά, αρκεί να αναφερθεί ότι κατά την 
καλλιεργητική περίοδο 1983 και 1984 εξήχόησαν 163.656 
τόννΟι πατάτας, ενώ οι εισαγωγές αν ήλθαν μόνο στους
22.254 τόννους.

4) Οι Ψυκτικοί χώροι που καταλαμβάνει η φθινοπωρινή 
πατάτα είναι, λίγοι, σε σχέση με τη δυναμικότητα! τους στους 
τόπους παραγωγής της (Ηλεία, ΑΙχαΐα κ .λπ .). Για τις πα
τάτες.; ποο-συντηρούνται εκτός εδάφους, δηλαδή· μέσα σε ψυ
γεία, εφαρμόζονται όλοι ο·ι κανόνες που συν ιστών τ α·: από το 
διεθνές Ινστιτούτο Ψύχους, επίσης και για τη μεταφορά 
τους κατά τις εξαγωγές.

Η διακίνηση τη ς πατάτας γίνεται μέσα σε σάκκους από 
γιόύτα :'ή·'· πλαστικούς, καλά' αεριζόμενους’ και διαφόρων μεγε
θών, ανάλογα με; τ :ς απαιτήσεις των αγορών. Τα μέσα αυτά 
χρησιμοποιούνται διεθνώς. Καθαρισμός της πατάτας από 
χώματα κ.λπ., καθώς και απομάκρυνση κονδύλων με βλά
βες γίνεταιΤε όλες τις περιπτώσεις που .υπάρχει τέτοιο πρό
βλημα:';

Η τυποποίηση ακολουθεί τ ις  προδιαγραφές ποιότητας της 
Δυτ. Γερμανίας, από την οποία κυρίως; εισάγουυ.ε πατάτα. 
Οι προδιαγραφές αυτές, -όπως έδειξε η πράξη.,' είναι κατάλ
ληλες κα ι- για όλες τις Χώρες, που· εισάγουν από την Ελλάδα 
πατάτες. Τα δίαλογητήρια - συσκευαστήρια επαρκούν, από 
άποψη κατανομής και δυναμικότητας.

Στο εσωτερικό της Χώρας δεν γίνεται αυστηρή τυποποίηση 
διαμετρημάτων, αλλά' απαγορεύεται η εμπορία πατάτας κά
τω μιας ελάχιστης διαμέτρου. καθώς και αυτών που έχουν 
διάφορες βλάβες..

. Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ. ΜΩΡΑΤΤΉΣ»
2. Στην υπ’ αριθ. 2224/15.1.86 ερώτηση των βουλευτών 

κ.κ. ΣΤΡ. ΚΌΡΑΚΑ, ΗΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κ. 
Κ Α Π Π Ο Υ και Δ. ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ με θέμα τη λήψη 
μέτρων για  την αποκατάσταση των πλημμυρόπαλών τής νή
σου Λέσβου και για  την αντιπλημμυρική προστασία της πε 
ριοχής, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η 
εξή ς απάντηση:

«1. Με το αριθ. 312/Θ6/δ/21.1.86 έγγραφό μας, ζητή
σαμε από την ATE να μερι,μνήσει γ ια  να παρασχεθούν, στους 
παριαγωγους Ν. Λέσβου, που γεωργοκτηνοτροφικές τους εκ
μεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από :βρορ;οπτώσεις και πλημμύρες, 
απαραίτητες, κατά περίπτωση;, πιστωτικές διευκολύνσεις και 
δανειακές .ενισχύσεις για να1 μπορέσουν να αντιμετωπίσουν · οι
κονομικές τους δυσχέρειες oreó τ ις  ζημιές που έπαλαν και 
να συνεχίσουν την παραγωγική τους.·δραστηριότητα.

2. Από το Υπουργείο Γεωργίας δεν ■•αντιμετωπίζεται η 
λήψη άλλων μέτρων (οικονομική ενίσχυση κλπ.) υπέρ των 
παραγωγών που γεω ργοκτηνοτρ οφ ικίΐς (του εκμιείταλλεύσε : ς·

ζημιώθηκαν από βροχοπτώσεις και πλημμύρες τον μήνα Ια
νουάριο 1986.

3. Τα αντιπλημίμυρικάΐ έργα, της Νήσου Λέσβου καθώς 
επίσης τα έργα αγροτικής οδοποιίας είναι αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τ άξης προς το οποίο 
απευθύνεται επίσης η ερώτηση.

Αθήνα, 4 Φεβρουάριου 1986 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ. Μ Ω ΡΑΊ ΤΗΣ»
3. Στην υπ’ αριθ. 2232/15.1.86 ερώτηση των βουλευτών 

κ.κ. Δ. ΘΕΟΧΑ3ΡΙΔΗ και I. ΒΑΓΙΑΤΗ με θέμα τη διακο
πή της στρεμματικής οικονομικής ενίσχυσης των κριθοπα- 
ραγωγών και τη μείωση τη ς στρεμματικής ενίσχυσης των 
σιτοπαραγωγών, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γε
ωργίας η εξή ς  «απάντηση:

«Δεν επήλθε μείωση της ενίσχυσης αυτής κατά το έτος 
1985, έναντι των προηγουμένων ετών.

Στρεμματική ενίσχυση των 600 δρχ. κατά στρέμμα που 
χορηγείται από το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης 
για τ ις  ορεινές και προβληματικές περιοχές χορηγήθηκε και 
κατά το έτος 1985.

Π άντως γ ια  τυχόν ασάφειες επί του -δέματος αυτού, οι 
ερωτώντες κ.κ. βουλευτές μπορούν να ζητήσουν περισσότερες 
διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας 
(Δ,/νση Φυτών Μ εγάλης Καλλιέργειας, τηλέφωνο 5243 - 
74 5 ).

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1986 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ. Μ ΩΡΑΤΤΗΣ»
4. Στην υπ’ αριθ. 2237/16.1.86 ερώτηση του βουλευτή 

κ. Β. Π Α; Π ΑΙΈΩΡΓΟ Π ΟΥ ΛΟΥ με -δέμα τη διοργάνωση 
α-δλήτικών συναντήσεων στην επαρχία, δό-δηκε από· τον Υφυ
πουργό Πολιτισμού η εξή ς απάντηση:

«Τα παρακάτω στοιχεία που σας παραθέτουμε αποτελούν 
αδιάψευστη μαρτυρία της υλοποίησης του πρσγράματος απο
κέντρωσης και .μαζικής ανάπτυξης του Αθλητισμού. Πιο 
συγκεκριμένα:

1. Στα πλαίσια της Α-δλητικής αποκέντρωσης:
α) Κατά την τελευταία διετία τα σωματεία από 300 

αυξήθηκαν σε 370.
β) Οι τοπικές (επιτροπές από 15 αυξήθηκαν σε 27 και 

έχουν μαζικοποιήσει τα αθλήματα που καλλιεργεί ο ΣΕΡΑΣ 
στην επαρχία.

2. Στο αγωνιστικό επίπεδο επίσης προωθείται η αρχή 
και η ιδέα της αποκέντρωσης με μερικά παραδείγματα: το 
Πανελλήνιο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρό- 
uo'u καθώς και τό· Πανελλήνιο ΠοωτάδλτίΛα Παίδων 
Κορασίδων που θα γίνουν φέτος κατά ομάδες Νομών σε ε
παρχιακές πόλεις, με προβλεπόμενή συμμετοχή ιδιαίτερα αυ
ξημένη, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου 
στην Καβάλα 23 Φεβρουάριου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλη
μα Μαραθωνίου στη Ρόδο στις 20 Απριλίου, το ΙΤανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Σύνθετων Αγωνισμάτων σε επαρχιακή πόλη 
στις 12 —· 13 Ιουλίου, καθώς και ο τελικός Κυπέλλου Ελ
λάδας (νέος θεσμός) που· θα  γίνει στην Κατερίνη 26 και 
27 Ιουλίου. Επίσης Δtασυλλογικά Πρωταθλήματα κατά το
πικές επιτροπές και ομίλους Τοπικών Επιτροπών καθώς 
και Δ ιεθνείς συναντήσεις θα  γίνουν σε διάφορες: πόλεις εκτός 
Αθηνών (Σέρρες —- Θεσσαλονίκη —  Κρήτη)'.

3.. Όσον αφορά τα Πανελλήνια Πρωταθλτυάτα, *.·δ*ν2 
για  φέτος αποφασίσθηκε να γίνουν στην Αθήνα για  να μπο
ρέσουν εν όψη του. Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ΕΦΉΒΩΝ 
—- ΝΕΑΝΙΔΩΙΝ στην ΑΘΉΝΑ, να προσαρμοστούν οι αθλη
τές — τριες στις ανάγκες και τις απα-τήστις του Ολυμπιακού 
Σταδίου για την· καλύτερη απόδοσή τούς και επίσης για  την 
πληρέστερη αξιοποίηση: του Εργομετρικου Κέντρου με. σκοπό 
να περάσει όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός αθλητών — 
τριών από εξετάσεις για  την επιλογή ταλέντων, καθώς και 
από ελέγχους ντόπιγκ.

Αθήνα, 30 Iavauapíou 1986 
Ο Υφυπουργός 

ΣΤΤΦΗΣ ΒΛΛΥΡΛΚΗΣ»
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5. Στην «π- αριθ. 2239!/ι15,:1.8'ο .ερώτηση τον βουλευτή 
■/.. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΓΙΕΚΙΓΙΙ με θέ<μα τη, λήψη μέτρων για 
την αποπεράτωση τον δρόμου προς το Μέγα Σπήλαιο, οοθη- 
χι$ ατό τον Υφυπουργό ΪΙεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων Έργων η εξής αχάντηση:

«1. Η πρόσβαση τον Μεγάλου Σπηλαίου ατό την Εθν κή 
οδό Κόρινθου ■ -  Παιτρών, είναι τμήμα του άξονα Πού
ντας — Ά νω  Δ,ιαίκοφτού —- Μεγάλου Σπηλαίου — (Καλα
βρύτων.

2. Η κατασκευή του άξονα αυτού υλοποιείται με το ευά
ριθμο έργο 847100'? «Πούντα — Καλάβρυτα» προϋπολογι
σμού 600 ε-κατ. 3ρχ.

3. Στα πλαίσια του Έργου αυτού είναι ήβη εγκατεστημέ
νες οι εργολαβίες:

α) Βελτίωση οδού προς Καλάβρυτα. Ανισόπεδος κόμβος 
Πούντας, προϋπολογισμού 200.000.000 δρχ.

Αφορά την κατασκευή του κόμβου της Πούντας. Δημοπρα- 
τήθηκε το 1985. Στην πρώτη φάση υπήρχαν προβλήματα α
παλλοτριώσεων που έχουν λΐυΦεί και προχωτά πλέον κανονι
κά η κατασκευή του κόμβου.

Π ροβλεπόμενη περάτωση στα υέσα του 1987.
β) «Αντιυ.ετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο 

τμήαα Πούντα — Ά νω  Διακοφτό». _πρ ο υπολογισμού 15.000'. 
ΟΟΟ βίΥ.

Αφορά την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων που συμ
βαίνουν στο τμήμα αυτό του δρόμου.

4. Στο τέλος του 1986 και στα πλαίσια του ίδιου ¡ευάριθ
μου έργου θα δημοπρατηθεί η κατασκευή του τμήματος της 
ευρύτερης παράκαμψης Ά νω  Διακοφτού.

5. Παράλληλα τν>’·'&οί>·κ<χι οι μελέτεσ των τμημάτων 
Ά νω  Διακοφτού —  Μέγα Σπήλαιο και Μέγα Σπήλαιο — 
Καλάβρυτα. Μετά την ολοκλήρωση και έγ,κρση των μελε
τών αυτών θα προχωρήσουν σταδιακά οι αντίστοιχες ίημο- 
πρατήσε'ς των έργων.

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1986
Ο1 Τ,φυπουογόσ 

Κ. ΠΕΙίΓΟΝίΑ,Σ»

6. Στην υπ! αοιθ. 224441 7 .1.80 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΈΛίΕ’ΣΤΑΘΗ. ' ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑ- 
ΛΟΠΑΝιΝΗ. Η ΑΙΑ ΒΚ7.ΔΡΕΒΛΝΗ. ΒΑΤΟ Υ ΣΤΆ- 
ΘΠΠ Ο ΥΛΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΤΡΑ με θέυα την 
παράσταση του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή στην κλήρωση 
των Κρατικών Λαχείων, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υ
πουργό 'Εσωτίερ'ίΙκών και Δη».. Τ άΙπς η εξής απάνπηίτη:

«Στην κλήρωση των κρατικών λαχείων παρίσταται ο Γε
νικός Αστυν. Δ/ντής Αθηνών και σε περίπτωση κωλύματος, 
ορίζεται ,ο αναπληρωτής του, κωλυόμενου δε και του τελευ
ταίοι« οοΛετο« πάντοτε ο Υπασπιστής. Η πρακτική αυτή ε- 
σα·'··ι.ό;$τ— α ο ΙΟετίαις και πλέον, οι δε παραστάσεις χρεώ
νονται κάθε φορά στον παριστάμενο στις κληρώσεις.

Αθήνα, 5 Φεβρουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θ·ΑΝΑΣΗΣ; ΤΣΟΥΠΑΣ >'

7. Στην υπ’ αρ·θ. 2246/17.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΚΑΓΣΤΑΘΠ. ΒΑΒΟ Υ ΣΤΛΘΟ- 
II ΟΥΛΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙ ΠΟΥΡΑ. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ 
ΜIIιΑΑΚΟΥ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΛΛΟΓΙΑΝΝΗ με θέ
μα τη δίωξή της παράνομης αλιείας με δυναμίτιδα. δόθηκε

τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δημ. Τά
ξης η εξής απάντηση:

«Το αντικείμενο του θέματος απασχολεί σοβαρό. τις- αστρο
νομικές Υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται στενά με τις 
Α -εν ικ ές  αρχές στον τομέα της πληροφοριακής κάλυψης και 
σύλληψης των υπαιτίων, που πολλές φορές παρουσιάζει α
ν τ :κειμενικές δυσχέρειες.

Παράλληλα έχουν εκοοθεί οι απαραίτητες διαταγές και 
οδηγίες συντονισμού της δράσης των παραπάνω Υπηρεσ.ών 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του φαινο
μένου που δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο σοβαρών σωματικών 
βλαβών, αλλά καταστρέφει ανεπανόρθωτα τον ενάλιο πλού
το της χώρας.

Αθήνα, ο Φεβρουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΠΑΣ»

8. Στην υπ’ αριθ. 2246/17.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. Ν. ΓΚΚΛΕΣΤΑΘΗ. Β. ΣΤΑΘΟΙΙΟΥΛΟΥ, Γ. 
ΜΓΙΟΥΙΆ, ΑΝ. ΜΠ ΔΑΚΟΥ και ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
με θέμα τη δίωξη της παράνομης αλιείας με δυναμίτιδα, δό
θηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτ.λίας η εξής απά- 
ντηση:

«,1. To YEN διακατέχεται από ιδιαίτερη ευαισθησία στον 
τ:μέα που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της 
παράνομης αλιείας με δυναμίτιδα και έχουν δοθεί έγκαιρα 
κατάλληλες οδηγίες· γ α την πάταξη της παράνομης αυτής 
μορφής αλιείας.

Με βάση τ ι ;  οδηγίες μας αυτές, η κάθε Λιμενική Αρχή:
α) Έχει καταστρώσε: σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ενεργεί 

τακτικές και έκτακτες περιπολίες στις ύποπτες περιοχές δ·- 
καιοδοσίας της.

β) Παρακολουθεί παράλληλα κάθε πηγή, προμήθειας των 
εκρηκτικών υλών (νταμάρια - εμπόρου:) σε συνεργασία με 
τις συναρμόδ ες Αστυνομικές Αρχές..
' γ) Σ:: συνεργασία με τ ις  Αστυνομικές κα; Αστυκπηνιατρι

κές Υπη ρεσίες ενεργεί ελέγχους αλιευμάτων στις ιχθυόσκα
λες κα: γεν κά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια που θεωρούνται 
ύποπτα ότι διαθέτουν ψάρια που αίλιεύθήψιαν παράνομα.

2. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, εχε,ργειών. ήταν να 
συλληφθούν και παραπεμφθούν στον αρμόδια Εισαγγελέα αρ
κετοί άτομα. Μόνο κατά την αλιευτική περίοδο (από Μάιο έως 
και Δεκέμβριο 1985) παραπέμφθηκαν 33 άτομα. Τ ις τελευ
ταίες δέκα (10) ημέρες συνελήφθησαν από τις Λιμενικές 
Αρχές 5 άτομα, και παραπέμφθηκαν για επιβολή.'τών νόμιμων 
κυρώσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ‘κανο'πο·:ητ:κά αν λη- 
φθεί υπόψη η μεγάλη έκταση των ακτών και ταυ θαλασσίου 
χώρου.

Πειραιάς. 3 Φεβρουάριου 1986 
Ο Υπουργός

ΣΤΑΘΗΣ ΛΛΕΞΑΝΔΡΗΣ»

9. Στην υπ’ αριθ. 2247/17.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. Ν. ΓΕίΕΛΕΣΤΑΘΗ. Θ. Π ΑΠΑΛΟ Π ΟΥΛΟΥ, ΗΑ. 
ΕΕΖΔΡΕΒΑΝΉ κα Β. ΣΤΑΘΟΓίΟΥΛΟΥ με θέμα τ ι ; 
κλοπές των αυτοκινήτων, δόθηκε από . τον Αναπληρωτή) Υ 
πουργό Εσωτερικών και Δτ|μ. Τ άξη ; η εξής απάντηση:

«Τα έτη 1981. 1982. 1933, 1984 κα· 1985 δηλώθηκαν 
κλοπές αυτοκλήτων: 569, 612, 1846. 2648 και 2924. αντί
στοιχα ήτοι σύνολο 8599.

Βρέθηκαν στα «δια έττ 401. 597. 1052, 1813. 1921, σύ
νολο 5694 αυτόκίνττα

Απλώθηκε κλοπή η απώλεια μοτοποδηλάτων αντίστοιχα, 
3956. 3994. 4125. 4160, 4193 ήτοι σύνολο. 20,328.

Βρέθηκαν και παραδόθτκαν στους κατόχους τους ή στον 
Ο.Δ.Δ.Υ. (λόγω μη αναζήτησής τους από τους κατόχους) 
13 500 συνολικά μοτ/τα. ενώ ευρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στ ς αρμόδιε τ υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας περισ
σότερα από 3.200 μοτ/τα, προς παράδοση στον Ο.Δ.Δ.Υ.,,με
τά την παρέλευση έτους-από την ανεύρεσή τους, .........

Δηλώθηκε, αντίστοιχα κλοπή ή απώλεια πινακίδων κυ
κλοφορίας οχημάτων γενικά 880. 1016, 2056. 2.245. 2.617. 
ήτοι σύνολο 8.817. · . ,

Εξιχνιάστηκαν 3.577 κλοπές αυτοκινήτων και 5.179 κλο
πές μοτ/των ενώ παραπέμφθηκαν σε δίκη 7.129 άτομα.
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Επίσης δ·απ:στώδηκαν 149 «ερ'πτώσεις α~οτ^ναρμολόγη
ση; αυτοκινήτων και μοτ/τών.

Τα στοιχεία που αφτροόν τα ανευρεδέντα μοτ/τα δεν αντζ- 
ποκρίνοντα: απόλυτα στην πραγματικότητα, γ:ατ! πολλοί κά
τοχοί τους παραλείπουν να δηλώσουν στην Αστυνομία την 
ανεύρεσή τους.

Η παρατηρούμενη αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων οφεί
λεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση, του αριθμού αυτοκινήτων 
και ί;κύκλων που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Για την καλύτερη αναζήτηση και επισήμανση των κλεπτο- 
•αένων αυτοκινήτων και δ'.κύκλων εγκαταστάθηκαν τερματι
κοί σταθμοί σε μεγάλες Υπηρεσιακές Μονάδες και γενικά 
αναπροσαρμόστηκε το σύστημα αναζήτησης με τη χρήση μι- 
κροφυσών και ηλεκτρονικού υπολογιστού.

Αδήνα, 5 Φεβρουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ.»

10. Στην υπ’ αοιδ. 2248/16.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΑΡ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ, Π . ΧΛ ΓΖ11ΝΙΚΟΑΑΟΥ. ΧΡ. 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, I. ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ. Α Π . ΚΡΑΤΗΣΑ και 
Μ. ΠΑΠΑΡ1ΑΝΝΗ με δέμα τηιν Εργοληπτική Δημοτική 
Εταιρεία (Δ.ΕΠ.ιΕ.Α.) και την κατασκευή του έργου 1 ου 
Λυκείου Αλεξανδρούπολης, δόδηκε από τον Υφυπουργό Πε
ριβάλλοντος, Χωρ/ξίας και Δημ. 'Εργων η εξής απάντηση:

«Ί. Η Δ.ΕΠ.Ε.Α, ιδρύδηκε με βάση το Νόμο 1416/84 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με το Νόμο 
1262/82 για τις επενδύσεις, ύστερα από ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση, του Υπ. Εσωτερικών 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΒΚ 646/13.9.84. Σίτο προσωπικό 
της πε,ριλαμίβιάνονται 4 διπλωματούχοι μηχανικοί και στελέ
χη όλων των τεχνικών βαδμίδων. Η λειτουργία και οι δρα- 
στηρ'ότητες της εταιρείας μέχρι σήμερα ασκούνται σύμφωνα 
με το Νόμο 1416/84.

2. Για την ανάδεση της κατασκευής του 1ου Λυκείου Α- 
λεξανδσού-οληςι έγιναν δυο δημοπρασίες στις 11.2.85 και 
στις 26.3.85 που υπήρξαν άγονες, αφού δεν προσήλδαν ιδιώ
τες εργολήπτες.

Σ τις αρμόδιες υπηγεσίες κατατέδηκε υπόμνημα των εργο
ληπτών στο οποίο ανέφεραν ότι ήταν ασύμφορη η αναλη,ψη 
του έργου και ζητήδηκε η αναπροσαρμογή του προϋπολογι
σμού.

Ακολούδησε απόφαση του Νομ. Συμβουλίου Δημοσίων Έ ρ
γων για ανάδεση του έργου στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. και σχετική 
απόφαση του Δ.Σι. του Νομαρχιακού Ταμείου.

Στη. συνέχεια με απόφαση του Νομάρχη; ανατέδ η|κε το έρ
γο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. με το αυτό εργολαβικό αντάλλαγμα, που 
όμως δεν είχε κριδεΓ ικανοποιητικό από τους ιδιώτες εργο
λήπτες. '

3. Για την κατασκευή, του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε έτοιμο 
σκυρόδεμα από την εταιρεία «ΜιΠΕΤΌΝ ΕΒΡΟΣ», γιατί 
την εποιή εκείνη δεν είχε ολοκληρωδεί ο εξοπλισμός της 
μονάδας παρασκευής σκυροδέματος της Δ.ΕΠ.Ε.Α.

Σκυρόδεμα της Δ.ΕΠ.Ε.Α. χρησιμσπΟιήδηκε μόνο για μι
κρό μέρος της δε,μελίωσης και για τα υποστυλώματα.

Το πού χρησιμοποιήθηκε το έτοιμο σκυρόδεμα της ιδιωτι
κής Εταιρείας αποδεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η δεμελίωση και η πλάκα δαπέ
δου του ισογείου έποεπε να είναι Β169 και τα υπόλοιπα μέρη 
της κατασκευής Β225.

4. Κατά τη διάρκεια των σκιυροδετήσεων, λήφδηκ:αν δοκί
μια τα οποία δράστηκαν από το εργαστήριο της Δ.Τ.Υ. Ν. 
Έβρου. Με τη δ :  χύση των δοκιμίων' ίιαπιστώδηκε ότι η 
αντοχή του σκυροδέματος υπολείπονταν της αντοχής του
Β225.

Ακολούδησε η μιε αριδ. 584/1 5.10.85 ειδική διαταγή του 
προϊσταμένου του τμήματος εκτέλεσης έργων πολιτικού μη
χανικού Αδανάσιου Πουλόπουλου, σε εφαρμογή του άρδρου

41 παρ. 2 του II.Δ . 4Τ5/76, σε εκτέλεση του Ν,.Δ. 1266/ 
1972, που καλούσε την ανάδοχο ΔΈ ΙΙ.Ε .Α . να κατεδαφίσει 
τα τμήματα της κατασκευής από τα οποία προέρχονταν τα 
δοκίμια.

Σύμφωνα με το άρδρο 41 παρ. 3Β του ίδιου Π .Δ. η Δ. 
Ε1Ι.Ε.Α. ζήτησε τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, δη
λαδή τη λήψη καρότων από το περιφερειακό εργαστήριο 
(Π .Ε .) της τέως 6ης ΠΥΔΕ. Παράλληλα έκανε ένσταση 
Αριδ. ζ|ρωτ. 643/1.11.85 κατά της ειδικής διαταγής, καί 
υπεβαλε μελετη στατικής επάρκειας για ποτότητα σκυροδέ
ματος, Β160 μ:ε τις ίδιες παραδοχές της αρχικής μελέτης.

Ακολούδησε το έγγραφο αριδ. 703/22.11.85 της Δ/σας 
1 πηρεισιας προς την ΔΕΠΕΑ, με το οποίο 'διατάχδη,κε η ανα
στολή κάδε εργασίας, επειδή συνεχίζονταν οι εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δεν είχε γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Σύμιβ,ούλιο 
Δημοσίων Έργων επί της ένστασης. Η λήψη και η δραύση 
των καρότων από το Π.Ε. έγινε παρουσία της επιιβλέπουσας 
Μηιχ/πού και εκπροσώπου της ΔΕΠΕΑ. Τα αποτελέσματα 
της δραύσης κοινοποιήδηκαν με το αριδ. 5501/8.11.85 έγ
γραφο της Υπηρεσίας.

5. Ήδη ηι ΔΕΠΕΑ μετά από τα αποτελέσματα αυτά προ- 
έβε: στην καδαίρεση της πλάκας οροφής Γ ' ορόφου του κτι
ρίου ΒιΙιΙΙ. Ταυτόχρονα υπέβαλε μελέτη ανακατασκευής της 
πλάκας αυτής, με ποιότητα σκυροδέματος Β225 που εγκρι- 
δηκε με τον αριδμό Η 27/13.1.86 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.

Στη συνέχεια η ΔΤΥ με το αρτδ. 757/17.12.85 έγγραφό 
της ζήτησε από το Π.Ε. τη συνέχιση, των ερευνητικών εργα- 
σ·ών (λήψη καρότων) και στις υπόλοιπες πλάκες του έργου. 
Τα αποτελέσματα των ελέγχων (ελήφδησαν συνολικά 30 
καρότα), κοινοποιήθηκαν με τα αριδ. οίκ. 13, 39, '4)0;, 41, 
42, σχετ. 13/3.1.86 έγγραφα του Π.Ε. και κατατάσσουν το 
σκυρόδεμα στην κατηγορία Β 160, βάση της νέας τεχνολο
γίας σκυροδέματος (ΦΕΚ 266/9.5.85 εγκύκλ. Αρ. Ε.58 
Υ.Δ.Ε. Ε,Κ. 3 2779/504/4.4.85).

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι οι ερευνητικές εργασίες 
συνεχίζονται.

6. Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η εταιρεία 
που προμήδευσε σκυρόδεμα στη ΔΕΠΕΑ δεν προσκόμισε την 
απαιτούμενη από την αρχική, μελέτη ποιότητα σκυροδέματος, 
αν και τα τιμολόγια αναγράφουν κατηγορία Β225.

Η διαδικασία που ακολούδησε γι,α τον προσδιορισμό της 
έκτασης της αστοχίας και των προσφορώτερων μεδόδων α- 
ντιμίετώιπισής της, ήταν απόλυτα, σύμφωνα με τα π,ροβλεπό- 
μενα από τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες της επι
στήμης, τοσο από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων, 
όσο και από. την ΔΕΠΕΑ.

Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση 
του κ. Νομάρχη. Ο υπάλληλος κ. Α. Πουλόπουλος δεν1 απαλ- 
λαχδηκε των καδηκόντων του, ούτε υπήρξε προϊστάμενος 
διεύδυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο1 παραπάνω, υπάλληλος, ήταν προϊστάμενος του τμήματος 
εκτέλεσης έργων της ΔΤΥ Έβρου, και αποσπάστηκε στην 
1η ΔΕΚΙΕ! Αλεξανδρούπολης, της οποίας τα γραφεία είναι 
δίπλα σ’ αυτά της ΔΤΥ και επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ο χειρισμός της υπόδεσης από τον υπάληλλο ήταν στα 
Πλαίσια των κατευδύνσεων της υπηρεσίας κα δεν υπήρξε με 
:·.αν?να διαφωνία. Η Δ.ΕΠ.Ε.Α., όπως τον'στηκε και προ
κγούμενα, όταν τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν ότι 
το σκυρόδεμα που της προμ.ήδευσαν ήταν Β Ι66. υπέβαλε 
νέα συνολική λεπτομερειακή στατική μελέτη δΊε,ρευνόντας 
την επάρκεια του υπάρχοντος οπλισμού για  κατηγορία σκυ
ροδέματος Β160.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και έχει κατατεδεί για έλεγχο από το Περιφε
ρειακό Τεχνικό Συμβούλιο.

Είναι τουλάχιστον περίεργη η προσπάδεια εκμετάλλευσης 
αυτού του γεγονότος, και κύ,ρ:α με στόχο την ανακοπή της 
πορείας ανάπτυξης μιας Δημοτικής Επιχείρησης.
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Η δημιουργία κα η λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων 
στα πλαίσια των νέων -δεσμών που δρομολογήθηκαν από την 
Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αναγορεύουν την Τοπ κή Αυτο
διοίκηση σε φορέα ανάπτυξης και αξιοποίησης των τοπικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το 
ρόλο της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αδήνα, 5 Φεβρουάριου 1986
Ο Υφυπουργός 

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ»

11. Στην υπ. αριδ. 2249/16.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ και Μ. ΠΑ- 
ΓΓΑΓΙΑΝΝΗ με δέμα την αποζημίωση των αγροτών των 
Αγίων Αποστόλων της Κοινότητας Καλάμου για  ζημιές που 
υπέστησαν από πυρκαϊά κατά το έτος 1984, δόδηκε από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση:

«Οι υπεύδυνες δηλώσεις των παραγωγών Ν. Αττικής που 
γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώδηκαν από 
πυρκαϊές κατά το έτος 1984, ,μαζί με το πρακτικό της Επι
τροπής Εξατομίκευσης των ζημιών, μετά τον έλεγχο που έγι
νε από τη Διεόδυνση ΠΣΕΑ του Υπουργείου, έχουν σταλεί 
στη Διεύδυνση Μηχανογράφησης του Υπουργείου για να 
συνταχδούν οι καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων παρα
γωγών.

Μέχρι τέλος Φεβρουάριου 1986 πιστεύεται ότι δα έχουν 
συνταχτεί οι καταστάσεις πληρωμής, και δα γίνει αμέσως η 
κατανομή της απαιτοόμενης πίστωσης, προκειμένου στη συνέ
χεια να πάρουν από τα οικεία υποκαταστήματα της ATE, την 
προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση οι δικαιούχοι παραγωγοί.

Αδήνα, 30 Ιανουάριου 1986 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Γ. Μ ΩΡΑΤΤΗΣ»

12. Στην υπ’ αριδ. 2266/16.1.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Δ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ με δέμα τη συντήρηση και λειτουργία 
του [Κυβερνείου της Θεσσαλονίκης, δόδηκε από τον Υπουργό 
Βόρειας Ελλάδας η εξής απάντηση:

«1. Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου και 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κυβερνείου Θεσσα
λονίκης αντιμετωπίζονται από1 τον προϋπολογισμό του Υπουρ
γείου Βόρεια- Ελλάδας- σε επιχορήγηση, του Νομαρχιακού Τα
μείου Θεσσαλονίκης και με την επίβλεψη Μηχανικού της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης.

Κατά το προηγούμενο έτος 1985 δαπανήδηκαν:
α. Για μικροσυντηρήσεις του κτιρίου από τον προ

ϋπολογισμό του Υ.Β.Ε. (απ’ ευδείας) Bey. 170.932
Για την επισκευή και ανακαίνιση του κτιρίου
και τ<·'ν εΎκαταστάσεών του από το Νομαρ

χιακό Ταμείο (με επιχορήγηση του Υ.Β .Ε .)
ίρχ·,
Κατά την τελευταία τριετία από επιχορήγηση 
Υπηρεσίας Αποκαταστάσεων Σεισμοπαδών 
Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) για ανακαίνιση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμοό ^ο.λ.π. Κυβερνείου 

ίρχ·β. Για αποδοχές του προσωπικού που απασχολεί
ται σ’ αυτό (δέκα 10 υπάλληλο-ι) δρχ. 
(εισφορές Ι.Κ.Α. δρχ. 1.105.603) 

γ. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του 
(δέουανση, κλιματισμός, φωτισμός, OTE. 
Ο.Υ.Θ. κ.λ.π.) δρχ.

δ. Για αγορά αγαδών, διαρκών και αναλωσίμων 
(Είδη καδαριότητας κ.λ.π.) δρχ.

2.603.545

3.900.000

8.573.729

2.176.159

168.404
2. Στο Κυβερνείο απασχολείται το παρακάτω προσωπικό:

α. Για τη συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου 
δέκα (10) υπάλληλοι.

β. Για τη φρούρηση και την ασφάλεια του δια
τίθενται οκτώ (8) αστυφύλακες.
3. Για τη φιλοξενία στο Κυβερνείο υψηλών προσώπων και 

επισήμων γενικά επισκεπτών.
α. Προέδρου Δημοκρατίας (πέντε επισκέψεις), 
β. Τέως Πρωδυπουργου Καναδά, 
γ. Ανωτέρων στρατιωτικών παραγόντων του 

ΥΠ.ΕΘ.Α.
δ. Μητροπολιτών περιοχής Θεσ/νίκης 
ε. Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς (περιοχή

Κυβερνείου)
Σύνολο δαπάνης δρχ. 493ί.596

4. α. Δεξίωση με την ευκαιρία του Νέου Έ 
τους που έγινε στις 17.1.1986 με τη συμμετο
χή ξένων και ντόπιων επισήμων (Προξένων,
Βουλευτών, Νομαρχών Βορ. Ελλάδος, εκπρο
σώπων φορέων της Θεσσαλονίκης κλπ.) δ'ρχ. 551.000
β. Με την ευκαιρία Διεδνών Συνεδρίων διατέδηκαν επ:σης

οι χώροι του Κυβερνείου σε φορείς της Θεσσαλονίκης Δ.Ε Θ., 
Ένωση Συντακτών κλπ.)! γ ια  την ενέργεια εκδηλώσεων, 
δεξιώσεων κ.λ.π. προς τιμήν των ξένων και ντόπιων συνέ
δρων με δαπάνη των φορέων αυτών.

5. Ά λ λ α  στοιχεία για το Κυβερνείο αναφέρονται στο 3  755/ 
15.10'.1985 έγγραφό μας σε απάντηση στην 611/2 .8 .1985 
ερώτηση του ίδιου βουλευτή.

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουάριου 1986
Ο Υπουργός

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

13. Στην υπ’ αοιδ. 2268/Α.Κ.Ε.262/16.1.86 ερώτηση 
των βουλευτών κ.κ. I. ΒΑΓΙΑΤΗ! Π . ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
και Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ με δέμα τα διαγραφέντα χρέη της ATE. 
δόδηκε από τον Υπουργό Γεωργίας η εξή ς απάντηση: 

«Σχετικά με τα διαγρασέντα γρέη της ATE, σας στέλνου
με το υπ’ αριδ. 82/5508/28.1.86 έγγοαφο της Δ/νσης Αγρο
τικής Πίστης ττ,ς ATE από το οποίο προκύπτει η αιτιολό
γηση των φερομένων ως διαγραφέντων χρεών στην 'έκδεση 
εργασιών 1984.

Αδήνα, 4 Φεβρουάριου 1986 
Ο Υπουργός 

Γ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ»

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αριδ. 82 Αδήνα. 28.1.1986

Υπουργείο Γεωργίας 
Δ/νση ΓΟΜ και Προγρ/σμοό 
Τμήμα Δ '.
Αχαρνών 2 —- 101 76 Αδήνα 

ΘΕΜΑ: Εροιτηση Βουλευτή.
Απαντώντας στο από 23.1,86 Υπηρεσιακό σας Σημείο»' α. 

με το οποίο μας διαβιβάσατε Φωτοτυπία της Ερώτησης -—- 
Α.Κ.Ε αριδ. 2268/262/16.1.86. σχετικά με γρέηι που έ
χουν διαγραφεί από την ATE, σας κάνουμε γνωστά τα ακό- 
λουδα:

Η ATE σύμφωνα με τον Καταστατικό της Νόμο 4332/ 
1929, δεν έχε: το δικαίωμα διαγραφής χρεών των πιστούχων 
της-

Διαγραφή αγροτικών χρεών έγινε μόνο το 1968 με δάση 
τον Α.Ν. 454/68.
Στον ειδικό πίνακα «'ρευστοποίηση δανείων το 1984» σελ. 29 
που περιλαμβάνεται στην έκδεση εργασιών 1984 της ATE, 
σημειώνονται οι απαιτήσεις της Τράπεζας προς είσπραξη, 
μετά την αφαίρεση των οφειλών που διαγράφηκαν με τον πα
ραπάνω Nóuo.

Ο Διευδυντής 
ΑΡΙΣΤ. ΦΛΕΓΚΑΣ
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14. Στην vie’ αριθ. 2276/17.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
ν ν .  V,. ΓΚΤΤΓ\ Τ ΧΤΑΘΟ-Π ΟΥΛΟΥ. Π . ΠΑΝΟΥΡ
ΓΙΑ, ΑΝ. ΜΠΑΛΚΟΥ, Θ. ΑΛΕΞΙΟΥ. Δ ΧΟ-ΝΔΡΟ- 
ιΚΟΥ^ΚΗ και I. ΣΠΑΝΟΥ με -δέμα την ένταξη των στρα
τιωτικών νοσοκομείων και γιατρών στο ΕΣΥ. δόθηκε ατό τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας η εξής απάντηση:

«Επί τέσσρρα χρόνια τώρα (μετά τις εκλογές του 1981), 
τα Στρατ. Νοσοκομεία, όπως και σεις -δέχεσθε στην ερώτη
σή σας. αλλά και μεις ισχυριζόμαστε, λειτουργούν όχι απλώς 
καλά αλλά άψογα. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο 
εκτός από το ότι η βελτίωση και η συνεχής αναβάθμιση των 
υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχουν τα Στρατ. Νοσοκομεία, 
αποτελεί διαρκή φροντίδα του Υπουργείου. Η ίδια φροντίδα 
εξακολουθεί ανείωτη και σήμερα.

Δεν παραλείπουμε βέβαια να πούμε πως στην άψογη λει
τουργία των Στρατ. Νοσοκομείων έχουν συμβάλει αποτελε
σματικά και οι στρατιωτικοί γιατροί με την άρτια επιστημο
νική τους κατάρτιση και με το προσωπικό τους ενδιαφέρον.

Σε ότι αφορά τώρα τα ειδικότερα ερωτήματα σας, σας 
πληροφορούμε π ω ς :

1. Η διάθεση μέρους κενών κρεβατ'ών των Στοατ. Νοσο
κομείων, σε ιδιώτες1 ασθενείς .αποτελεί? συμβολή των Ενό
πλων Δυνάμεων στην κάλυψη μιας κοινωνικής ανάγκης. Α λ 
λά και για λόγους ανθρωπιστικούς δεν θα μπορούσε να γ ί
νει δεκτό το να μένουν χωοίς περίθαλψη ασθενείς, όταν υπάρ
χουν κενά κρεβάτια σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Αυτό δεν 
πρόκειται βέβαια να επηρεάσει στο ελάχιστο τη νοσηλεία των 
στρατιωτικών.

2. Δεν πρόκειται να ενταχθ-ούν τα Στρατ. 'Νοσοκομεία στο 
ΕΣΥ για να λειτουργήσουν έτσι σε 24ωρη βιάση. Σε 24ωρη 
βάση λειτουργούν, μόνο για τους στοατιωτικούς. Επομένως, 
δεν γενναται θέμα πρόσληψης ιδιωτών γιατρών.

3. Κανένας στρατιωτικός γιατρός δ£ν πρόκειται να εν τα
χθεί στο ΕΣΥ, γιατί οι στρατιωτικοί γενικότερα (και ο: 
στρατιωτικοί γιατροί είναι στρατιωτικοί) υπάγονται στο γνω
στό ειδικό καθεστώς, που προβλέπει την υπηρεσιακή τους 
κατασταση. Για λογους όμως, ίσης μεταχείρισης προς τους 
λοιπούς γιατρούς και συντονισμού προς το όλο σύστημα υγεί
ας, οι στρατιωτικοί γιατροί που υπηρετούν στα Σΐοατιωτικά 
Νοσοκομεία: δεν θα μπορούν να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία. 
Εξάλλου, οι ίδιοι λόγοι που επιβάλλουν την πλήρη και απο
κλειστική απασχόληση των ιδιωτών γιατρών του ΕΣΥ. ισχύ
ουν και για τους στρατ. γιατρούς. Όσο: δεν υπηρετούν σε 
Στρατ. Νοσοκομεία είναι δυνατό να απασχολούνται, σε ώρες 
έκτος υπηρεσίας, σε περιφερειακές ιατρικές μονάδες του 
ΕΣΥ.

Την επιπλέον δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί για την ε
ξίσωση των αποδοχών των στρατιωτικών γιατρών με τους 
γιατρούς του ΕΣΥ θα καλύπτει το Υπουργείο Υγείας Π ρό- 
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Αφίαύ δεν- εντάσσονται στο ΕΣΥ1 δεν γενναται θέμα να 
•ερωτηθουν εάν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΕΣΥ.

5. Πλην των προσώπων που σνασέοετε. ν,όνο τρεις Συ
νταγματάρχες γιατροί έχουν υποβάλει παραίτηση.

Πείρα από τα παραπάνω θα  πρέπει να γνωρίζετε πως σύμ
φωνα με το Νόμο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στους στρα
τιωτικούς γιατρούς η άσκηση επαγγέλματος, μόνο1 μετά από 
άδεια της υπηρεσίας. Το δικαίωμα αυτό επομένως δεν ύπαρ
χε:, (ούτε ποτέ υπήρχε) αυτοδίκαια, αλλά ούτε και απορρέει 
«πό κάποια εργασιακή σχέση, όπως κακώς λέγεται Τελούσε 
πάντοτε και εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση της 
χορήγησης άδειας της υπηρεσίας, η οποία σταθμίζει διάφο
ρους παράγοντες. Τα περί κεκτημένου επομένως δικαιώμα
τος. λεγόνενα δεν έ'Όυν -βάση. Να σημειωθεί πως ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός αξιωματικών, είναι διπλωματούχοι και θα 
μπορούσαν να ασκούν ένα επάγγελμα. Όμως ο νόμος το απα
γορεύει -ρητά.

Μετά από αυτά αντιλαμβάνεστε πως. ο θόρυβος που -θέ
σφατα δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε, γύρω από το θέμα 
των στρατιωτικών γιατρών είναι αδικαιολόγητος κα: ο: ανη
συχίες α βάσιμες.

Σας στέλνουμε την ονομαστική κατάσταση που ζητάτε.
Αθήνα, 30 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟ ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
l -ο Γραφείο

Κατάσταση παραληφθέντων Αιτήσεων Αποστρατείας 
Αξκών Υγ/κού.

1. Σχης ί'ΥΙ) Τσακρακλίδης Βασίλειος. Παθολ/τόυ,ος. 
Δκτής ΣΕΥ.

2. Σχης (Υ|Ι) Σεβαστάκης Θωμάς, Οφθαλμίατρος. 404 
Γ,ν  Ν - Δ·/νττσ 0->θ. Κλινικής.

3. Σχης (Υ Ι) Ηλιάδης Αθανάσιος, Καρδιολόγος. 401 
ΓΣΝΑ, Δντής Αιμοδυναμικού.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 
Υποστράτηγος

15. Στην υπ’ αριθ. 2278/17.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, I. ΣΦΕΝΔΟΝΗ και ΧΡ. 
ΚΟΣΚΙΝΑ με θέμα την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυ
κλίου για την εφαρμογή του νέου Γ.Ο.Κ., δόθηκε από τον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ
γων η εξής απάντηση:

«Η ερμηνευτική εγκύκλιος που πρόκειται να εκδοθεί, για 
το νέο Γ.Ο.Κ., συντάσσεται με την συνεργασία των υπηρεσιών 
του Υπουργείου και εκπροσώπων των φορέων των τεχνικών 
(Τ.Ε.Ε., Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών και Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων). Στόχος είναι:, όπως σει κάθε νόμο, να δοθούν 
οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία και -ορθή εφαρμογή 
του. από όλες τις υπηρεσίες. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις 
διατάξεων δεν -αφορούν την εγκύκλιο. Πρόθεση παράτασης 
της προθεσμίας ισχύος του νέου ΓΌΚ δεν οιπάρχε-ί.

Επίσης έχουν προσδιοριστεί, σε συνεργασία με τους φο
ρείς των τεχνικών και οι διαδικασίες ενημέρωσης (σεμινάρια 
κλπ.) υπηρεσιών και ιδιωτών τεχνικών, πάνω στις ρυθμίσεις 
του νέου Γ.Ο.Κ.

Αθήνα. 3 Φεβρουάριου 1986
Ο Υφυπουργός 

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ»

16. Στην υπ’ αριθ. 2294/21.1.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Λ. KYFKOY με θέμα τις δηλώσεις του Αμερικανού Ανα
πληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Γουάϊτχεντ, για τη Λιβύη, 
δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών η- εξής· 
απάντηση :

«Πρώτο ερώτημα:
Η εντύπωση που απεκόμισε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του 

αυτές, ο κ. W H TTEHEAD δεν είναι αληθής· αντίθετα όπως 
επανειλημμένα τόνισε στην συνέντευξη τύπου της 21ης τρέ
χοντος ο κ. Υπουργός, οι ελληνικές αρχές έχουν στοιχεία ότι 
ο ηγέτης της Λιβύης δεν elívoit πίσω από τ ι ς . τρομοκρατικές 
ενέογειες της Βιέννης και της Ρώμης.

Δεύτερο ερώτημα:
Η ελληνική κυβέρνηση έχει σαφώς ταχθεί εναντίον στρα- 

τΐ'.'-ικών « έτο'-'ν αλλά κ,αι οικονομικών κυρώσεων στην πα
ρούσα κρίση. Την ανησυχεί επίσης βαθύτατα η απειλή κλι- 
ι».ά·/'.ντπτ τττ βίας cnrjv πεο-ιοχή της Μεσογείου. Υπενθυμί
ζεται σχετικά η γνωστή ανακοίνωση του κ. Υπουργού της 7ης 
Ιανουάριου 1986.

Τ ις απόψεις αυτές η Ελλάδα είχε αυτές τις ήμερες την 
ευκαιρία ν-α -εκθέσει πριος τους εταίρους της στην E0K κατά
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την Υπουργική Σύνοδο η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα. Ο; 
περισσότερες χώρες - μέλη της Κοινότητας, άλλωστε, 
συμφωνούν με την προσπέλαση αυτή,

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ..

17. Στην υπ’ αριθ. 2296/21.1.86 ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Κ. Κ ΑΠ Π Ο Υ και ΣΤΡ. ΚΟ
ΡΑΚΑ με θέμα την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Δ. Κίμχε στην, Ελλάδα, 
δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών η εξής 
απάντηση:

Πρώτο ερώτημα:
Η επίσκεψη του Γενικού Δ/ντή του Υπουργείου Εξωτερι

κών του Ισραήλ στην Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο των
περιοδικών διαβοσλεόσεων των δύο χωρών που έχουν εγκαι
νιαστεί στο υπηρεσιακό αυτό επίπεδο από το 1983.

Δεύτερο και τρίτο ερώτημα:
Ot απόψεις της Ισραηλινής Κυβέρνησης όσον αφορά την 

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι 
γνωστές και δεν εκπλήσσει ότι εκφράστηκαν από τον Ισραη-
λινο επ σηιυ.ο κατά την συνομιλία που είχε με τους δημοσιο
γράφους.

Η. ΕΧηνική Κυβίονηττι δεν συμμερίζεται, φυσικά, τις α
πόψεις αυτές, δεν μπορεί όμως και να εμποδίζει άλλους να 
τις εκφράζουν.

Αυτή είναι η καθιερωμένη πρακτική στις διπλωματικές 
σχέσεις.

Τέταρτο ερώτημα:
Η Ελλάδα, η οποία, πάντως, δεν αναγνωρίζει DE /URE 

το κράτος του Ισραήλ έχε: καταδικάσει όλες τις στρατιωτικές 
ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η χώρα αυτή εναντίον 
αραβικών κρατών ή του αραβικού πληθυσμού των κατεχο- 
μένων εδαφών. Η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ισραηλι- 
νών αρχών ασφαλείας, επί δεμάτων της αρμοδιότητάς τους, 
δεν υπερβαίνει τα όρια των συνήθων διαδουλεύσεων στο πλαί
σιο της INTERPOL κλπ.

Πέμπτο ερώτημα:
Η Κυβέρνηση δεν εξέδωσε καμμιά ανακοίνωση για την επί

σκεψη του Ισραηλινού επισήμου, γ ιατί αυτή είχε αυστηρά υπη
ρεσιακό χαρακτήρα. Η πρόσκληση της κυβέρνησης του Ισραήλ 
προς τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών δεν είναι νέα. 
Χρονολογείται από υακρού. Εάν και όταν πραγματοποιηθεί η 
επίσκεψη, η Ελλάδα θα  έχει την ευκαιρία να εκθέσει, σε πο
λιτικό επίπεδο, προς την Ισραηλινή Κυβέρνηση, τ ις  απόψεις 
της για τα προβλήματα της περιοχής.

Έκτο ερώτημα:
Η κυβερνητική δήλωση περί μη αναγνώρισης DE JURE 

του Ισραήλ είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Η 
f"·'·» τπς -ίνα· ότι. υπό —  σπ.εοινές συνθτκεσ. κ αναγνώριση 
αυτή δεν είναι δυνατή, δοθέντος, μεταξύ των άλλων, και του 
παραλληλισμού που υπάρχει μεταξύ της κατοχής από το Ι
σραήλ αραβικών εδαφών και της τουρκικής κατοχής μεγάλου 
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος, όσον αφορά, την τετάρτη παράγραφο του σκεπτι
κού της ερώτησης των κ.κ. βουλευτών υπενθμίζονται:

α) για μεν το κατά πόσο απελάθηκαν πρόσφατα Άραβες 
από τη χώρα, οι σχετικές δηλώσεις το κυβερνητικού εκπροσώ
που της 3ης και 7ης τρέχοντος.

β) για δε το ζήτημα στρατιωτικών ή οικονομικών κυρώ
σεων ως μέσον καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η πέραν 
πάσης αμφιβολίας σαφής δήλωση του κ. Υπουργού Εξωτερι
κών της 7ης Ιανουάριου 1986.

Αθήνα. 28 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π ΑΠ ΑΛΟ Σ»

18. Στην υπ αριθ. 2311/23,1.86 έρώτησή- των-βουλευ- 
τών κ.κ. ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. ΗΛ. ΒΚΖΔΡΕΒΑΝΗ κα 
Β. ΣΤΑΘΟ'ΠΟΥΑΟΥ με θέμα την εξαγωγή και̂  ε παν εισα
γωγή συναλλάγματος από την κα. Λιδάνη, δόθηκε από τον 
Υπουργό Οικονομικών η εξής απάντηση,:· ,r - - .. ,,/()'

«Ό πω ς μας πληροφόρησε με το αριθ. Ρ .2886/30,1.86 
TELEX το Τελωνείο Πατρών, στα δυο επιβατικά αυτ/τα 
(ένα μάρκας MERCEDES και ένα SIROCO) που έφθασαν 
στο Τελών-:': στις 9.1.86, έγινε σύμφωνα.με το άρθρο 1 του 
Ν.Δ. 2544/53 δοκιμαστικός έλεγχος. Τα ' είδη που είχαν 
μαζί τους οι επιβάτες δεν αναφέρονται ονομαστικά, η αξία 
τ· ·ς όμως ήταν μέσα στα όρια ΐΛυ δικαιούνται κάθε τα ξι
διώτης. σύμφωνα με την αριθ. Δ. 1359/183/23.12.1985
υπουργ. απόφαση, γ ι ’ αυτό και παραδόθηκαν ατελώς με σχε
τική εγγραφή στα διαβατήρια των τεσσάρων από τους οκτώ 
επιβάτες.

Αθήνα, 5 Φεβρουάριου 1985
Ο· Υπουργός

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ»
,

19. Στην υπ’ αριθ. 2323/23.1.86 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Δ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ με θέμα τα γεγονότα που συνέβησαν 
στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων Ηρακλέους 
Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακού Πειραιώς, δόθηκε από τον 
Υφυπουργό Πολιτισμού η εξής απάντηση1:

«Από το Νόμο και τους Κανονισμούς, η αρμοδιότητα άσκη
σης πειθαρχικής εξουσίας ανήκει στα θεσμοθετημένα όργα
να και δεν συγχωρείται οποιαδήποτε αποφασιστική περέμβα- 
σή μας στο έργο τους.

Παραπέρα, οι κανονισμοί προβλέπουν τόσο τα όργανα όσο 
και τη διαδικασία υποβολής και υποστήριξης -ενστάσεων, 
στις περιπτώσεις που αυτές μπορούν να υποβληθούν.

Αθήνα, 31 Ιανουάριου 1986
Ο Υφυπουργός 

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ»

20. Στην υπ’ αρθ. 2333/24.1.85 ερώτηση του βουλευτή 
κ. Π . ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ με θέμα τη λήψη μέτρων γ a 
την προστασία των πληγέντων καλλιεργητών του Νομού Ε
βρου, δόθηκε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωρ/ξιας
να : Δη»·. Έργων r. εξής απάντηση:

«Η μείωση της παροχής του ποταμού Άοδα που παρατη
ρήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οφείλεται κύρια στη
μεγάλης δ'άρκειας ανομβρία στη λεκάνη του ποταμού.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι η συχνότητα εμφάνισης -ανομ
βρίας αυτής της διάρκειας, είναι 1 φορά κάθε 35 χρόνια.

Στα πλα-ίσια του -μακροπρόθεσμου σχείδιασμού, εξετάζονται 
και εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης, ανεξάρτητες, από τις 
παρεχόμενες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία.

Η τελική όμως επιλογή, για εναλλακτική εξυπηρέτηση 
των αναγκών θα πρέπει να βασιστεί σε αναμφισβήτητα στοι
χεία για  τη συχνότητα εμφάνισης της ξηρασίας.

Ό λες οι εναλλακτικές λύσεις έχουν πολύ υψηλό κόστος, 
με αποτέλεσμα η κατασκευή των αντίστοιχων έργων να δι
καιώνεται μΧ'ον όταν η αναγκαιότητά τους, γ ια  την Εθνική 
Οικονομία, είναι διαρκής και επιβεβλημένη.

Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 1986 
Ο Υφυπουργός 

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ»

21. Στην υπ’ αριθ. 2350/Α.Κ.Ε. 283/28.1.86 ερώτηση 
του βουλευτή κ. ΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ με θέμα τη λήψη: μέ
τρων για την απόδοση της περιουσίας των Γλόξμπουργκ στον 
(Ελληνικό Λαό, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο
νομικών η εξής απάντηση:

«1. Η ερώτηση αφορά την ιδιωτική περιουσία του τέως 
βασ'λιά. στη -διοίκηση και διαχείριση της οποίας, καμιά ανά
μιξη δεν έχε: το Υπουργείο Οικονομικών.
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2. Η διοίκηση και διαχείριση; της παραπάνω περιουσίας 
ενεργείται από επταμελή επιτροπή, που συγκροτήθηκε με α
πόφαση του Υπουργείου της Κυβέρνησης (αρϋδ. 18443/ 
1503/1.10.1974), βάσει των δοατάξεων του Ν.Δ. 72/74.

3. Ό λη  η περιουσία του τέως βασιλιά (κινητή και ακίνη
τη. είχε καταγραΦεί από επιτροπή και κατα/ωρήδηικε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριΦ. φύλλου 278 τ. Α '/5.10. 
1973.

4. Διαχειριστικά στοιχεία δεν υπάρχουν στην Υπηρεσία 
μας, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι να παρακολουθούμε τις δια
χ ε ιρ ισ τ έ ς  πράξεις της ανωτέρω επιτροπής, λόγω του ιδιω
τικού χαρακτήρα της υπόθεσης και ως εκ τούτου δεν μπο- 
ρ,αύν να κατατεθούν τα ζητούμενα στοιχεία.

Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο οποίο κοι
νοποιείται το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης, παρακα- 
λείται να πληροφοοήσε· τη Βουλή σε δέματα δαχείρισης, 
εφόσον είναι αρμόδιο.

Α,·δήνα, 3 Φεβρουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»

22. Στην υπ’ αρι·δ. 2365/27.1.86 ερώητση του βουλευτή 
κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑ με 'δέμα τη σύνταξη 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δό-δηκε από τον Υ
πουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης η εξής απάντηση:

«71 επιτροπή σύνταξης του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης λειτουργεί και σύντομα -δα περατώσει το έργο της.

Σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του άρ-δρου 5 
του Ν. 1270/82, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμπεριληφ$εί 
στο σχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι διατά
ξ ε ις  αυτές -δα ισχύσουν όπως έχουν στις προσεχείς δημοτι
κές εκλογές.

Α$ήνα, 31 Ιανουάριου 1086 
Ο Υπουργός

ΑΓΑΜ. ,ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ»

ΣΤ) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

Με την έγκριση της Βουλής επικυρώθηκαν τα πρακτικά 
της ΟΣΤ1' συνεδριάσεως, της Παρασκευής, 31 Ιανουάριου 
1986.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοί συνά
δελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια δ ιάταξη

ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Θα συζητηθούν αναφορές και ερωτήσεις αρμοδιότητες Υ
πουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έ ρ 
γων.

Η πρώτη ερώτηση των κοριών συναδέλφων Κ. Παπαρρη- 
γόχουλου κα[ I. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη λήψη μέτρων 
για την κάλυψη ρεμάτων « Π οδονίφτη» και Γιαμχαρλά» τ^υ 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και τη διαμόρφωση του «Κηφ:ί
σου» στην χεριοχή του «Κόκκινου Μόλου», αναβάλλεται με 
αίτησή των. Επικαλούνται —και είναι αληθές—  ότι -αυτή 
την ίδια ώρα, συνεδριάζει η Επιτροπή εχί του Κανονισμού 
της Βουλής αχό την οκοία δεν μπορούν να απουσιάσουν.

Η επόμενη ερώτηση επίσης των συναδέλφων κυρίων Κ. 
Π απαρρηγοπουλου και I. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη λή
ψη μέτρων για την κάλυψη του ρέματος «Τραχώνων» στη συ
νοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Ελληνικού», αναβάλ
λεται δια τον αυτό λόγο.

Η επόμενη ερώτηση επίσης των συναδέλφων κυρίων Κ. 
ΙΙαπαρρηγόπουλου και I. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη λή
ψη μέτρων για τη δημοπράτηση του υπολοίπου μέρους του έρ
γου της κάλυψης τοιυ ρέματος «Μιχελή» Ν. Λιοσίων, ανα
βάλλεται με αίτησή των δια τον αυτόν και πάλι λόγο.

Η επόμενη ερώτηση είναι του συναδέλφου κ. Κ . Παχαρ- 
ρηγοχούλυυ, «σχετικά ιμε τη λήψη μέτρων για1 τη συνέχιση 
των εργασιών κατασκευής και αποχετευτικών αγωγών στο 
λόφο Τσυύμκας ταυ Δήμου' Αγίων Αναργύρων». Κιαι αυτή 
αναβάλλεται με αίτηση του ερωτώντος συναδέλφου για τον 
αυτό λόγο.

ΗΛΊΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Μέχρι και η 9 ερώτηση, 
κύριε Πρόεδρε, αναβάλλονται για τον ίδιο λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ναι, τηρούμε 
μ·α διαδικασία η οποία είναι απαραίτητη, και πρέπει να ανα- 
φερομαστέ στο αντικείμενο κάδε ερωτήσεως.

Η επόμενη ερώτηση των συναδέλφων κυρίων Κ. Πακαρ- 
ρηγοπ ούλου και I. Βαρβιτσιώτη, σχετικά με τη λήψη μέτρων 
για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της λεωφόρου 
Ελευσίνας—Σταυρού Αγίας Παρασκευής, αναβάλλεται με 
αίτησή των, για τον αυτό λόγο.

Η έκτη ερώτηση, ομοίως των συναδέλφων κυρίων Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου και I. Βαρβιτσιώτη, «σχετικά με τη λήψη 
μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κοινότητας 
Αυκάβρυσης Αττικής», 'αναβάλλεται μίε ¡αίτησή των για  τον 
αυτό λόγο.

Η έβδομη ερωίτηίση επίσης των ιδίων συναδέλφων κυρίων 
Κ. Παπαρρηγοπουλου και ;Ι. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη 
λήψη μέτρων γ ια  την απομάκρυνση της «χαβούζας» από 
την περιοχή «Τρεις Γέφυρες» του Δήμου Ν. Χαλκιδόνας». 
αναβαλλεται με αίτησή των για τον αυτό λόγο.

Η επόμενη ερώτηση επίσης των συναδέλφων κυρίων Κ. 
Π απαρρηγοπουλου και Τ. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη λή
ψη μέτρων γ·α την κάλυψη του ρήματος «Ποδονίφτης». ανα- 
βαλλεται με αίτησή των για τον αυτό λόγο.

Και η ένατη ερώτηση των συναδέλφων κυρίων Κ. II α- 
χαρρηγοχούλου και I. Βαρβιτσιώτη «σχετικά με τη λήψη 
μέτρων για την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο Δή
μο Αμαρουσίου», επίσης αναβάλλεται με αίτησή των, λόγω 
της συμμετοχής τους στην επιτροπή του Κανονισμού.

II επόμενη ερώτηση είναι των συναδέλφων κυρίων X. Κα- 
τσιγιάννη, Δ. Φράγκου και Β. Σταδοπούλου. σχετ κά με 
τη λήψη μέτρων για την ύδρευση της Κοινότητας Αρτέμιδας 
(Λούτσας).

Το λόγο έχει ο κ. Κατσιγιάννης. Απών, διαγράφεται.
Το λόγο έχει ο κ. Φράγκος. Απών, διαγράφεται.

Το λόγο έχει ο κ. Στα-δόπουλος. Απών., διαγράφεται.
Συνεπώς η ερώτητη αυτή διαγράφεται.
Ο κ. Η. Βεζδρεβάνης έχει το λόγο σε ερώτησή του «σχε

τικά με τη λήψη μέτρων για την κατασκευή καταλλήλου 
οδικής αρτηρίας για τη σύνδεση των δύο ομόρων επαρχιών 
των Φιλιατών και του Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων».

ΙΙΛΙιΑΣ ΗΕΖΔΡΕΒΛΝιΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, καταχέσα
με τη συζητούμενη ερώτηση, με μια ελπίδα, που δα αναφέ
ρω στη συνέχεια. Ε λικ.ρινά ευχαριστώ τον κ. Υπουργό, που 
δίνει την ευκαιρία να γίνε: αυτή η συζήτηση στη Βουλή για 
ένα τόσο σοβαρό -δέμα, που αφορά στην κατασκευή του δρόμου 
συνδέσεως των επαρχιών Φιλιατών— ΓΙωγωνίου.

Κατ’ επανάληψη, κύριε Υπουργέ, έχουμε δέσει το δέμα 
στην προηγούμενη Βουλή. Έχουμε πάρει ένα πλήθος απα
ντήσεις οι οποίες ήταν όλο υποσχέσεις. Ένα πλήδος απα
ντήσεις που μας παρέπεμπαν στο πενταετές το οποίο πριν 
γεννηόεί, απεδανε.

Γ ι’ αυτό είπα στην αρχή ότι ειλικρινά σας ευχαριστώ 
που δίνετε την ευκαιρία να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βου
λή.

Κύριε Πρόεδρε, ο δρόμος αυτός, που αποτελεί αίτημα 
των κατοίκων των δυο Ομορων επαρχιών, των Φιλιατών του 
Νομού Θεσπρωτίας και του Πωγωνιου του Νομού Ιωαννι- 
νων, είναι ζωτικής σημασίας και κατ’ επανάληψη έχει ζητη- 
δεί η κατασκευή του. Πρέπει να σημειώσω ότι οι δύο αυτές 
επαρχίες, από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι και σήμερα, εί
χαν και έχουν τέτοιους κοινωνικούς -δεσμούς και τέτοιους 
οικονομικούς δεσμούς που πράγματι είναι ανάγκη να μπο
ρούν τουλάχιστον να επ:κοινωνούν.

Ακόμη πρέπει να σημειώσω ότι οι περισσότεροι κάτοικο: 
των δύο αυτών ακριτιικών περιοχών έχουν φύγει λόγω της 
εσωτερικής και εξωτερικής ;jjs τ αν ασ τεύσε ω ς . Οι περιοχές
αυτές έχουν αποψιλωδεί. λόγω της μεγάλης μεταναστεύ- 
σεως.

Αντιλαμβάνεσ-δε, πόσο έντονη είναι η επιθυμία αυτών των 
ολίγων, που έχουν μείνει στις δύο- αυτές ακριτικές περιφέ
ρειες, να έχουν κάποια επαφή κοινωνική κα: οικονομική.

Έχουμε -δέσει, λοιπόν, το -δέμα κατ’ επανάληψη. Έχου
με παρακαλέσει να προωδηδεί αυτή- η υπό-δεση και να γίνε: 
η σύνδεση αυτών των δύο επαρχιών.

Πρέπει να προσ-δέσω ακόμη, κύριε Πρόεδρε, ότι οι δύο 
Ναυαρχίες η μία από την πλευρά της και η άλλη από τη 
δική της. φδάνουν περίπου μ έχε τα όρια που πρέπει να γ'- 
νε: η σύνδεση και *κεί το -δέμα μένει, σαν να δεωρεί κανείς 
ότι οι δύο Νομαρχίες βρίσκονται σε ξένη επικράτεια και δεν 
είνα-, και οι δύο στην ελληνική.

Κύριε Πρόεδρε, δεν -δόλιο να απασχολήσω περισσότερο 
το Σώμα. Ο κ. Υπουργός είν,α· σίγουρος πως είναι έτοιμος 
να μας δώσει τις απαντήσεις του.

Και ειλικρινά. κύριε Υπουργέ, δέλω να πιστεύω, ότι η 
απάντησή σας δεν -δα είναι απάντηση σαν την πλη-δώοα των 
εγγράφων που έχουνε πάρει μέχρι τώρα. Ά λλωστε —και 
αυτό δελω να το πιστεύω— ν ιτ  να φέρνετε την ερώτηση 
προς σνζ-ότηση στη Βουλή, σημαίνε- πως κάτι -δα έχετε ν r 
μας πείτε.

Περιμ-’νω. λοιπόν, τ-rv απάντηση του κ. Υπουργού. κύ·ιε 
Π:όεδρ£ και -δα παοακαλέσω. αν χρειασ-δεί στη δευτερο
λογία μου λίγος χρόνος παραπάνω, να μου τον δώσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έχει το 
λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος. Χωρο
ταξίας και Δ-συ οσίων Έ ρ γω νί. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βου
λευτές. δεν όταν ειδικά πρ-έδεση μας να συζητήσουνε την 
εοωτηση κα- δεν ήταν ούτε αμέλεια, για να απαντήσουνε. 
Στην ερώτησή του ο κ. Βουλευτής έχε: πά-ει πλήρη απά
ντηση από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών.
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Γι’ αυτό-και'δεν ,χΛίντήσαμ'ε εμείς.' II σύνδεση, στην οποία 
«ναφέρεσδε, είναι σύνδεση επαρχιακή και ανήκε* στην *ρ- 
Ιββδίό-ΡΓ,τ* του-Νομαρχιακού Σϋμβοολίου. Και ο προγραμμα
τισμός αυτών των έργων είναι γνωστό, μετά την α-ο-/.ιέντρω
τή και η εκτελεση αετών των έργων είναι αρμοί ότητα τον 
Νομαρχιακού Συμβουλίου. Κα* έτσι πήρατε απάντηση* από 
τον κύρια αρμόδιο Υπουργό των Εσωτερικών. Δεν έχω κα
μία αντίρρηση να σας δώσω ορισμένα πρόσθετα στοιχεία, 
επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά αυτά. -ον περιέχει η απάντη
ση τον ·κ. Υπουργού Εσωτερικών. Η σύνδεση των δύο επαρ
χιών —κα· ισεις το ξέρετε καλύτερα από εμένα—  Πωγω- 
νίου και Φιλιατρών είναι εξασφαλισμένη, η κύρια σύνδεση, 
μέσω Βροσίνας. Αυτή είναι η κύρια σύνδεση, ο κύριος οδικό; 
άξ ονας. Αωό τα στοιχεία που έχουμε από τη νν^αρχ α οι 
δύο πεσιοχές συνδέονται με ένα αγροτικό δρόμο, ο οποίος 
κα· βελτιώνεται, όπως σας ενημερώνει η γραπτή απάντηση. 
Υπάρνει μία εργολαβία 5.000.000 ν :α τη βελτίωση του δοό- 
μου. Σε καμία περίπτωση. όμως, δεν απορούμε να ισχυ-οι- 
σδούμε ευ.είς, ότι ο δρόμος αυτός αποτελεί μία κύρια σύν
δεση. όπως την ' ο-αντάζεσδε. Αλλά δεν είναι και σε προτε
ραιότητα. Δεν ένουμε κανένα στοιχείο- από κυν.λοσοριακέτ 
μετρήσεις, που να -συνιστά την κατασκευή ενός αναδαδίαισι,ιέ. 
νου δρόμου στην περιοχή, τουλάχιστον σε πρώτη ποοτεραέ- 
τητα.

•Και τ ις  προτεραι-ότητε τις καδορίζει, -όπως είπα επανει
λημμένα το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Δεν καθορίζονται από το 
κέντρο.

Συνεπώς, μπορούμε νά πούμε, ότι .„ικανοποιητικά εξυπηρε
τούνται οι μεταφορές των ποοσώπων και εμπορευμάτων στην 
περιοχή των δύο επαρχιών μέσω της Βροσίνας. και ότι ανα
βαθμίζουμε τον δρόμο αυτό τον ¡αγροτικό, Κουραμεδίου προς 
Κάμπο—αυτόν εννοείτε—με μια εργολαβία 5.000 000. για 
μία'δευτερεύουσα σύνδεσή' επικοινωνίας των δύο· περιοχών. Αλ
λά ο δρόμος αυτός, επαναλαμβάνω, για να μην υπάρξει παρε- 
ξήγηση. δεν αποτελεί δρόμο με χαρακτηριστικά, που τουλάχι
στον στην ερώτησή σας αφήνετε να εννοηδεί ότι απαιτούνται 
και αυτό τα λεω, διότι από τα στο-χεια που έχουμε από τιτ νο
μαρχιακές υπηρεσίες. δεν απαιτείται τουλάχιστον σε πρώτη 
προτεραιότητα αναβαδμ,ι.σμένος δρόμος στην .περιοχή. Η βελ
τίωση αυτής της σύνδεσης; είναι ικανή για να εξυπηρετήσει 
τους κατοίκους.

11Ρ(ΜύΔΡΕΙΏΝ (Μιχαήλ Στεφανίδ'ης). Ο κ. Βεζδρεβά- 
νης έχε:. τοτ λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΒΈΖΔΡΕΙΒΑΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε ειλ'κρινά ο 
κ. Υπουργός με ϊτηνι-ήτε·»«. διότι πρώτον υ,ε πα-απέμπει στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εάν, ,κύριιε Υπουργέ, -υπέβαλα την ε
ρώτηση. τόσο προς τον κ. Υπουργό των Εσωτερικών, όσο και 
71 σας, ήταν γ α  να σας δείξω ότι δεν περιμένω τίποτα από 
το Υπουργείο Εσωτεςικών. Και το περιμένω από σας. Με πα
ραπέμπετε λοιπόν στο Νομαρχιακό- Συμβούλιο, το οποίο- δεν έ
χει ασχοληθεί.ποτέ με το -θέμα. Πέραν των απόψεων που I- 
χ-ουιαε για. την αποτελε-ματικότητα του Νομαρχιακού Συμβου
λίου καχεσείς.δα γνωρίζετε ό1*· δεν έχει .αποφασιστική σημα
σία η ύπαοξή του. δηλαδή οι αποσώσεις, τις οποίες παίρνει- δεν 
είναι εκτελεστές εμείς -δεν περιμένουμε τη λύση του προβλή
ματος. Αποφάσεις εκτελεστές είναι -αυτές που παίρνετε .εσείς 
κύο.ιε Υπουογέ ή- οι Νομάρχε*. Επομένως η παραπομπή στο 
Νονασχ ακύ Συμβούλιο δεν έπρεπε, να γίνει. Είναι άνευ αντι
κειμένου. ,
Το δεύτερο- -δέμα, το οποίοι -δίξατε- κα ιμαις: λέτ εότι η περιο

χή εξυπηρετείται -από' το δρόμο Βροσίνης. μου δίνετε την εντύ 
πωση ότι δεν έχετε υπόψη -σας το χώρο. Διίό-τι για  να πάει
κανείς από το Πωγών: προς την επαρχία των Φιλιατρών δα 
πρέπει να δ'ιέλδει της εδν-ικής, οδού ΐωαννίνιΑν—-Ηγσυμενίτ 
ση*. το οποίο σημαίνει ότ: για να- φδάσουμε στο συγκεκριμένο 
σημεί-ο για το .οποίο μ λάυε πρέπει να διανύσουμε περί τα 5:0 
και.πλέον, χιλιόμετρα. Ενώ ευ.είς μιλούμε για το δρόμο Κερα- 
μ,ίτση*— Βόρτοπίων.-.,- ΛΙηλοας -- Κεφαλοχωρίου Λίστας 
—Κουρευ.αδίου— Λαύδ.αν.ης - Πωγωνιου. Λυτή η -δέση, -γ·.α

την οποία αναφερόμεδια, είναι δέση που κάτάύτη, δίκη σας ά
ποψη εξυπηρετείται·,'κα'όχι μέσω· Ιωαννίνων, Διότι εσείς λέ
τε, ότι εάν κόβετε λίγα χιλιόμετρα στη διακλάδωση, αυτό δε 
λέει τίποτα. Εγώ σας λέω ότι είναι περί τα 50 χιλιόμετρα 
επ πλέον αυτή η απόσταση. Εμείς ζητάμε τη σύνδεση αυτή που 
σας ανε-φερα. Και δεν την ζητάει, ο υποφαινόμενος, τη ζητάνε 
οι κάτοικο: των δύο ακριτικών περιοχών, οι οποίες έχουν εγ- 
καταλε'ΐφδεί. Κα* στο κάτω^κάτω της γραφής, κύριε Υπουρ
γέ, δώστε ικαιι κάτι σ’ αυτές τις επαρχίες, δ-ιότι' και τα δεδο
μένα τα -οικονομικά της 4ετίας., δειχνόυν πως- είναι υποβαθ
μισμένες από το ενδιαφέρον σας.

Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να το-ξανα-ώ. ό.τι ο κ. Υπουργός 
με απογοήτευσε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφαν.ίδης).. Ο κ. Υπουργός, 
έχει το λόγο,. . . γ -,-ι .....

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έ ργων). Λυπάμαι για την απογοήτευ
ση. κύριε Πρόεδρε. Ιΐάντω-ς. πρέπει να είναι υποκειμενικό το 
δέμα του κ. βουλευτού διότι ο λαός της περιοχής δεν είναι α
πογοητευμένος. Όσο δε για τα στοιχεία κα: για τις π ατώσεις 
έχετε άλλες δύο -ερωτήσεις m  δα  σας'απαντήσω-' γ ια  τ ι ; .-πι
στώσεις που έχουν διατεδεί και γ ια τα  έργο πόυ γίνονται στην 
περιοχή συνολικά.

Αλλά, ας μείνουμε σ αυτή 'την ερώτηση, στο συγκεκριμένο 
δέμα. Δεν σας περέπεμψα στο Νομαρχιακό Συμβδ-ύλις. .Αυτή 
είναι η πολιτική η οποία είναι υλοποιημένη με’νόμους. Το Νο
μαρχιακό Συμβούλιο, βάσει της αποκέντρωσης, sív-αι το όργα
νο εκείνο το οποίο είναι υπεύ-δυνο για τον προγραμματισμό, ε
πομένως ιεραρχήσεις και προτεραιότητες, και για .την εκτέ
λεση των έργ,ων νομαρχιακού επιπέδου στο- χώρο του. .Επομέ
νως δεν είναι δέμα παραπομπής. Αν δέλουμε να μιλήσουμε.για 
ουσιαστική αποκέντρωση, κάποτε δα πρέπει να καταλάβουμε 
όλοι, ότι επιτέλους τα έργα τοπικής σημασίας, μέχρι επιπέδου 
νομού, δα πρέπει ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται, να 
σχεδιάζονται,,να ιεραρχούνται και να υλοποιούνται στο επίπε
δο του νομού. Αν αυτό, εσείς -δεν το πιστεύετε, είναι δικό σας 
το δέμα, δέμα της πολιτικής σατ. Αλλά, δεν είναι δέμα πα
ραπομπής. για άλλοδ: της Κυβέρνησης.

Εινα· μια συνολική- πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία 
υλοποιείται. Επομένως και ο :. προτεραιότητες των εργών—ε
κεί δέλω να αναφ-ερδώ—και η δέληση του λαού 'όπωσ εκορά- 
ζεται μέσα από τη συμμετοχή, γιατί αναφ-ερδήκατε στη δέλη
ση του λαού της περιοχής, η, δέληση,του λαού εκφράζεται μέ
σα από τη συμμετοχή του στα όργανα λαϊκής συμμετοχής και 
εκπροσώπησης, όπως η Τοπική- Αυτοδιοίκηση κα: το Νομαρ
χιακό Συμβούλιο. Από κει και πέρα το Νομαρχιακό Συμβού-- 
λιο λοιπόν, καδορίζει τις .προτεραιότητες;. Οι πόροι .που-δ.ια- 
τίδενται είναι αρκετοί, ούτως ώστε μέσα απ’ αυτές τις-ιεραρ
χήσεις. να υλοποιούνται. τα συγκεκριμένα .προγράμματα. -

Είπατε αν έχω υπόψη μου τ', χώρο. Τον έχω πάρα-πολύ κα 
λά υπόψη,μου. Εγώ δεν-μίπα να- εξυπηοετούνται- οι· 2επ’ε-ρ'οχές. 
εσαεί μέσω του άξονα αυτού τωνΙωαννίύω-ν.-Σάς ειπατύτι ία-' 
σικά η κίνηση η παραγωγική, η κίνηση εμπορευμάτων, τ' κί
νηση προσώπων των περιοχών αυτών. εξυπηρμτείταΐιν..μ’ αυτό 
τρν κεντρικό, άξονα. Αυτό είνμι δεδομένο. Κα; σας,.είη,α ότι η 
μικοή κίνηση—ύτ-ουλάχιστον αυτό λεν® .τα. στοιχεία, αυτά1 λένε 
οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες—-η διαμπερής, μεταξύ των.δύο ηε-ι 
ρ-ιοχών αυτών, μπορεί ν-α -εξύπηρετηδεί με τον'υπάρχοντα δρό
μο τον οποίο αναβαδμίζοομ-ε·—όπως σας είπε κ-aro κ. Υπουρ
γός Εσωτερικών στην απάντησή του—με μία εργολαβία'5 ε
κατομμυρίων και αυτά για πρώτη ..φάση.. Ευχαριστώ.· κύριε 
Πρόεδρε. .....r ' τ '■ τ'-'

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μ ιχαήλ’Στεφανίδης). Ο κ. Βεζίρεβά- 
νης έχει τμ λόγο άε ερώτησή του-, «σχετικά με τη λήψη μέ
τρων για τ.η διάνο ξ.η νέου δρόμου από Φελιάτες ,ποος Βροσυ 
ν-α Ν. Ιωαννίνων, δια μέσου της, «Σκάλας Κεραμίτσας».

Η ΑΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΉ-Σ. Κύριε Πρόεδρε. εάνγη^απΌ 
ντηση του κ Υπουογού πρόκειται να είναι σ’ αυτή την ερώτη
ση. στον ίδι-ο τόνο που ήταν στην προηγούμενη, δέχομαέτη- δια
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κοπή αυτή την ώρα, να μου πει ότι Ψα είναι στον ίδιο τόνο, για 
να μην την αναπτύξω.

Ελπίζω η σιωπή να σημαίνει πως »άτι Ψα μας πει καινούρ
γιε ο κ. Υφυπουργός.

Κύριε Υπουργέ, είναι αίτημα των κατοίκων, με υπόμνημα 
της Κοινότητας Κεραμίτσας. Αφού θέλετε πλέον το λαό. για
τί προηγουμένως μα; είπατε πως εκφράζεται ο λαός, ολόκλη
ρη η επαρχία των Φιλιατών εκφράζεται με ένα νομαρχιακό 
■σύμβουλο και επομένως μέσα στα τόσα άλλα μέλη του.Νομαρ
χιακού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεστε ποιά είναι η δύναμη της 
επιρροής αυτού του λαού για τον οποίο ανάφέρεσΨε, μέ ένα εκ
πρόσωπο, τον Νομαρχιακό Σύμβουλο Φιλιατών.

Αλλά ελπίζω ότι τώρα που σας είπα πως έχετε και υπό
μνημα της Κοινότητας Κεραμίτσας, αν Ψέλετε και την πλη
ροφορία δικός σας είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας αυτής. 
Ζητούν να κατασκευαστεί ένας καινούργιος δρόμος που να περ
νάει'από τη Σκάλα Κεραμίτσας και να συνδέεται με τη Βρο- 
σύνα.

Το αίτημα αυτό είναι, κύριε Υπουργέ. Μειώνει κατά 12 
χιλιόμετρα περίπου την υπάρχουσα διαδρομή και εξυπηρετεί 
μία· ακόμη κο.νότητα και δύο οικισμούς.

Να σας αναφέρω ότι δεν Ψα αντιμετωπίσετε σοβαρά τεχνι
κά προβλήματα, δεν το Ψεωρώ σκόπιμο, γιατί πιστεύω ότι ψα 
έχετε τ ις  πληροφορίες σας. Με την ευκαιρία όμως αυτή, σας 
όετω γ.α τον ίδιο δρόμο τα εξής προβλήματα: 11 ρώτον, όσα 
'τεχνητά γεφυράκια, έχουν κατασκευαστεί στο δρόμο Δάφνης 
—ΧοκκινόλιΨαριου είναι όλα βουλωμένα, δεν λειτουργούν και 
έχε: καταστραφεί ο δρόμος σε πολλά σημεία. Δεύτερο, το 1981 
είχε εκπονηθεί η μελέτη της γέφυρας Ραβενή; επί του ίδιου 
δρόμου. Και αίτημα των κατοίκων είναι, η γέφυρα αυτή να 
αντικατασταΨεί και από γέφυρα «μπέλευ» να γίνει γέφυρα με 
μπετό. Ακόμη, ο δρόμος αυτός είναι διάτρητος από λακούβες. 
Υρίτο, μεταξύ Ραβενής και διακλαδώσεως Χαραυγής υπάρ
χει ένα τεχνητό, γεφόρι, που γ.α να το διελΨει κανείς Ψα 
πρέπει να έχει ερπυσ'τριοφΰρο και.όχι κοινό όχημα.

TV αυτό λοιπόν σας -θέτουμε τα προβλήματα. Θέλω να το
νίσω και αυτή τη φορά, ότι οι ερωτήσεις μας δεν έχουν πάντο
τε το χαρακτήρα της Αντιπολιτεύσεως. Δεν καταθέτουμε τις 
ερωτήσεις για να κάνουμε αντιπολίτευση·. Τ ις καταΨέτ-ουμε με 
τη σκέψη ότι παρουσιάζουμε τα προβλήματα του Τόπου και :α 
Ψετουμε υπόψη των αρμοδίων, προκειμένου να τα επιλύσουν.

Γι αυτό λοΊπόν το λόγο δεν πρέπει ναι -θεωρείται αντιπολι- 
τευτική διαΨεση, όταν παρουσιάζουμε αυτή την κατάσταση 
για την οποία ολόκληρος ο πληθυσμός της περιοχής 'διαμαρτύ
ρεται κάδε μέρια και πολλά λέει ε ις  βάρος της Κυβερνήσεως. 
Δείξτε λοιπόν έναι ενδιαφέρον κύριε Υπουργέ δια τα σημεία 
τα οποία σας ανέφερα.

Π.ΡΟΕΔΡΒΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος. Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έ ργων). Κατ’ αρχήν κύριε Πρόεδρε, ή- 
Ψιελα να , πω; στον ερωτώντα κ. βουλευτή, ότι χαιρόμαστε για 
τις ερωτήσεις, επιζητούμε την κριτική και τον διάλογο και 
δεν υπάρχει Ψέμα αντιδικίας ή αντιπαράθεσης. Μου μιλήσατε 
προηγουμένως γ ια  τόνο. Η διαφωνία μας είναι στο εάν Ψα 
συμφωνήσουμε ποιος Ψ'α ρυΨμίζει τις προτεραιότητες των έρ
γων. Εκεί ήταν η διαφορά μας και όχι στη συγκεκριμένη ερώ
τηση. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε, ότι, ο: προτεραιότητες 
πρέπει να καΨορίζονται και προγραμματισμός να γίνεται για 
τα έργα τοπικού επιπέδου, από τα αποκεντρωμένα όργανα, ό
πως είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Και εκεί εκφράζεται 
η λαϊκή, συμμετοχή..

Για το Ψέμα της συγκεκριμένης· ερώτησης, δεν Ψα είχα 
αντίρρηση να 'συμφωνήσω μαζί σας, ότι η συντόμευση! ενός δρό
μου —δεν ξέρω αν είναι 12 χιλιόμετρα ,αλλά από ότι βλέπω 
στο χάρτη είναι αρκετή — Ψα ήταν ασφαλώς ωφέλιμη. Η σύν
δεση·, όμως σήμερα, όπως είναι, εξυπηρετείται με ένα ασφαλ
τοστρωμένο δρόμο και η διάνοιξη αυτή., μο ραία, έχει δεύτερη 
προτεραιότητα έναντι άλλων αναγκών. Όσο και να ¡μηιν σας

αρέσει, Ψα πρέπει να πω πάλι, αυτή είναι ιεράρχηση που κάνει 
το (Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εάν είχαμε ανεξάντλητους πό
ρους Ψα μπορούσαμε να κάνουμε όλα τα έργα και να ικανο
ποιήσουμε όλες τ ις  ανάγκες που έχουν συσσωρευτεί για δε
καετίες. που ο τόπος; κυβερνήθηκε, όχι από τη δική μας Π α- 
ράταξτ αλλά τη δική σας που ήφησε τεράστιες ελλείψεις σε 
υποδομή. Απαιτούνται επομένως και χρόνος και τεράστιοι πο- 
ρο: για να ικανοποιήσουμε ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες. Αυτό 
δεν είναι ¡δυνατόν να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα και ακό
μη γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι’. Στην προκειμένη πε
ρίπτωση, ιεράρχηση είναι —και έχει γραφτεί πίστωση στβ πρό
γραμμα— να γίνουν βελτιώσεις, γιατί πράγματι στο Κοκκινο- 
λιΨάρι. 6πως μου λένε ·οι υπηρεσίες, υπάρχουν προβλήματα και 
χρειάζεται δαπάνη της τάξεως των 5· εκατ. για να αντιμετω
πιστούν. Η διάνοιξη νέου δρόμου, αυτής της χορδής —πιστεύω 
να έχουμε και οι δύο την ίδια' εποπτείά στον άξονα^— που συ
ντομεύει το δρόμο, δεν μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτό 
είναι το Ψέμα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης'! Ο Χ. Βεζδρεβα- 
νης: έχει το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΒΒΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Υπουργός 
απέουγε να απαντήσει σε τρία Ψέματα που ecu έΨεσα. Δε αας 
είπε γιατί η εκιπονηψείσα μελέτη αντικαταστάσεως της γέφυ
ρας Ραβενής δεν προωΨήΨήικε 4 χρόνια που κυβερνά η παρού
σα Κυβέρνηση, ενώ η μελέτη ήταν έτο’μη προ του 1981. Δε 
μας είπε ακόμα, τι Ψα κάνει για το δρόμο που είναι διάτρητος 
από λακούβες από Κεραμίτσα μέχρι τη γέφυρα της Βροσίνας 
και δεν μας είπε τι Ψα κάνει για το τμήμα εκείνο που κάνε, 
το δρόμο άΨλϊο στη Ψέση μεταξύ Ραβενής και της διακλαιδώ- 
σεως Χαραυγής Φιλιατών.

Κύριε Υπουργέ, γ ια  τα .άλλα καλύτερα αφήστε τα, γιατί 
4 χρόνια δεν μπορέσατε να βουλώσετε τις τρύπες που άνοιξε 
η οιδιαφορία σας στην περιοχή αυτή και σε άλλες ακόμη. Βρή
κατε ένα δρόμο ασφαλτοστρωμένο, έπαΨ·ε κάποιες ζημίες, ού
τε τ ις  ζημιές δεν μπορέσατε νια καλύψετε, και επομένως δεν 
χρειάζεται να αναφέρεσψ® στο παρελΨόν. Ά λλωστε και εσείς 
έχετε πλέον παρελΨόν και κρινεσΨε.

Κύριε Πρόεδρε, και στην ερώτηση αυτή ο κ. Υπουργός με 
παρέπεμψε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για  προτεραιότητες. 
Επαναλαμβάνω πως ολόκληρη η  επαρχ-να εχει «να εκπρόσωπό 
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και είναι πολύ φυσικό να μη μπορεί 
να περάσει τη γνώμη του.

Ζητάω από. τον κ. Υπουργό., αν έχει τη, διάψεση να παρέμ- 
βει με τον όποιο, τρόπο, νομίζίει ότι μπορεί ,προκειμένου να γίνει 
αυτός ο δρόμος. Αν όχι, ας το πει και ο Λαός Ψά κρίνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο' κ. Υφυπουρ
γός έχει το λογο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ" (Υφυπ. Περ ι β άλλον το ς. Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έ ργων). Κύριε Πρόεδρε, επειδή μπήκε 
Ψέμα ότι δεν απάντησα σε κάποια σημεία κα’ ερωτήματα που 
έΨεσε ο κ. βουλευτής, πρέπει να πω ότι η γραπτή, ερώτηση 
στην οποία κα: απαντώ αναφέρεναι στη διάνοιξη του δρόμου 
και μόνο αυτού και επ' αυτού απάντησα.

Όσον αφορά για τα έργα και τις λακούβες, εμείς πιστεύουμε 
ότι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και τ ις  πιστώσεις που έχουν 
δοψίει στην τετραετία, πραγματικά το δίκτυο στο Νομό είναι 
σε κατασταση. πάρα πολύ καλύτερη, συγκριτικά με αυτή που 
ήταν.’ Μιλάω βέβαια για την κατάσταση του επαρχιακού δικτύου 
πριν από το 1981, επεΊδή μιλήσατε για συγκρίσεις. Εΐγώ δεν 
αναφέρΨηκα στο παρείλΨόν. Αυτό λοιπόν το δίκτυο ικανοποιεί 
σε αρκετά καλό δαΨμό τις ανάγκες της περιοχής.

Θα σας δώσω μόνο μερικά στοιχεία, κύριε βουλευτά. Γ·; 
1981 υπήρχαν 36 χ λιόμετρα ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι στην 
περιοχή. Σήμερα, έχουμε 100 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων. Ακόμα Ψα σας Ψωμίσω' και τις: πιστώσεις του’ προγράμ
ματος σει τρέχουσες τιμές.. Αν Ψέλετε μπορούμε να τις απο- 
πληΨωρ'ίσουμε. Το 1980 λοιπόν οι ποστώσε'ς στο’.Νομαρχ/ακό 
πρόγραμμα ήταν 176 εκατομμύρια, το 1981 248 εκ., το 1982
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395 εκ., το 1983 702 εκ., το 1984 941 εκ., το 1985 1.129 
εκ. και το 1986 1.200 εκ. Αύαιφέρομα:! μόνο στο επαρχιακό 
δίκτυο.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΟΒΑΝΗΣ. Πόσα δώσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφοινίδης). ΚΔρ:ε Βεζϊρε- 

βάνη, παρακαλώ μη διακόπτετε.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος. Χωροτα

ξ ίας καί Δημόσιων Έ ργων). Βγω δε σας δ.έκοψα, κόρίε Βεζ- 
δρεβάνη.

Συνεπώς. οι πιστώσεις, όπως τις ανέφερα, προηγούμενα, 
σήμερα είναι επαρκείς και συγκριτικά ¡με το παρελδόν είναι 
πολλαπλάσιες. Έργα στην περιοχή γίνονται και για μας η 
κατάσταση του επαρχιακού' οδικού δικτύου είναι βελτιωμένη 
κα.ι εξυπηρετεί σήμερα ικανοποιητικά τις ανάγκες των κα
τοίκων της περιοχής.

ΠΡΟΒΑΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. ΙΙλίας 
Βεζδρειβάνης έχει το λόγο σε ερώτησή του «σχετικά με τη λή- 
ψη μέτρων για την κατασκευή κατάλληλου δρόμου, για τη 
σύνδεση των Φιλιατών, με τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 
Τιτάνης».

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, μια και αυ
τές τις μέρες γίνεται η προσπάθεια τροποποίησης του Κανο
νισμού της Βουλής και από. τη -δέση αυτή, αυτήν την ώρα δα 
ήδελα να υποβάλω το αίτημα να ληφδεί καπο’α πρόνοια, ώστε 
όταν ο κάδε κ. Υπουργός —σήμερα είσαστε εσείς, αύριο -λα 
είμαστε εμείς, δεν έχει σημασία, αλλά γ·α να προστατευτεί 
ο Βουλευτής, ο οποίος δέλει να επιτελέσει το έργο, όπως του 
το ανόδσσε ο Λαός σ’ αυτήν την Αίθουσα—  αφήνει τα στοιχεία 
να τα πει στη δευτερολογία του. όταν ο Βουλευτής δεν έχει 
δικαίωμα τριτολογίας για να απαντήσει. Αντιλαμβάνεστε σε 
ποια -δέση βρισκόμαστε και μένει η  εντύπωση ότι η αλή&εια 
ειγοίσκεται με τεν τελευταίο οιιλήσαντα —τον κ. Υπουργό- - 
ενώ η αλήθεια είναι υ.ε τον Βουλευτή.

Υποβάλλω την παράκληση, γ ι’ αυτό και παρέβην τον Κανο
νισμό πριν και ζήτησα συγνώμη, γιατ ί  διέκοψα . . . Δεν Μπο
ρεί ο κ. Υπουργός να λέγει ότι δέΙλει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Σας απαντώ 
ότ- ο Κανονισμός «ζη τε ίτα ι απόψε στην ειδική επ!ττοπή Κα
νονισμού. Θα έλδει κ,ατόπιν στην Ολομέλεια της Βουλής κα- 
•δα κάνετε τις παρατηρήσεις σας, γ ια  να γίνει διόρδωση.

Τώρα μη χάνετε το χρόνο σας.
ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ:. Το λέω γιατί δύο φορές είπα 

κάτι και αναγκάστηκα! νια παριαβώ τον Κανονισμό, χωρίς να 
το δέλω , αλλά γ·α να προστατεύσω· την αλήδεια.

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Είναι -δέμα, που 
δεν μπορείτε τώρα να ασχοληθείτε. Παρακαλώ συνεχίστε την 
ομιλία σας.

ΙΙΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Κύριε Π,ρόεδρε. το: δύο πρώ
τα αιτήματα απερίφδησαν. μετά πολλών επαίνων. Να δούμε 
εάν στο τρίτο αίτημα ο κ. Υπουργός, -δα δελήσε·' να προσφέ
ρει κάτι. Ά λλωστε αυτό που δα συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, 
δεν είναι πολύ σημαντικό.

Στο νομό μας, κύριε Πρόεδρε, που β,ρίδε; αρχαιοτήτων, βρί
σκεται η αρχαία πόλη Τιτάνη. Είναι μια από τις διαδοχικές 
πρωτεύουσες των Θεσπρωτών και ήκμασε περί το 600 π.χ. 
Είχε την ατυχία, όπως κα· ο: άλλες ηπειοωτικές πόλειτ. εα 
κ.ατασκ.αρδεί από τον Αιμίλιο Παύλο. Μάλιστα, εκεί ευρέδη 
προ ετών μια στήλη, στην οποία εμφανίζεται η συνθηκολόγηση 
των Θεσπρωτών με τον Ρωμαίο κατακτητή.

Σ’ αυτήν την πόλη υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαίοι δησαυροί. 
Μάλιστα, προ 3μήν·ου, είχαν την ατυχία αυτοί οι δησαυροί να 
συληδούν από αρχαιοκάπηλους.

Το ενδιαφέρον, όχι μόνο εμού, αλλά κα: άλλων Θεσπρωτών 
συμπατριωτών μου, είναι αυτός ο χώρος να αξ'οποιηδεί. Βοι- 
σκεται σε πολύ μικοή απόσταση· από την πόλη των Φιλιατών 
και σε ανάλογη απόσταση από την -πόλη της Ηγουμενίτσας. 
Αν δα υπάρξει μια αρ κή σύνδεση τέτο'«, που να εξασφαλίζει 
την ομαλή δ’εύλευση των οχημάτων, έχουμε την πίστη ότι δα

γίνει τόπος προσκυνήματος των αρχαιοτήτων, αυτή η περιοχή,
Γ ι’ αυτό εφέραμε το δέμα στη Βουλή και παρακαλώ τον 

κ. Υπουργό, να μη μας παραπέμψει πάλι στο Νομαρχιακό Συυ- 
βούλ'ο, γιατί εξέδεσα τις απόψεις μου για το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο. Ά λλωστε η ερώτηση απευδ'ύνδηκε προς δύο Υ
πουργούς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, που είναι αρμόδιος κα: 
τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, μήπως από άλλη: κατεύδυνση 
και π,ρο της αρνήσεως του Υπουργού Εσωτερικών να δώσε: 
λύση, δα μπορούσε εκείνος να δώσει λύση.

Γ ι’ αυτό παρακαλώ, κύριε Υπουργέ — εκεί έφδασαν οι Εκ
πρόσωποι του Έδνους·— να δείξετε ενδιαφέρον, για να επι- 
τευχδεί η σύνδεση της αρχαίας πόλε ως Τιτάνης, με την πόλη 
των Φιλιατών.

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υφυπουρ
γός Δημοσίων Έργων έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Έ ργων). Κατ’ αρχήν, κύριε Βεζορε- 
βάνη, επειδή μιλήσατε για δυσμενή δέση λόγω του Κανονι
σμού έχετε ήδη πάρει απάντηση γραπτή από τον Υπουργό 
Εσωτερικών. Βασιμά επομένως δευτερολογείτε και τριτολο- 
γείτε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ξέρατε ήδη 
ποια είναι η απάντηση και η δέση της Κυβέρνησης. Δεν 
εκφράζεται διαφορετικά από τα δύο Υπουργεία. Δε σας το 
αρνήδηκε στη γραπτή απάντηση ο κ. Υπουργός Εσωτερικών. 
Σ·ας λέει ότι είναι δέμα το οποίο, μάλιστα πρόκειται να 
συζητηδεί σε ένα προσεχές Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Αλλά ήδελα να πω, ότι συμφωνώ μαζί σας για την αρ
χαιολογική αξία της Τιτάνης και τη σημασία που έχει 
πραγματικά και για την περιοχή αλλά και για τη Χώρα. 
Και όπως ξέρετε πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ανάδει
ξη και αξιοποίηση όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον από τα στοι
χεία που έχω εγώ, υπάρχει σύνδεση μέσω της οδού Φιλια- 
τών—Σαγ ο;ας προς την Τιτάνη. Δεύτερον, ο καινούργιος 
δρόμος που έγινε από Ηγουμενίτσα οδηγεί κατ’ ευδείαν μέ
σω Σελεύκιας. Υπάρχουν δηλαδή, δυο καλές συνδέσεις. Δεν 
αρνούμαι εγώ ότι ενδεχόμενα να απαιτείται και μια τρίτη 
σύνδεση που ζητάτε, μέσω Φιλιατών. Αυτό το δέμα, όπως 
σας απάντησε και ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, δα συζητη
δεί σε Νομαρχιακό Συμβούλιο, για να καδορισδεί η προ
τεραιότητα.

Από εκεί και πέρα είναι δέμα του Νομαρχιακού Συμβου
λίου να εντάξει στη ΣΑΝΤ το έργο και να προχωρήσει στην 
κατασκευή του.

Κύριε Βεζδρεβάνη, βάλατε με τις ερωτήσεις τρία δέ
ματα. των οποίων οι προτεραιότητες δεν καδορίζονται απο 
μας. Υπάρχουν το ξέρω διαφορετικές πολίτικες απόψεις. 
Δεν κρίνετε όμως ότι είναι σκόπιμο πραγματικά αυτά τα 
δέματα να συζητούντα: στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, οπού 
να ιεραρχούνται τα έργα σύμφωνα με τις ανάγκες και αν α
λόγα με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε; Αυτό είναι το 
δέμα. , ,

Σας μίλησα προηγούμενα για τα νομα,ρχακα έργα που 
εκτελούντα: στην περιοχή Θεσπρωτίας και για τις πιστώ
σεις που διαδέτουμε. Δε δέλω· να επεκταδώ κα: να σας 
μιλήσω και για τα εδνικού επιπέδου έργα. Υπάρχει ένα τε- 
ράστιο έργο. Οι πόροι όμως της οικονομίας δεν είναι ανε
ξάντλητοι. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε με αυστηοές 
ιεραρχήσεις κα: προτεραιότητες. Και το καταλληλότερο όο- 
γανο για να κάνει αυτές τ ις  ιεραρχήσεις και να βάλει τις 
προτερα'ότητες για μας για την πολιτική μας. είναι τα Νο
μαρχιακά Συαβούλια όπου υπάρχει και εκφράζεται η λαϊκή 
συμμετονή. Ευχαριστώ.

Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Βεζδ-ε- 
βάνης έχει το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Υπευ -
γός μου έδωσε την εντύπωση ότ; δεν απορούμε να συνεννοη-
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δούμε, διότι από την αρχή του είπα ότι δον με ενδιαφέρει 
ποια είναι ηι γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου .αφού δεν 
είναι αποφασιστικής σημασίας, αφού δεν είναι εκτελεστή! 
η απόφαση την οποία παίρνει.

Του είχα ακόμη, ότι ηι επαρχία -αυτή εκπροσωπείται από 
έναν άνδρωπο και 'επομένως δεν μπορεί να επιβάλει τ 
άποψή του. Δεν δέλει να με καταλάβει ο κ. Υφυπουργός, 
δικαίωμά του. Εγώ Ελληνικά μιλάω εδώ μέσα και όπως εί
πε παρακαδήμενος συνάδελφος, μιλάω1 καλά Ελληνικά!

Μιλάτε, κύριε Υφυπουργέ, για πολλά εκατομμύρια. Ό πως 
και τα προηγούμενα χρόνα έτσι και φέτος, 1.200 εκ. λέτε 
τώρα, αλλά το 75% μ.ε ανακοίνωση Νομάρχου οφείλονται 
για τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή όσα ανακοινώνοντο μέ
χρι τώρα ήσαν χρήματα τα οποία δεν ε-δόδησαν στον τόπο 
ή τώρα τα χρωστάμε. Αφήστε τα περί εκατομμυρίων διότ- 
ήδη έχετε καταστεί αναξιόπιστοι.

Θα ήδ·ελα ακόμη, κύριε Υφυπουργέ, να σας πω το εξή ς :
Είμαι από τους Βουλευτές που κάδε Σαββατοκύριακο εί

μαι στην περιφέρεια μου και επισκέπτομαι 10—15 χωριά 
την εβδομάδα. Επομένως μη δέλετε να μου πείτε σεις για 
τους δρόμους, γιατί στους δρόμους έχουμε μείνει. Όταν μας 
λέτε ότι εξυπηρετείται η Τίτάνη με το δρόμο Φ λιατών— Σα- 
γιαδος, είναι σαν να μας λέτε να πάω από εδώ στο Πε
ριστέρι, αφού περάσω- προηγουμένως από τον Πειραιά.

Όταν μας λέτε ότι εξυπηρετείται η Τίτάνη μέσω του 
δρόμου Ηγουμενίτσης—Νέας Σελ'ευκίας που πηγαίνει απ; 
την κάτω- πλευρά στηι Σαγι-άδα, μας λέτε κάτι παρεμφερές 
και λυπούμαι για την -άγνοια σας.

Γι' αυτό λοιπόν, σας κάνω μια πρόσκληση, κύριε Υπουρ
γέ, και επειδή κάποιος συνάδελφος, και προς τιμήν του, για
τί ο: νεοδηΐμοκρατες Βουλευτές το έχουν αυτό να λένε και 
μπράβο όταν βλέπουν το σωστό, ο κ. Μπεκίρης θυμάμαι μια 
φορά, σας είπε συγχαρητήρια διότι πηγαίνετε τακτικά στην 
περιφέρεια του. Σας καλώ, λοιπον, στην περιφέρειά μου για 
να δείτε ποια είναι η κατάσταση και τόπε -δα έχετε άλλη 
γνώμη απο αυτή την οποία εκ φτάσατε σήμερα στη Βουλή, 
θα  μπορέσετε τουλάχιστον να μάδετε τον τόπο και να -δεί
τε τα προβλήματα του.

' ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υφυπουρ
γός έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημοσίων Εργων). Ευχαριστώ για την πρόσκλη- 
ση,̂  κύριε Βεζδρει&άνη, αλλά είναι κανήκον μας και υπο
χρέωση —δεν περιμένουμε από σας ειδική πρόσκληση— να 
επισκεπτόμαστε τις περιοχές και τα έργα για να μπορού’ΐ- 
πραγματικά να βλέπουμε την πορεία τους και τα'προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές. Αυτό ξέρε
τε̂  πολύ καλά -ότι η Κυβέρνησή μας το κάνει με τα αρμόδια 
κάδε φορά πρόσωπα.

Δεν σας είπα αν εξυπηρετείται καλώς ή κακώς η Τι- 
τανη. Ό ,τι λέω νομίζω ότι είναι σαφές και δα πρέπει αυτό 
να λαμβάνεται υπόψη σας. Εγώ σας είπα ότι ίσως συμφω
νώ μαζί σας, όπως το βλέπω και στο χάρτη, ότι δα χρεια
ζόταν και μια τρίτη σύνδεση. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν δυο συνδέσεις και αυτό είναι πραγματικό γεγονός.

Μιλήσατε για το Νομαρχιακό ταμείο και ρωτήσατε αν 
το 1.200.000.000' δα πάει σε οφειλόμενα. Εγώ σας είπα 
ότι πέρυσι διατέδηκαν Ί .129.000.000. Αν φέτος πρέπει να 
διαδώσουμε κάποια χρήματα για οφειλόμενα, δα πει ότι το 
έργο που έγινε πέρυσι στην πραγματικότητα είναι πολύ με
γαλύτερο από το 1.129.000.000. δα πει ότι έγινε έργο 1.5 
δισ. Επομένως δεν αλλάζει η ουσία.

ΕξακολουδΙε ίτε να διαφωνείτε σε σχέση με το ποιος κα- 
δορίζει τις προτεραιότητες. Στο Νομαρχιακό ταμείο δια- 
τίδ-ενται κάδε χρόνο πόροι.

Μ’ αυτό το πλαίσιο τωνπ όρων οι εσωτερικές κατανομές κα- 
δορίζονται μέσα ατό το Νομαρ/κό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει δι
καίωμα επέμβασης, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Δεν μπαίνουν 
σήμερα έργα φυτευτά από το κέντρο, όπως άλλοτε, με βάση 
σκοπιμότητες. Τα έργα που μπαίνουν στο Νομαρχιακό Πρό
γραμμα καδορίζοντα: αυστηρά από το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
με κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια. Αυτή την πολίτικη 
—και το ξέρω πολύ καλά—.δεν την υιοδετήτε αλλά είναι δικό 
σας δέμα και να το τονίζετε στον ελληνικό λαό. για να κρί
νει. II Κυβέρνηση του ΓΙΑΣΟΚ. η οποία συγκρότησε με έγ
κριση του λαού αυτή την πολιτική και δημιούργησε τα Νομαρ
χιακά Συμβούλια, εξακολουδεί να πιστεύει ότι είναι καταξ’ω- 
μένος δεσμός πραγματικά λαϊκής συμμετοχής και εκπροσώ
πησης και ότι έχουν επιτελέσε; ένα σημαντικότατο έργο. Γιατί 
και οι ιεραρχήσεις και ο-ι προγραμματισμοί και οι προτεραιό
τητες γίνονται με κριτήρια που αν ταποκρίν ον ται στις πραγμα
τικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, στις ανάγκες για έργα 
κοινωνικού εξοπλισμού, στις ανάγκες για αναπτυξιακά έργα 
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙ ΑΝΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου 
επιτρέπετε δα ήδε/.α το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, τι 
δ έλετε ;

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΑΤΣΙΓΙ ΑΝΝΗΣ. Κύριε Ποόεδρε. ανεβλή- 
δησαν 9 ερωτήσεις γιατί οι ερωτώντες συνάδελφοι είναι στην 
επιτροπή Κανονσμού. Με πήρε και εμένα η σειρά γιατί κα- 
δυστέρησα έτσι να ερδω εδώ μέσα και να πάρω μέρος στη 
συζήτηση μιας ερωτήσεως που έχω κατ»δέσει, η οποία έχει τον 
αριδμό 10. Επειδή οι άλλοι ερωτώντες δεν δ-α μιλήσουν, δα 
μιλήσω μόνο εγώ και δ-α είμαι σύντομος, δα παρακαλέσω να 
μ.ου δώσετε το λόγο να αναπτύξω αυτή την ερώτηση και να 
πάρω μια απάντηση από τον κ. Υπουργο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Είναι πράγμα
τι αληδές ότι όταν έγινε η διαγραφή σε λίγο εμπαινε στη/ 
Λίδουσα ο κ. Κατσιγιάννης. θ α  ήδελα λοιπόν να παρακαλέ
σω τον κ. Υπουογό να δεχδεί να συζητηδεί η ερώτηση.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος. Χωεο- 
ταξίας και Δημοσίων Έ ργων). Δεν έχω αντίρρηση, κύριε 
Πρόφ^ρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). θ α  παρακαλέ
σω και τη Βουλή να εγκρίνει να συζητήσουμε αυτή την ήδη 
διαγεγεααμένη ερώτηση.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Δεν υπάρχει α

ντίρρηση από τη Βουλή.
Συνεπώς σε ερώτηση που κατέδεσαν οι βουλευτές κ. X. 

Κατσιγιάννης, κ. Δ. Φράγκο? και κ. Β. Σταδόπουλος, σχε
τικά με τη λήψη μέτρων για  την ύδρευση της Κοινότητας 
Αρτέμιδας (Λούτσας), ο κ. Κατσιγιάννης έχει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ. Ευχαριστώ, κύριε Πρό
εδρε, και εσάς και τους συναδέλφους για την έγκριση, αλλα 
δεν είναι ευδύνη δική μου ότι οι 9 προηγούμενες ερωτήσεις α- 
νεβλήδησαν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Έ γινε πράγμα
τι μια αναβολή- 9 ερωτήσεων, που έγιναν όμως δικαιολογημέ
να με αίτηση των ερωτώντων. οι οποίοι συμμετέχουν στην επι
τροπή Κανονισμού της Βουλής, η οποία συνεδριάζει αυτή την 
ώοα σε άλλη Αίδουσα του Κοινοβουλίου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι 
τον Αύγουστο—Σεπτέμβριο έγινε με μεγάλη -προβολή από τα 
μέσα μαζ'-κήτ ενημερώσεως και την τηλεόραση η παροχή νε
ρού από την ΕΥΔΑΠ στις παραδεριστ-κές πεοιοκές τκς Ατ
τικής προς τον Ευβοϊκό κόλπο, στη- Λούτσα τη Ραφήνα, το 
Πόρτο Ράφτη και μερικούς άλλους οικισμούς.

Το γεγονός είναι ότι ποάγματ; πήγε το νερό με την επέ 
κταση του αγωγού της ΕΥΔΑΠ -σ’ αυτές τις περ’οχές, άλ
λωστε αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει από πολύ παλιά 
και υλοποιήδηκε τώρα.

Πήγε πράγματι το νερό εκεί, αλλά χω-οίς προηγουμένων να 
παρέμβουν αποφασιστικά όλοι οι συναρμόδιοι Κυβερνητικοί φο
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ρείς γιατί δεν είναι μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω 
ροταξιας και Δημοσίων Έργων,..που είχε κάποια ευθύνη κα: 
αρμοδιότητα σαν προϊστάμενη κα; αρμόδια υπηρεσία. Μπορεί 
να μου πει ο κύριος Υπουργός, ότι ίσως η Νομαρχία, το νο
μαρχιακό συμβούλιο Αττικής είχε και αυτό κάποια αρμοδιό
τητα, ίσως το Υπουργείο Εσωτερικών είχε και αυτό κάποια 
αρμοδιότητα να παρέμβεν, αλλά πάντως περισσότερα την ευ
θύνη—να το πω καλύτερα—το μέγιστο καταμερισμό της αρ
μοδιότητας την είχε το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. 'Α λλω 
στε, οι.σχετικοί νόμοι που αναφέρονται σ’ αυτές τις παροχές 
νερού και τη γενικότερη,δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ, είναι 
ο 1038 και 1059 τοο 1980, που επιτρέπουν, αφ·’ ενός την επέ
κταση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, και αφ·’ ετέρου τη σύσταση 
εταιρειών, που -δα αναλάβουν από κε: και πέρα τη διανομή του 
νερού μέσα στους διαμορφωμένους οικισμούς της περιοχής της 
Αττικής.

Έτσι, ενώ έγιναν με πολλή έμφαση τα εγκαίνια της παρο
χής του νερού μέχρι του οικισμού της Λούτσας και της Ρα
φήν ας. από κει και πέρα το γεγονός ότι δεν υπήρχε εσωτερικό 
δίκτυο ικανό να ανταποκριθεί στη διανομή του νερού στις κα
τοικίες, κατέστησε δώρο άδωρο την παροχή; του νερού. Κ ι’ έτσι 
ενώ πανηγυρίστηκε τη μία μέρα η παροχή του1 νερού, την επο
μένη μέρα, ξανά οι κάτοικοι ή οι οικιστές αυτών των περιο
χών βρέθηκαν να μην έχουν νερό, διότι το εσωτερικό δίκτυο, 
ιδιαίτερα στη. Λούτσα, είναι ένα άθροισμα1 δικτύων ιδιωτικής 
υδρεύσεως, που ούτε είχαν αποδο-δεί, διότι δεν είχαν γίνει οι 
νόμιμες διαδικασίες εξαγοράς από την κοινότητα των εται
ρειών αυτών, αλλά πολύ περισσότερο τα δίκτυα αυτά, κακό
τεχνα σε κάποιο βαθμό. δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
μεγάλες πιέσεις, που είχε το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, και συνε
πώς. έτσι ή αλλιώς, ήταν το δίκτυο αυτό άχρηστο. Συνεπώς, 
το δίκτυο διανομής ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν 
είχε εξαγοραστεί από τις κοινότητες. Αλλά κι αν αυτό είχε 
γίνει, πάλι είχε, ελλείψεις τεχνικής αρτιότητας και συνεπώς 
δεν μπορούσαν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να πάρουν νε
ρό, που προσφέρθηκε με την κατασκευή του αγωγού προσαγω
γής του νερού μέχρι των οικισμών της Λούτσας και της Ρα- 
φήνας.

Εδώ γεννάται το ερώτημα, κύριε Υφυπουργέ, δεν -δα,έπρε
πε παράλληλα με τη κατασκευή του αγωγού μεταφοράς του 
νερού μέχρι τον οικισμό, να είχαν ενεργοποιηθεί όλες ο; συ- 
ναρμόδιες. υπηρεσίες, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Νομαρχία, ώστε πράγματι να εί
ναι έτοιμη η υποδομή του δικτύου διανομής και ν,α αξιοποιη- 
θεί το νερό, το οποίο πήγε σ’ αυτές τις περιοχές;

Ερωτάται, λοιπόν, ο κ, Υφυπουργός, γιατί δεν φρόντισε μα
ζί με τους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε για τα δίκτυα ¿α
τά πρώτον, να γίνει ένας’ διακανονισμός διανομής τους στις 
κοινότητες, ή να βρεθεί κάποιος τρόπος υπαγωγής του δικτύ
ου άμεσα στην κοινότητα, θέλετε και με επίταξη ακόμα—για
τί όχι — ώστε να μπορεί το νερό το οποίο πήγε εκεί να αξιο- 
ποιηθέί. Δεύτερον, γιατί δεν δόθηκε μία πίστωση μέσω των 
νομαρχιών, ώστε τα ιδιωτικά αυτά δίκτυα, τα οποία δεν α- 
νταποκρίνονται στις υψηλές πιέσεις των αγωγών της ΕΥΔΑ
Π . να μπορούν να κατασκευαστούν εγκαίρως, ώστε να αξιο- 
ποιηθοάν και να μπορούν να λειτουργήσουν, παρέχοντας την 
ποσότητα του νερού στους επιμέρους καταναλωτές;

Και τρίτον, ενώ αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν πληρώσει παρο
χές σ’ αυτά τα ιδιωτικά δίκτυα,, γιατί δεν λαμβάνετα: κομά 
μέριμνα από κάποιον κρατικό φορέα, ώστε να μη υποχρεωθούν 
να. πληρώσουν πάλι, ολόκληρο το τίμημα για δεύτερη φορά; 
Θα μπορούσε αυτό το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ για την παροχή 
του νερού να μπει μέσα στο διακανονισμό της εξαγοράς του 
δικτύου από τη κοινότητα. Οι 3 αυτές διαδικασίες που προ- 
διέγραψ’α. δεν έγιναν στο διάστημα του· επεκτεινόταν ο αγωγός 
μέχρι αυτούς τους οικισμούς, κ: έτσι το νερό που πήγε εκεί 
δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε ύδρευση των οι
κιστών αυτών των. περιοχών.

Αυτά, λοιπόν, είναι τα ερωτήματα μου, γιατί δηλαδή πα
ράλληλα έγινε αυτή η "διαδικασία, ώστε πράγματι όταν θα

ερχόταν το νερό να μπορούσε να λειτουργήσει και το δίκτυο και 
τι έχει γίνει σήμερα μέσα απ’ αυτές τις, διαδικασίες μεταξύ 
Κοινότητας και ιδιωτών προμηθευτών του νερού και του Υ
πουργείου, ώστε το θέμα αυτό να κλείσει οριστικά, γ ια  να μην 
έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι της Καινότητος στους απερχό
μενους καλοκαιρινούς μήνες εν άντιθέσει με τους περυσινούς 
θερινούς, μήνες, όπου το νερό ήταν στα πόδια τους, πλην, ό
μως, δεν μπορούσαν να1 χρησιμοποιήσουν το νερό που είχε, πάει 
η ΕΥΔΑΠ . Αυτά, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΌΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Φράγκος. 
Απών, διαγράφεται.

Ο1 κ. Β. Σταθόπουλος. Απών, διαγράφεται.
Ο κ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος. Χωροταξίας1 και Δη

μοσίων Έργων.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ! (Υφοπ. Περιβάλλοντος, Χωροτα

ξ ία ς  και Δημοσίων Έ ργων). Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά 
στην αρχή, δεν κατάλαβα πού στοχεύει η ερώτηση. Θα το εξη
γήσω αυτό. Διότι δεν θέλω να κάνω κανένα; υπονοούμενο. Το 
λέω αυτό, διότι πραγματικά η ερώτηση ξεπερνά το βασικό 
θέμα για  την περιοχή, που ήταν η, εξασφάλιση ικανής ποσό
τητας και καλής ποιότητας νερού, και αυτό έγινε, όπως ξέ
ρετε, με το ¡μεγάλο έργο της ΕΥΔΑΠ, γ ια  το οποίο θα  δώσω 
στοιχεία παρακάτω, και. εστιάζεται —μιλάει μάλιστα και περί 
νόμιμης αποζημίωσης·— στην αποζημίωση των ιδιοκτητών των 
δικτύων. Θα αναφερθώ και σ' αυτό το ζήτημα.

Ό πω ς ξέρετε η Λούτσα υδρευόταν με ιδιωτικά δίκτυα. Δεν 
ήταν απλώς ανεπαρκή — και το ξέρετε πολύ καλά, κύριε 
Κατσιγιάννη— αλλά ήταν και είναι σε άθλια κατάσταση και 
από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και από πλευράς κατά
στασης λειτουργίας. Ό πως επίσης και η ποιότητα του νερού 
ήταν άθλια.

Ξεκινήσαμε το μεγάλο έργο του. Π αρεοβοϊκού, τροφοδό
τησης με νερό ΒΥΔ,ΑίΠ όλης της περιοχής, όλων των κοινο
τήτων Αττικής στον Ευβοϊκό, μεταξύ των οποίων περιλαμβά
νεται και η  Λούτσα. Το έργο αυτό "έλειωσε θυμίζω, ότι κό
στισε 1.5 δισ. δραχμές. Έτσι πραγματικά η ΕΥΔΑΠ έδωσε 
στη Λούτσα και στις άλλες κοινότητες ικανές ποσότητες νερού 
καλής ποιότητας. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθώ και στο θέ
μα της: τιυ,ής του νερού. Στην αρχή το-νερό το‘έδινε 15 δρχ. 
τώρα νομίζω το. δίνει. 20 δραχμές. Αντίστοιχα το πουλάνε λ ί
γο αυξημένο, οι κοινότητες. .Ενώ υπήρχε μεγάλη εκμετάλλευση 
από τους ιδιώτες προμηθευτές και στην τιμή του νερού.

Δεν υπεισέρχεται η ΕΥΔΑ Π —και το ξέρετε—  στα εσω· 
τε,ρικά δίκτυα. Είναι θέμα της κοινότητας.

Αναφερθήκατε στο Νόμο- 1069. Προφανώς εννοούσατε το 
Νόμο 1068.

ΧΡΗΣΤΌΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ. Ό χι, τον 1609. Είναι 
δυο μαζί. 1068! και 1069/1980.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έ ργων). Ο Νόμος 1069 είνα: για τις 
δημοτικές επιχειρήσεις. Ο νόμος: αυτός δεν αφορά τη Λούτσα. 
Τη Λούτσα την αφορά ο Νόμος .1068' για την ΕΥΔΑίΠ.

Εν πάση ■περιπτώσε’, επειδή ίσως έχετε υπόψή ένα άρθρο 
του νόμου αυτού', σας υπενθυμίζω, — αν δεν το θυμάστε— ότι 
το άρθρο αυτό που μιλούσε για  αποζημιώσεις και εξαγορές 
δικτύων, κατα.ργήθη'κε,με το Νόμο, 1332/83'. Επομένως,, η 
ΕΥΔΑΠ πλέον ούτε και. από τον ιδρυτικό, της νόμο μπορεί να 
υπεισέλθει στην αγορά δικτύων. Αυτό είναι θέμα κοινότητας.

Εμείς δίνουμε στην κοινότητα με συμβόλαιο περίπου 16.000 
κυβικά μέτρα νερού τμεριησίως. Υπάρχουν τρία στόμια ,υδροδό- 
τησης και καλύπτονται πλήρως ον ανάγκες.

Τ'ι γίνεται με τα δίκτυα; Εδώ πραγματικά δεν καταλα
βαίνω πώς μπορείτε .να επιρρίπτετε ευθύνη στους φορείς της 
Πολιτείας, είτε λέγονται Κοινότητα -—δεν έχει σημασία.—■ 
είτε Νομαρχία, είτε ΕΥΔΑΠ, είτε Υπουργεία, τη. στιγμή που 
ξέρετε ότι στην περιοχή της Λούτσας υπάρχουν σε εκκρεμό
τητα δίκες. Τι αλήθεια εξυπηρετείτε; Τα δημοσιεύματα σας 
είναι γνωστά και έχουν ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.
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Η Πολιτεία si ναι Λύμα ούσια&τικά -έμμ'εσοο εκβιασμού 5·— 
6 νερουλάδων, -οέ «rofot εκμεταλλεύονταν την περεοχή. Είναι 
γνωστό σε όλους.

Τί να εξαγοράσει η ¡Κοινότητα; Γιατί όπως σας είχα, δεν 
είναι -δέμα ΕΥΔΑ,Π. Ξέρετε χοιές είναι ο: απαιτήσεις; Μ ι
λάνε για 42 δις. Υπάρχουν ·Χαι αγωγές. Δεν υπήρχε περίπτω
ση καμιάς συνεργασίας. Έγιναν προσπάθειες συμφωνίας με 
την Κοινότητα, ούτως ώστε να περιέλ$ουν τα δίκτυα και η 
αντίδραση ήταν σε δυο τομείς. Σε σχέση με την τιμή εξαγοράς 
η οποία ήταν υπερβολική και γ ι’ αυτό έχουνε πάει στα δικαστή
ρια και σε σχέση με το ότι δεν επιτρέπανε και δεν δίνανε, ούτε 
τα τεχνικά στοιχεία για. να επισκευάσει το δίκτυο η Κοινότη
τα. Αυτά, δεν τα λέω. εγώ, τα λέει ο Πρόεδρος της. Κοινότη
τας. Και πραγματικά η Κοινότητα, διέθεσε 20 εκατομμύρια 
για αρκετές επισκευές αυτού του δικτύου, που βελτιώνουν την 
εξυπηρέτηση.

Τα δίκτυα αυτά, είναι για πίεση 6 ατμόσφαιρες ,ενώ είχαν 
υποχρέωση και αυτοί οι ίδιοι να έχουν 10 ατμόσφαιρες, ήταν 
ασυντήρητοι, τα ρολόγια ήταν σε κακή κατάσταση.
Ξέρετε πόσο πληρώνανε για τα ριολόγια οι κάτοικοι; Αναφερ- 
όήκ.ατε στο αν πρέπει να επιβαρυνθούν με ένα πρόσθετο ποσό 
10 χιλ., προκειμένου να εξασφαλίσουν την -υδροδότησή τους 
με νερό ποιότητας και ικανής ποσότητας.

Και έρχονται οι κύριοι και λένε 42 δ ις και για  τις; απο
σβέσεις μέχρι το. 2015. Να σας πω πόσο χρεώνανε τα ρολόγια; 
Μέχρι 40 χιλ. δρχ. το κα$ένα. Αυτά, οι ιδιωτικοί νερουλάδες.

Τι άλλο μπορούσε να κάνει η Κοινότητα, λοιπόν, και η 
Νομαρχία; Κάνανε επιτάξεις. Αυτό επέβαλε το κοινωνικό συμ
φέρον και γ ι ’ αυτό, όπως ξέρετε, βρίσκονται στα δικαστήρια. 
Δεν υπήρχε άλλη λύση.

Πραγματικά ασκείται, όπως είπα κα,ΐ προηγουμένως, ένας 
εκβιασμός, που -Sa οδηγούσε στη ματαίωση της: υδροδότηση.ς 
και -Sa δημιουργούσε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.

Δεν S ’ avaipspSco στη σημασία του νερού. Έχουμε ξανασυ- 
ζητήσει σ’ αυτή την AiSoura. αλλά δε χρειάζεται να συζητή
σουμε νομίζω. Είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο κά$ε Έ λλη 
νας πολίτης. Δεν μπορούσε κανείς να πα ίξει με την υγεία του 
ελληνικού Λαού. Και γ ι’ αυτό η Κοινότητα (και η Νομαρχία, 
προβήκανε σε επίταξη και S a  προχωρήσουν σε επισκευή των 
δικτύων και σε ανανέωσήι τους, απαιτούν βέβαια τεράστιες 
δαπάνες .ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι. Αυτά, κύ
ριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Κατσιγιάν- 
νης έχει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΤΣΐΠΛΝΝΉΣ. Κύριε Πρόεδρε, ομολο
γώ πως εγώ. διεν κατάλαβα την1 .απάντηση που κ. Υπουργού. 
Γιατί εγώ. S a  είμαι πιο ειλικρινής και S>a πω ότι ήταν τε
λείως; ασαφής.

Το ότι το δίκτυο δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικό από πλευ- 
ράς τεχνικής του αρτιότητος. το είπα εγώ, κύριε Υπουργέ, 
προηγουμένως. Το ότι η ποιότητα του νερού δεν ήταν απολύ
τως καλή, βεβαίως δεν ήταν.

Δεν ήραν ανάγκη να μου το ξαναπείτε άλλη μια φορά εσείς, 
ότι πράγματι το δίκτυο ήταν σε αόλια κατάσταση από πλευ
ράς δυνατότητας υποδοχής του νερού της ΕΥΔΑ.Π, για τη 
μεγάλη πίεσή της, των 10 ατμοσφαιρών και περισσότερο, επί
σης το είπα.

Αλλά αν Δέλατε εκεί να σταματήσετε —και το περίμενα 
ότι Sia μου το πείτε— μπορούσατε να είχατε κατασκευάσει αία 
δεξαμενή που να έσπαζε την πιεζομετρική, γραμμή,, όπως λέμε 
εμείς οι τεχνικοί, κύριε Υπουργέ, και από εκεί να χρησιμο
ποιήσετε πάλι τα ίδια ιδιωτικά δίκτυα με τις: ίδ’ες δυνατότηι- 
τες, μια και δεν είχατε1 τα χρήματα να κάνετε πράγματι δικό 
σας δίκτυα στο χώρο στα χώρο τηις Κοινότητος.

Συνεπώς, υπίήρχαν τρόποι αμέσου αντιμετωπίσεως και μ’ 
αυτό το δίκτυο. Και αν $έλατε να προχωρήσετε στη διαδικασία 
της αναγκαστικής εξαγοράς του δικτύου, και αυτό Sa μπο
ρούσατε να το κάνετε πολύ νωρίτερα, ή να το επιτάξετε πολύ 
νωρίτερα, ώστε, όταν ήλSε το νερό εκεί, να μη λέμε, «τώρα

ήλ$ε το νερό και τι κάνουμε»,· αλλά ’π^άγμ'ατι το .νερό," vpc: 
μπορούσε να διοχετευτεί στο δίκτυο το οποίο υπήρχε, ¿ α ι  ->α 
εξυπηρετούσε τον κόσμο·, όπως τον εξυπηρετούσε μέχρι τώρα 
με τα ιδιωτικά δίκτυα, χωρίς.να σημαίνει αυτό ότι εγώ επιμέ
νω να χρησιμοποιείται τα ιδιωτικά δίκ'τυα.

Μπορούσατε να προχωρήσετε-τουλάχιστον βασικούς, άξονες 
κα.νούργιων αγωγών, γιατί έτσι και αλλιώς το δίκτυο αυτό, 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηόεί μελλοντικά. Αλλά και αν 
θέλατε, τώρα άμεσα., να συν δ: άσε τε την-παροχή, του νερού .με, 
τη φιέστα που κάνατε, δή$εν της παροχής του νερού .με κάτ 
ποια ουσιαστική προσφορά, στους κατοίκους-,'Saxpexo να είχατε, 
.κάνει μια δεξαμενή νερού, να σπάσει πράγματι το' πιεστικό 
ύψος του νερού και από εκεί και πέρα, να κάνατε τη διανομή 
όπως την κάνουν τώρα οι ήδη υπάρχοντες αγωγοί των ιδιω
τικών εταιρειών παροχής νερού σ’ αυτές τις περιοχές.

Συνεπώς, τι κάνατε όλη αυτή- τη φασαρία, τ ις  τηλεοράσεις, 
τον κόσμο που μαζεύτηκε εκεί, ότι πήγε το νερό, όταν πράγμα
τι την επομένη ημέρα, ο οποιοσδήποτε οικιστής δεν είχε πάλι 
νερό από το δίκτυο το δικό σας. Έπρεπε να πάει κουβά δηλα
δή, να το κουβαλάει ένα χιλιόμετρο για να το πάει στο σπίτι 
του. Αυτή ήταν η παροχή που τους κάνατε; Και άξιζε αυτή 
η προσφορά τέτοιας διαφημίσεως μέσα απ’ την τηλεόραση, και 
τις εφημερίδες, ότι επιτέλους πήγε νερό στις περιοχές αυτές 
που δεν είχαν και ποιοτικά μάλιστα ήταν σχεδόν άχρηστο νερό 
σ’ αυτές τις περιοχές; Εγώ περίμενα κάποια μέτρα να είχαν 
ληφ$εί αρμονικά, συντονισμένα με την κατασκευή του αγωγού, 
ώστε όταν πάει το νερό από τον αγωγό τον καινούργιο- ,το δι
κό σας, που είναι πράγματι καλύτερης ποιότητας —και δεν 
είπα εγώ -όχι απ’ την αρχή— να υπάρχει έτοιμο το υπόλοιπο 
δίκτυο με κάποια δυνατότητα χρησιμοποιήσεώς του. Ό χι να 
πείτε ότι πλέον το δίκτυο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
το· πήραμε μεν εμείς, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να το αξιο- 
ποιήσουμε και πάλι έχουμε εμπλακεί σε υπέρμετρες αξιώσεις.

Τι- S a  πείι υπέρμετρες α ξ ιώ σεις ; Τεχνικοί (είμαστε και ξέ
ρουμε πολύ καλά πως γίνεται η αξιολόγηση ενός έργου. Θα 
μπορούσατε λοιπόν να κάνετε αυτή την αξιολόγηση αν Si0aT£. 
Αλλά σας ενδιέίφερε μόνο ο τύπος και όχι η ουσία να πάει το 
νερό εκεί, για ν-α δημιούργησε! κάποια -εντύπωση, και από- εκεί 
και πέρα Sa πάει το νερό όταν S'a πραγματοποιηθεί η κατα
σκευή των δικτύων αυτών των περιοχών, όπως1 μας είπατε. 
Πραγματικά δεν περιμέναμε μια τέτοια απάντηση από τεχνι
κό Υπουργό, σ’ αυτό το S -έμα.

11 ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
έχει το λόγο·.

ΚΩΣΤΑΣ'- ΓΕΊΤΟΝΑΣ (Υφυπ. Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξ ία ς  και Δημόσιων Έ ργω ν), Λυπάμαι,, κύριε Κατσιγιάννη. 
γιατί ήμουν σαφής. Θ:α επαναλάβω όμως- ορισμένα πράγματα 
.και Sa γίνω ακόμα πιο σαφής. Κατ’ αρχήν να δούμε τι ρωτάτε, 
θ α  -διαβάσω, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. «Γιατί η 
Νομαρχία της Ανατολικής Αττικής και η Ε ΥΔΑII άφησε 
μόνη της την Κοινότητα Λούτσας να προχωρήσει στην επίτα
ξη  των δικτύων χωρίς, την νόμιμη .αποζημίωση». Εδώ κεντρώ
νεται το ερώτημά σας. Στη «νόμιμη αποζημίωση». Και σ’ αυ
τό απάντησα.

Σάς έχει- φαίνεται ενοχλήσει, γιατί επανήλθατε και στη 
δευτερολογία σας, το S-έμα κατασκευής αυτού του τεράστιου 
και μεγάλης κοινωνικής σημασίας έργου που τροφοδοτεί και 
και εξασφαλίζει νερό σε όλες τις παραά εριστικές περιοχές 
του Ευβοίκου. Αυτή είναι η -ουσία, κύριε Κατσιγιάννη. Δεν εί
ναι $έμα βιτρίνας έγινε το έργο. Και S a  έπρεπε αυτό το1 έργο 
να το χειροκροτήσετε γιατί πραγματικά το χειροκρότησε ο 
λαός, αφού ¡εξασφαλίζει νερό καλής ποιότητας και ικανής πο
σότητας σε όλες αυτές τις περιοχές που εκτός από- τους μό
νιμους κατοίκους, έχουν και δεκάδες χιλιάδες παραθεριστές.

Στο συγκεκριμένο S-έμα της Λούτσας μιλήσατε για μια δε
ξαμενή. Κατ’ αρχήν όπως και σεις είπατε στην πρωτολογια 
σας τα προβλήματα του δικτύου! δεν ήταν μόνο στην πίεση, αλ
λά το δίκτυο- έχει και φοβερές ελλείψεις .Έ χει φοβερές κακο
τεχνίες, είναι κακοσυντηρημένο, έχει φθορές τέτοιες που ου-
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σιαστικά δέλει αντικατάσταση. Τί έκανε λοιπόν η 'Κοινότατα; 
Εμείς δώσαμε νερό με τρεις παροχές. Η Κοινότητα προσπάθη
σε να κάνει διαπιραγματεύσε ις με τους ιδιώτες, ούτως ώστε 
να εξασφάλισε:! τα δίκτυα. Οπότε, μαζί με τα 'έργα συντήρησης 
π ον είχε στην αρχή προγραμματίσει, δα  μπορούσε πραγματικά 
να εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, 
όχι από αμέλεια της Κοινότητας ή: της Νομαρχίας ή τη ς ΕΤ- 
ΑΑΠ . Στην προκειμένη περίπτωση —ξέρετε το θόρυβο π'υ 
έχει γίνει και η υπόθεση έχει φδάσει στα δικαστήρια— η 
πολιτεία «φίσταται ένα πρωτοφανή εκβιασμό από 5 ιδ'ώτες 
οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το νερό. Ή ταν λοιπόν ποτέ δυνατό 
να προχωρήσει η Κοινότητα σε συμφωνία:

Έκανε, λοιπόν, επίταξη και προχώρησε στην αναβάδμ.ση 
και ανακατασκευήί του δικτύου. Και αυτό γίνεται με σύμφωνη 
γνώμη των κατοίκων. Οι κάτοικοι το εκτιμούν αυτό και συμ
φωνώ και απορώ πως δεν το εκτιμάτε σεις. Και βάζετε κυρίαρ
χα στην ερώτηση το -δέμα, γιατί προχωρήσαμε σε επίτα 
χωρίς τη «νόμιμη» αποζημίωση. Σας είπα ότι έχουν πάρει 
λεφτά τους και έχουν εκμεταλλευτεί του; κατοίκους στο έπαρ- 
κο. Έχουν αποσβέσει όλες τις δαπάνες τους στα δίκτυα και 
δα έπρεπε να έχουν έλδει σε μια συμφωνία με την Κοινότητα. 
¡Εκβιασμούς όμως η πολιτεία από καμμία κατεύδυνση δεν μπο
ρεί να δέχεται και όταν πρόκειται μάλιστα για ζωτικά δέμα
τα στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

ΜΓ *Λ
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Π αρήλιε ο χρό
νος ταυ είναι αφιερωμένος στη συζήτηση Αναφορών και Ερω
τήσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Περΐβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και. Δημοσίων Έργων, κηρύσσεται -εραιωμενη η συζή
τηση επ’ αυτών και εΐισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη.

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνεχίζεται η συζήτηση επί των άρΨρων και του συνόλου 
του σχεδίου νόμου, για την κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 
198δ πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Μέτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας').

Το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί επί τη? αρχής και η συζήτη
ση γίνεται επί του άρθρου πρώτου.

Ο κ. Ζίγδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, Δα σας χαρακα- 

λέσω να μου επιτραπεί να πω δύο λέξε ις επί της αρχής του 
νομοσχεδίου, διότι χτες δεν μπόρεσα να έλψω, λόγω1 ανωτέρας 
βίας, στη1) ΑίΔουσα και σήμερα πρέπει να αποχωρήσω αμέσως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΊΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Ά λλωστε αρχή και άρψρο συμπίπτουν 
στο νομοσχέδιο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, η κύρωση, των δύο 
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου έπρεπε να απασχολήσει τη 
Βουλή επί πέντε μόνο λεπτά, και να τελειώσει η σχετική συ
ζήτηση διότι ουσιαστικά το Δέμα έχει εξαντληθεί σε προη
γούμενες συζητήσεις.

Πρώτα—πρώτα την 1η Νοεμβρίου όταν είχαμε την επε- 
ρώτηση των συναδέλφων του ΚΚΕ για την εισοδηματική πο
λιτική το εξετάσαμε επίσης στην προ της ημερήσιας διάτα
ξης συζήτηση της 6 Δεκεμβρίου. Και βέβαια η συζήτηση του 
προϋπολογισμού «κάλυψε ηαι αυτή το ίδιο Ψέμα, σαν τμήμα 
βέβαια των οικονομικών μέτρων, τα οποία ανήγγειλε η Κυβέρ
νηση στις 11 Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της οικονομι
κής καταστάσεως, όπως διεμορφώΨη πρόσφατα.

Η συζήτηση, που έγινε και την φορά αυτή, μπορούμε να πού
με ότι ήταν συζήτηση μεταξύ κωφών. Ό ,τι είπε το Κομμουνι
στικό Κόμμα την 1η Νοεμβρίου ή κατόπιν, ό,τι ειίπε η Νέα 
Δημοκρατία την 1η Νοεμβρίου και κατόπιν στην π,ρ© της ημε
ρήσιας διάταξης συζήτηση ως και σε κείνη γ ια  τον προϋπ/σμό 
και ότι είπε η Κυβέρνηση σε όλες αυτές τις ευκαιρίες, επανε- 
λήφψη και πάλι αμετάβλητο·. Δεν προστέΨηκε τίποτε· το· νέο. 
Ελ τω· μεταξύ ιόμως ταλαιπωρείται με την σύγχυση, που υπάρ
χει ο ελληνικός Λαός και ιδίως on εργαζόμενοι, οι οποίο: 
σπαταλούν τις δυνάμεις τους σε εντελώς άσκοπες και ενα
ντίον των συμφερόντων τους παρελάσεις και εκδηλώσεις έξω 
της Βουλής και με. .αναφορές προς τη Βουλή.

Κύριοι, το πρόβλημά μας είναι ο πληΨωρισμός. ΕχΨρός 
των εργαζομένων, εχψρός αυτών που έχουν σταΨερά εισοδή
ματα, είναι ο πληθωρισμός. Και επομένως Ψα περίμενα το 
■Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΚΚΕ Βσ. ω ; και όσα κόμματα λέ
νε ότι είνα προοδευτικά, να προσπαθούν να στρέψουν την προ
σοχή των εργαζομένων για  την επιβολή μιας πολιτικής που 
Ψα καταπολεμούσε τον πληψωρισμό και όχι να τον ενισχύει.
Για, την Αξιωματική Αντιπολίτευση βέβαια δεν μπορώ να πω 

τίποτα, διότι είναι συγκεχυμένη η κατάσταση, όσα είπε οφεί
λονται σε αντιπολιτευτική και μόνο διάΨεση. Δεν μπόρεσα να 
καταλάβω ποια είναι η γνώμη τη ς!. . .

Επε'δή όμως το Ψέμα απασχολεί όλη την Ευρώπη, μπορού
με, νομίζω, να επωφεληΨούμε κα: εμείς από τις εμπειρίες των 
άλλων χωρών της Ηπείρου μας. '’Οπως ΨυμάσΨε, όταν μι
λούσατε για την ΑΤΑ. σας είπα ότι η ΑΤΑ είναι το «όπιο 
των εργαζομένων». Και απορώ και εξίσταααι γιατί οι δήψεν 
προοδευτικές δυνάαεις της Ελλάδας προσπαΨούν να καψοδν- 
γήοουν τους εργαζομένους προς αυτή τη σφαλερά οδό. Τι εί
ναι η ΑΤΑ το είπαμε. ΒοηΨά στο πρώτο στάδιο τον εργαζό
μενο και σ’ ένα δεύτερο γίνεται έλαιο γ  α να δυναμώνει τη φω
τιά του πληΨωρισμού! . . .

Τ ί σημαίνει πληθωρισμός για την εργατκή τάξη : Σημαί 
νει φαλκίδευση του εισοδήματος της και ανεργία. Όσοι επο

μένως, Ψέλουν ναι προασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζομέ
νων, Ψα έπρεπε εδώ στη Βουλή να διατυπώνουν· μία πραγμα
τικά αντιπληΨωριστική πολιτική. Και επειδή οι εμπειρίες 
της Ελλάδος δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από τις εμπει
ρίες των άλλων κρατών, είχα αναφέρει στην πρώτη μου ομι
λία ότι η ΑΤΑ εδοκ’.μάσψηκε από πολλές κυβερνήσεις της 
Δυτικής Ευρώπης, από σοσιαλιστικός κυβερνήσεις και· εγκα- 
ταλήφψηκε, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Ιταλία, όπου ο 
σοσιαλιστής ΠρωΨυπουργός Μπ. Κράξι δια .δημοψηφίσματος, 
κατέλυσε σχεδόν την ΑΤΑ. Το ίδιο συνέβη στην Γαλλία.

Σε πολλά κράτη της Ευρώπης επίσης έχει επιβληψεί ο 
περιορισμός της αυξήσεως, η παγοποίηση των εισοδημάτων 
των εργαζομένων γ ια  πολλούς: μήνες ή και- γ ια  μεγαλύτερη 
περίοδο από τ-ον ένα χρόνο.

Η Γαλλία, που έχει μία. σοσιαλιστική κυβέρνηση, είναι 
ενα υπόδειγμα, το οποίο πρέπει να μελετήσουμε ιδιαίτερα οι 
Έ λληνες. Στη Γαλλία λοιπόν η νέα πολιτική του κ. Μιτ- 
τε,ραν ε,πετυχε να κατεβάσει το 1985 τον πληθωρισμό στο 
•4,7%. Και α κ. Λω,ράν Φαμπιούς, ο Πρωίψυπαυργός, ελπί
ζει ότι με τη συνέχιση της πολιτικής του, Ψα έχει το 1986 
2,5% μόνο πληψωρισμό. Κα: όταν ρ·ωτήψιη|κε ο Υπουργός 
της Οικονομίας της Γαλλίας, ο κ. Πιέρ Πρεγκοδουά, σε 
τι οφείλεται αυτή η επιτυχία της κυδερνήσεως, «ποιοι είναι 
οι παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση του πληθωρισμού»,
στη μείωση του τιμαρίΨμου, η απάντησή του είναι διατυπω
μένη επιγραμματικά και Ψεωρώ καΨήκον μου να τη ψ-έσω 
υπόψιν της Βουλής των Ελλήνων. Λέει, λοιπόν, ο Γάλλος 
Υπουργός ο κ. Πιέρ ΓΙρεγκοβουά. Απαντά: «Ο κύριος πα
ράγων υπήρξε η εγκατάλειψη της τιμαριθμοποίησης των 
αποδοχών. Πρόκειται για ιστορικό βήμα, που κατέστη δυνα
τόν χάρη στην απήχηση που έχουν οι σοσιαλιστές στις λαϊ
κές τάξεις. Στην πραγματικότητα ήταν το αποτέλεσμα της 
κατανόησης που έδειξαν οι Γάλλοι για την ανάγκη περιορι
σμού της αγοραστικής τους δύναμης.». (Εφημ. Βήμα 26,1. 
1985).

Νομίζω, ότι πρέπει να περάσουμε απ’ αυτό το στάδιο, από 
το οποίο πέρασε και η Γαλλία, να εφαρμόσουμε την ίδια πο
λιτική για ένα χρονικό διάστημα, ούτως ώιστε να φτάσουμε 
σε μία σημαντική μείωση του πληΨώρισμού, ο οποίος: παρα
λύει αυτή τη στιγμή την οικονομία της Χώρας και αποβαί
νει βέβαια ζημία όσων έχουν σταΨιερά εισοδήματα προς όφε
λος της «παραοικονομίας» και χυτών που έχουν μεταβλητά 
εισοδήματα. Για τούτο-, επομένως, οι πολιτικές δυνάμεις, 
•.ιδίως εκείνες που εμφανίζονται στην πρωτοπορία των λαϊ
κών αγώνων, ας μη στρέφονται σφρος αυτές τις ΑΤΑ και 
αυτές τις αξιώσεις αυξήσεως των εισοδημάτων, γιατί στην 
εποχή μας οι στόχοι αυτοί ανήκουν σε ένα «παλαιοημερο- 
ύ,ογίτικα» προοδευτισμό! Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν στην 
ΑίΨουσα αυτή μπορούσα) να ακουστούν σε μία πολύ καΨ-υ- 
στερηιμένη χώρα, και όχι σε μια σύγχρονη, ιδίως από. κόμ
ματα τα οποία τοιποΨετούν τον εαυτό τους στη?)1 πρωτοπορία 
της κοινωνικής προόδου.

Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος, τον οποίο ήψελα 
να ψΊεσω υπόψη της Βουλής, γιατί είναι επιβεβλημένη η νέα 
πολιτική, r οποία ακαλουΨείται από τις 11 ΟΙκτωίβρίου 
1985.

Η κατανομή του εργατικού δυναμικού της Χώρας, στους 
διάφορους κλάδους απασχόλησης είναι: 29,3% στις δημό
σιες υπηρεΙσίες, Ν .Π .Δ.Δ., Τράπεζες και προβληματικές 
επιχειρήσεις. Ένα 20,2% απασχολούν οι μεγάλες επιχειρή
σεις. Και το υπόλοιπο, δηλαδή το 50,5%, απασχολούν οι μι
α, οομεσαίες —και στην Ελλάδα όταν λέμε μικρομεσαίες εν
νοούμε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις άλλες 
χώρες.

Με τη νέα εισοδηματική πολιτική δεν χαρίζεται ή. δεν 
εξοικονομείται αγοραστική δύναμη από τους εργάτες, από 
τους εργαζόμενους για να δοΨεί στους μεγάλους κεφαλαιο
κράτες, όπως υπε,στήριξε ο αξιότιμος Γενικός Γΐοαμιματεύσ 
του ΚΚΕ. ο κ. Φλωράκης. προχθές. Με την πολιτική αυτή
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.τι.ψ.α. ..-γή^ι;. Το.,.κράτος ν.α εξοικονομήσει ¿va σοβ-αρρ πο
σοστό, το 20,35 της.μη αϋξήΐσ.εως των εισοδημάτων.. Οι με
γάλες επιχειρήσεις 3α κερδίσουν το 20.2% και οι μικ-ρο-με- 
5;αίες το 50.5%.

Επομένως,-.είναι εντελώς αστήρικτος» ισχυρισμός tou Κομ
μουνιστικού 'Κόμματος, ότι! - μιε- την πολιτική αυτή πλουτί
ζουμε τους πολύ πλούσιους. Ειξοϋκονοιμείτ»! ένα σοβαρό ποτό 
από'-τις δαπάνες'του Δημοίιου κ ι’ έτσι o πλη3ΐωρισμός συ- 
στέλ®ταΐ- απ’.1■ αυτήν την..-πλευρά. Εξοικονομείται .επίσης ένα 
μεγάλα πατά.· το 50,5%; περίπου αυτού που επρόκειτο να 
óoókís για  τιςμαικρομεσαίες. επιχειρήσεις. Και .αυτές επιτρέ
πετα ι να ζητούν, ενώ.σήμερα περνούν μί* πολύ δύσκολη πε
ρίοδο. Αυτές οι . επιχειρήσεις , . μόλις στα3σύ.ν στα πόδια 
τους, είναι οι επιχειρήσεις που 3αυ προσλάβουν αμέσως υπαλ
λήλους για  .να..·εργασ3*ούν. ¡Επομένως, με τον τρόπο αυτό 3 α 
ενισχύσ-βυμε ην προσπάθεια για την -απασχόληση και για τη 
μείωση; του πληθωρισμού.

Βέβαια, υπάρχει και το 20,2% που 3 α -πάρουν οι. μεγά- 
ίλες. επιχειρήσεις. Θα μπορούσε κανείς να πει «να1,, ένα ση
μαντικό ποσοστά, απ’ αυτά που ¡εξοικονομούνται από τους 
εργάτες, πού. πήγαινε! -στους πολύ πλούσιους». Αλλά δεν 
είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι κι’ εδώ, αν εφ-αρμοσ3εί 
πραγματικά η \ομο3εσία,"και μάλιστα αν γίνει η εξ-αγγελ- 

;3είσα σοβαρή με-ταρ ρύθμιση του φορολογικού συστήματος, τό- 
t* ένα πολύ μικρό ποσοστό- απ’ αυτήν την εξοικονόμηση ΐ.α- 

-πανών 3ά- 'περι«λ3εί· στους μεγάλους, το υπόλοιπο 3α πάει 
στο Δημόσιο..' Κΐαι ξέρετε 'ότίι βοΒΊροά, μόνο με τη φορολογία 
μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις ενός κράτους δίκαιου, ενός 
κράτους το οποίο εν'διαφέρετα: για την κοινωνική ισότητα.

- --..-¡Με y τ ις  ύ αποζείς·; αυτές .-επομένως, όλες οι παρατάξεις 
της .Αιώούσης. 3-α έπρεπε, ,γα ■ συμπλεύσουν. και να ενισχύσουν 
-τηινέα πολιτική-με 3ετΐικ4ς·'προτάσ>εις, .εγκα.ταλείποντας την 
αρνητική :3έση την οχοέα πήραν σχεδόν1 όλες .τους —· οι 
¿κτός της Κυβερνήισεως.

Θα τελειώσω’ με τούτ'ά : Η Κυβέρνηση, όπως είπα για 
τους άλλους, ακόυσε -επίσης τήι συζήτηση σαν να ήταν και 
αυτή κουφή. Διότι απ’ όλες τις Πλευρές ακούσ3ηκε επιτα
κτικά το αίτημα μα διαμορφωθεί αναπτυξιακή πολιτική. Μας 
ανακοινώσατε την - πολιτική σας- όσον αφορά -τη'σταθεροποίη
ση τη ς ’ οικονομίας. Τη|ν ακούσαμε, τι να .κίάνουμε, τη δ*ε- 
χ3ήκαμε και ο κα3ένας π?οσπά3ησε να συνεισφέρει ό',τι μπο- 
ρομσε- καλύτερο.

A.λλά. για την αναπτυξιακή πολιτική, γιατί αργείτε τόσο 
πολύ; -Όσο περνούν* οι μέρες και ον μήνες, τόσο χειροτε
ρεύει η κατάσταση. Χ3ες ακόυσα με ευχαρίστηση αυτά, που 
είπατε για τα ·δάνεια- για  κατοικίες. Στην Ελλάδα βέβαια, 
η οικοδομική βιομηχανία είναι συνή3ως ο μοχλός κάβε ανά
καμψης της οικονομίας. Από την εποχή του Β-αρδαρεσσου, 
άπό το 1945 εως σήμερα, ο πι.ο αποτελεσματικός μοχλός 

για την αναζωογόνηση, για  την ανάκαμψη της ελληνικής οι
κονομίας, ..παραμένει, η οικοδομική, βιομηχανία. Γιατί δεν το 
αξιοποιείτε χυτό; Γιατί δεν κάνετε ένα πρόγραμμα με βάση 
αυτήν, για να αναψερμανΨεί σύντομα η ευρισκόμενη- σε *δ ρά
νε ια παραγωγική μηχανή ;

Νομίζω-,, κύριε Υπουργέ, ότι ρίνα:, καλήκον μου να .επιστή- 
'σώ .την προσοχή σας, στο γεγονός ότι κά3ε βδομάδα που 
. -έρνάει, χωρίς να πείτε στον ελληνικό Λαό ποιο είναι το 
'αναπτυξιακό σας πρόγραμμα, ζημιώνει και. την Κυβέρνηση 
.‘και,.την. εψνμκή. οικονομία. .

Επίσης 3α ή3ελα vi* πω. ότι η Κυβέρνηση,, πρέπει να 
προχωρήσει κιαϋ στα ¡άλλα μέτρα, τα οποία -υποδείξαμε, και 
τα οποία δεν είναι ανάγκη να επαναλάβω* τώρα.. Απ’ αυτά 
’ ο σημαντικότερο είναι μία εξαγγελία για, τον κα3·ο?ισμό 
των ορίων ' της ιδιωτικής και της δηκόσΐίας οικονομίας. Αν 

αυτό δεν γίνει κατά τρόποι κατηγορηματικοί, επιγραμματικό, 
μη νομίζετε- "τι η ιδιωτική πρωτοβουλία 3α σας ακούσει.

Θα μείνει .στη- ούγχυση, στην αμφιβολία και στην αδράνεια^ 
στην οποία μένει σήμερα.

Γι' .αυτό, .3;ρωρ-ω κ.ά3Γή,κρν (μου. V* υχομ.νήσ.ω.,,τ,η,ν .ανάγκη 
διαμορφώσει,>ς και εξαγγελίας μιας καλά συγκροτημένης πο
λιτικής .οικονομικής ανάπτυξης. ..το .ταχύτερο,'

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Το λόγο έχει 
ο κ. Αρχηγός της Αξιωματικής Α,ντιπολιτεύσεώς.

Θία ή3ελα να υπε-ν3ιυμίσω- στο 'Σώμα, ότι έχει ψηφιστεί επί 
της αρχής το νομοσχέδιο ¡και -η συζήτηση γίνεται επί των 
άρ3ρων, ουσιαστικά όμως πρόκειται περί, του πρώτου αρ
ότρου που είναι η. πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Είναι το ίδιο. Πάντως- 3-α, είμαι σύ
ντομος, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι .συνάδελφοι, δεν ,3α ..συμφωνήσω- με τον 
κ. ΖίγΙδη ;ήτι Ιδ® .χρίε'ιάζέται .αυτή -ή συζήτηση,, ούτε -ότι 
έφ3-ανιαν 5 λεπτά συζήτηση, πολύ περ-ισσότερο όταν: .συνέβη 
ο ίδιος μόνο, να μιλήσει 1,4' .λεπτά. Εγώ ανίτ·ί3®τα πιστεύω 
ότι η κυβερνητ.κή πολιτική φέρει το βάρος της αντ¡δημο
κρατικής μεθοδολογίας που από την αρχή ακολού3ησε* η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην ουσία αρνήόηκε το 
διάλογο μαι..τον ..πολιτικό.διάλι,οιγο και,το-,διάλογο*. μεί.)τις εν- 
διαφεράμενιες κοινωνικές’ ομάδες.

Ό ταν -αποφάσισε να πιει την- -αλή3ε!ιια, να προσγειώσει 
ανώμαλα- τον ελληνικό Λαό και να του πει ότι η οικονομία 
βαδίζει προς την καταστροφή και χρειάζονται μέτρα λιτό
τητας, χρειάζονται 3υσίες, δεν εφράντισε παράλληλα να «τ 
νοίξει την -ασφαλιστική δικλείδα του δημοκρατικού- -διαλόγου. 
Και γ ι’ αυτό προχώρησε στην έκδοση των ,αντ['συνταγματικών 
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, πίΟίυ .συζητάμε, σήμερα1.

-Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός, ότι χρησιμοποίησε αυτή τη
με3οδ*ολο,γία και παραβίασε το Σύνταγμα- κατάφωρα. Η 
αντί3*ετη άποψη της Πλειοψηφιας της Βουλής, σε τίποτα 
δ,εν μετα&άλλε- την πραγματικότητα.

Το- έκανε γ.α να αποφύγει το διάλογο, για  να αποφύγει 
τη συζήτηση. Κα· είναι γνωστό, εάν,. 3'έλετε. ότι το Κόμμα 
μας .¡από. τότε ©πέμίεΐιινε στην άποψη ότι άφόύ '¡επιτελούς ο 
Λαός απότομα πληροφορείται για κάτι που δεν το περιμενε, 
αφού του ζητούνται, τόσο, βαριές 3:υσί.ες,. τουλάχιστον ας προ- 
σπαόήσει η Κυβέρνηση να, πείσει,. εάν μπρ.ρεί.'.Και ζητήσαμε 
εμείς, και πολιτικό..διάλογο .και. κοινρίβο,ύλευτ,ι,κό διάλογο. Κα! 
πολιτικό, γενικότερα, διάλογο, και -διά/,ογο με τις ενδιαφερό
μενε ς κοινωνικές ομάδες, αντί ..ν·α χρησιμοποιούμε τα* δικα
στήρια για, να αντικα3ιστρύμε κατά τρόπο ανώμαλο, αν τ 12 η- 
μοκριατικό και απαράδεκτο τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών 
κινημάτων στη Χώρα μας.

Αυτό είναι -το νόημα της πράξης νομο3ετ.ικ·ού περιε
χομένου και αυτό είναι, το πρώτα 3έμαι που 3εωρώ, χρέος μο  ̂
να συζητήσω εδώ.

Και 3α ή3ελα ακόμη να προσ3έσω —γιατί είναι πάρα 
ίιολύ νωπό, κύριοι Υπουργοί-— ότι -αυτή την »ντ¡δημοκρατι
κή νοοτροπία της συνεχίζει ακόμη και σήμερα - η- Κυβέρνη
ση. Είχα ζητήσει το Δεκέμβρ1» .  ,ν-α μιλήσω σαν Αρχηγός 
της .Αξιωματικής Αντιπολιτ&ύσεως στην τηλεόραση ενώπιον 
δημοσιογράφων- για το 3<έμα της οικονομίας. Και είπα ότι 
αφού η- Κυβέρνηση, μίλησε ατέλειωτες ώοες —-ο. Πρωθυ

πουργός έκανε ο ίδιος μια συνέντευξη στο Ζάππειο — - ί  ώρα 
και 35 λεπτά— 3α είχα και εγώ το· δικαίωμα να απευ3υν- 
3ώ στο Λαό και να τον ενημερώσω γι(α> τις απόψεις του Κόμ
ματός μας. Τότε η, Κυβέρνηση απέφιάγε με κουτοπονηριά.-να 
μου δώσει τη δυνατότηα αυτή. Δεν την. αρνή3ηκε αλλά  την 
προσδιόρισε την πιο ακατάλληλη ημέρα, ,δύο εικοσιτετράωρα 
πριν από τη συζήτηση., προ ημερη'σίας δίατάξεως. Δεν -δέ- 
χαηκα την ημέρα αυτή. Και όταν ε-ζήτησα μια οποιαδήποτε 
άλλη μέρα την -επόμενη ιβδρμάδά με- μετέ3*εσαν- για  μετά τις 
γιορτές. Και επ!3υμώ να πληροφορήσω τη Βουλή —είναι 
χαρακτηριστικό και α'ναφέρετ.αι στο 3'έμα πο-υ συζητούμε—
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πρέπει να «α£β<*?ι·*στώ αρχικώς 30 λεπτά ηχι κχ·τ* συ- 
γκχτ άβατη το ανέβασε 5τα 40 λεχτά. δηλαδή σε ϊνα  ̂ χρό
νο τόσο περιορισμένο χου δεν μπορούσα να παρουσιαστώ.

Και χναγκάσδηκα να αχοχοιηδώ αυττ; τη δυνατότητα και 
να μη δώσω τη συνέντευξη Τύπου.

Κύριο: τ* κερδίζετε σεις, οι δημοκράτες τον
?0 να αρνείσδε το διάλογο;

Ο α. Ζίγόής σ·ας μίλησε για τις κινητοποιήσεις των ερ- 
-,αζομένων,,,γι^ το Λαό sou αγανακτεί και τα εχακόλουδα 
τα τραγικά που έρχονται στην οικονομία. Φοβάστε το διάλο
γο; Γιοιτί το φκ^βάσδε; Κοκ δημοκρατία εΐίνοκ αυτή τον 
ΐ ί  A2QK, όταν ψ*όί*τ«ι ο IIρωδυπουργός σας; ,'ϋ ταν  μου 
δίδει υποσχέσεις που δεν τηρεί;

(Χ ε ιδον-ροτήαατα ατό την Πτέρυγα της Νέας Λημον.ρα- 
τίας).

Εχουμε -αναξιόπιστο και ψεύτη i Iρωδνχουργό και δεν 
μπορεί να είσδ-ε περήφανοι γ ι αυτό!

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρά
τ ε ς ) .  (

(Φωνές, έντονε; διαμαρτοοιες ατό την Πτέρυγα του
ΠΛΣΟΚ).

(Κωδωνοκρουσίες).
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ. Σεις είσδε Ψεύτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΙΙΝΑΚΗΣ. Να ανακαλέσετε.
ΠΡΟΒΛΡίΒΓΩΝ (¡Μιχαήλ Στεφανίδης),. Σιας παρακα

λώ. κύριοι .συνάδελφοι.
(β^α&ος, έντονες διαμαρτυρίες αχό την II τέουγα του

ΙΙΛΣάΚ).
ΚΙΜΩΝ ΚΟΓΛΟΓΡ1ΙΣ. Να ανακαλέσετε. Εσείς δεν 

έ'/ετε ανάστημα να αντιμετο>χί·σετε τον Π χχχνίδρέου
ΙΤΩΡΓΙΟΣ ΛΛΣΚΛΛΛΚΗΣ. Νια ανακαλέσετε.'
IΙΡΟΗΜΑΒϊΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Σας ααοακα- 

λω. Λε με .αφήνετε με τ ις  φωνές σας να παρέμοω ως ο 
τ.σοεδρεύων του Σώαατος.

11 αρακαλώ καδήστε.
ΜΛΝΩΛ1ΙΣ ΧΑΤΖΙΙΝΑΚΗΣ. Να ανακάλεσε: πρώτα.
ΚΩΝΣΤΛΝ ΤIΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Τ ι ν’ ανακαλέσω κύριοι συνάδελφοι; 
Να ανακαλέσω την αλήδεια; Να χροσέλδει εδώ ο Πρω-δυ- 
χομργός να μου πει αν ψεύδεται ή όχι.

(Διαμαρτυρίες έντονες αχό την Πτέρυγα του 1ΙΑΣΟΚ. 
κωδωνοκρουσίες)'

ΑΙΛΝΩΑΙΙΣ' ΧΛΤΖΙΚΝΑΚΗΣ. Είσδε 
φάντης.

:ειλος και σοκο-

ΑΑΕΑΝΛΡΟΣ ΠΑΠΛΔΟΙΤΟΝΑΣ. Στους δικούς σας 
δε λέτε να ανακαλέσουν όταν μας λένε τόσα!

(Θόρυβος, έντονες διαμαρτυρίες αχο την Πτέρυγα της 
Νέας Δημοκρατίας, φωνές, κω|ωνρκ^·υσιες). (

ΙΙΡΰΈΔΠΕί'ΩΝ· (Μιχαήλ Στεφανίδης). Γιατί, κοριοί. 
χροκαλείτε τόσο δόρυβο; Γιατί διαμαρτύρεστε; ^

(Φωνές, διαμαρτυρίες αχό την ΙΙτερογα της Ν εα; Δη
μοκρατίας;.

Αχό τον εχί του Βήματος Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιχολιτεύσεως εξαρτάται η αχοκατάσταση της ηρεμίας 
στην Αίδουσα κατ’ εξοχήν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΙΕΛΗΣ. Τους άλλους δεν τους δλέ- 
χετε χου διακόπτουν;

ΠΡΟΕΔΡΕΤΟΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης) Αχό την αλευ
ρά σας, τώρα, δλέχετε τι γ ίνετα ι; Είναι εχί του Βήματος 
ο Αρχηγός του κόμματός σας και σεις δημιουργείτε δόρυβο 
και χροκαλείτε ανωμαλία.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β0ΓΔΟ 1ΤΗΣ. Τις ύβρεις δεν τις άκου 
σατε αχό εκεί;

ΗΛΙΑΣ ΒΟΠΤΟΤΚΛΑΚ11Σ. Τους δικούς σας δεν τους
..............· -·.

παρατηρείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Το έκανα και 

ζήτησα αχό τους αναδέλφους να μη διακόχτουν και να κα 
•δήσουν στις δέσεις τους.

(Θόρυβος. διαμαρτυρίες αχό την Πτέρυγα της Νεα; Δη
μοκρατίας-). . . . . . .  . ·. .  , ··■■· ■

(Κωδωνοκρουσίες).
Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε τη δική μου παράκληση. Πα

ρακαλώ πάρα χολύ, κύριε Πρό'ΐδ?·*, να ανακαλέσετε.
ΚΩ ΝΐΣΤΑΝΤ IΝ ΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Κύριοι συνάδελφο: και κύρι'ε Πρόεδρε, 
είμαι υποχρεωμένος να λέω τα χραγματα με το όνομά τους.

(Χειροκροτήματα αχό την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας - διαμαρτυρίες αχό την Πτέρυγα του ΙΙΑΣΟΚ).

Εχανειλημμένως έχω κάνει χροσχάδεια συνεννοήσεως με 
τον Πρόεδρο της ιΚυδειρνήσεως. Εχανειλημμένωςΐ Εχανει- 
λημμένως έχουμε συμφωνήσει και εχανειλημμένως δεν ετη- 
•ησε το λόγο χου έδωσε.

(Μερικοί Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όρδιοι, διαμαρτύρο
νται).

Και αν νομίζετε ότι εμείς είμαστε εΙδώ, για να παίζουμε 
-,εριδωριχκό ρόλο, κάνετε λάδος.

ΐΕΛΕίΓΟΕΡΙΟΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ. Αυτά να τα πείτε όταν 
δα είναι ο κ. Πρωδίυιχουογός εδώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας), Η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε σε σας. 
ούτε στον Ανδρε?. Παχανιδρέου, ανήκει στον ελληνικό Λαό.

ματα χυτά.

-ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΙ IN ΑΚ ΗΣ. Ό
δυχουργός βάζε: την ουρά στα σκέλια.

ΠΡΟΕΔΡίΕΓΩΝ (Μιχαήλ Στεφα-, 
λώ, κυρtoi συνάδελφοι. Εσείς δ&υεδάνετ 
δήστε στις δέσεις σας και μη διακόχι 
ν.αίωμα να διακόπτετε.

Κύριε Ιίρόείρε, κάνω μια χαράκλ-

ρεια. οτι ψεύδεται ο Π ρωδυπουργός. . . .
(θόρυβος, έντονες διαμαρτυρίες αχό την Πτέρυγα της 

Νέας Δημοκρατίας),

Και αυτό οφείλετε να το καταλάβετε.
Δεν είναι χράγ- (Ό ρδιοι ο: Βουλε υτές της Νέας Δημοκρατίας, χειρο-

κροτούν).
ι είναι εδώ ο Π ρω- Δεν μπορείτε να επ’ r *'· . * ">ιοακετε εοω μέσα με τις φωνές και.με

την χλειοψηφία, το νόμο της ζούγκλας.
;ς ) . Σας χχρακα- Κύριοι συνάδελφοι, τα οικονομικά δέκατα............
• η συνεδρίαση; Κα- ] 1ΡϋΕΔΡΕΤΩΝ (.Μιχαήλ Στεφανίδης), Κύριε Πράε-

Δεν έχετε το δι- ο,ρε, εξχρτχται s-πό την ομιλία σας η αποκατάσταση της
ηρεμίας στην Αίδουσα . Γιατί εφόσον συνεχίζεται αυτή η δια-

, σε σας, ο οποίος αάχη και αρνείσδε να ανακαλέσετε............
ηγέτης της Αξιω- (Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ση αυτή είναι βα- Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.

τε, κύριοι συνάδελφοι. Αχευδυνομα.' στον ■/.. Π ;όε- 
:ρο και τον παρακαλώ αυτή τη φράσι; να την ανακαλέσει.
να την αχοσηρει, να τη διορδώσει. γιατί πολλές 
Λίδούσα αυτή ο μ ιλ ο ύ μ ε ... . . .

: ε ;  στνν

Κύριε Πρόεδρε, δίεωρώ αυτή τη φράση χολύ βαριά και 
δα ήδιελα να χαρακαλεσω. . . . . .

(Φωνές αχό Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας).
Κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η κρίση του Προεδρείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, ας αποδείξει εμχρά- 
ν.τως η Κυβέρνηση χως έχω λάδος.
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\*·*οκοοτήκατα από την Πτέουγα της Νέας Δημοκρα- μέρος του Αρχηγού τη ς Αξιωματικής ΑνσυπΦλιτευσης προ- 
* * Λ ' ί_____  ___Γ*____ __  Ό μ Λ ^  1Ζ/ν. Α ϊ #λλ/λ λ *γ*

-:α :
Είμαι έτοιμος· να αποδείξω ότι -έχω· 'δίκιο με συγκεκριμε- 

να περιστατικά και συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν είναι δυνα- 
τ&ν η Αντιπολίτευση, που αντιπροσωπεύει το 41% του ελλη- 
• ικού Λαού, να είναι αντικείμενο τέτοιας μεταχειρισεως.

ύνευαε δικαιώματα. κύριοι συνάδελφοι και εμείς.Λ ' * . ", . - 7'Λ * 1 , “, , , 7 >. '
Και δεν -,ομ.ζο οτ; κάνεις εοώ μετά υποτιμά τον Οίκο μα:

εο/.ο.
ΚΩΣΤΕΣ ΚΟΝΤΟ ΠΟΔΗΣ. Δεν έχετε δικαίωμα να 

υβρίζετε απάντα τον Π ρωόυπουργό.
11ΡΟΒΔΡΒΓΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). ΓΙαρεκάλεσα 

τον κ. Πρόεδρο να αχοκατασταόεί η ηρεμία στην Αίύουσα. 
Αιότι. όταν λέτε ότι ψεύδεται ο 11 ρωάυπουργός οεν είναι 
δυνατόν νια μη διαμαρτύρονται οι κύριοι συνάδελφοι.

Ο Κανονισμός προβλέπει ότι όταν δημιουργεί τα··. άόρυβος 
ο οποίος δεν σταματά, το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να 
κάνει μία διακοπή της συνεδριάσεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Με απειλείτε με διακοπή, κύριε Πρό
εδρε; Εγώ βλέπω ησυχία.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, το λίγο επί
της διαδικασίας.

I ίΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Δεν έχετε το 
λογο. Δεν μπορεί, να λάβει κανείς το λύτρο-, όταν έχει δοόεί 

ομιλεί ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.
;αν τελείωσε· ο κ. Πρόεδρος, τότε μπορείτε να λάβετε

και
Ό ταν _ .. ,
το λόγο επί του Κανονισμού.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ. Μας υβρίζει, κύριε Πρό-

ΠΡΟΕΔΡΕΓΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Θα παρακαλε
τού για ύστατη φορά, κύριε Πρόεδρε, να κάνετε μια αποκα
τάσταση.

ΚΩΣΤΙΙΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ. Να ανακαλέσει, κύριε 
ί ί : οεε.ρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης·. Παρακαλώ, 
κύριοι συνάδελφοι, καίόήστε -στις δέσεις σας.

τη βαρεία φράση. Αυτό είναι το χρέος του.
(Διαμαρτυρίες, ύόρυβος από την Πτέρυγα της Νέας Δη

μοκρατίας;. ( '
(Διαμαρτυρίες. *ύ ορυόος απο την 11 τερογ.α ·το·υ ΠΑΣόΚ ·.
Παρακαλώ, παρακαλώ, αν συνεχιστεί ο όόρυβος ο οποίος 

είναι και από τ ις  δυο Πλευρές τ ό τ ε ...............
ΒΑΤΌΣ ΣΤΑΘΟΠΟΓΑΟΣ. Από εκεί να τα πείτε, δεν

ακούτε τι λένε τόση ώρα; ■ ·■ λ  ^
ΕΝΑΣ' ΒΟΓΛΕΥΤΗΣ. Να κάνετε το καύήκον, σας, κύ

ριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Έκανα το κα

θήκον μου.
(Οι Βουλευτές από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, 

όρόιοι διαμαρτύρονται). --·-■·
Καόειστε κύριοι, γιατί εγείρεστε; 'Οταν ήρόε ο κ. Γρι- 

τσης και ειζή,τησε το λόγο επί του Κανονισμού του απηντησα 
ότι δεν μπορεί να ζητήσει το λύτρο τώρα που βρίσκεται επί 
του Βήματος ο Αρχηγός της ‘Αξιωματικής Ανπιπολιτεύ- 
:εω ς. Ο οιοσδήποτε ομιλητής βουλευτής. Αστό απαντησα 
στους αντιλέγοντες.

Παρακαλώ /.αόείστε ,στ’.ς δέσεις σας.
1 Θόρυβος, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα-,της. Νέας Δη

μοκρατίας και από την Πτέρυγα του ΠΑίΣΟΚ).
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΛΚΗΣ. Δεν εξασφαλίζετε, κύριε 

!1 ρόεορε. το λόγο στον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Σας παρακαλώ 

μη μου υποδεικνύετε εσείς ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο 
πσέπε: να ενεεγήσει το Πσοεδσείο.

οικαιωμα. κύριε

Γ '  '  ' Τ Γ ■'·'·= ------- '’ΤΙ..................
Επαναλαμβάνω : Παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο· να αποσύ

ρει αυτή τη λέξη.
ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ποια

λέξη ήταν αυτή:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Τη λέξη «ψεύ

δεται».
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑιΚΗΣ. Θέλετε να αποσύρει την 

αλήόεια;
(Κωδωνοκρουσίες'.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, 

κύριοι συνάδελφοι!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Το οτι ψεύδεται η Κυβέρνηση και ο 
Πρωθυπουργός, είναι πολιτική παρατήρηση και πολιτική 
ιιαπιστωση. Και οεν φαντάζομαι να υπάρχει κανένας από 
τα 10.090.000 Ελλήνων που δ 7. εκπλαγεί. γιατί είπα ότι ο 
ι ί  ,ωνυπουργός φευοεται

(Χειροκροτήματα -απο την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα-
Τ ας).

Είναι κοινή πεποίθηση όλων των Ελλήνων και των οπα
δών του ΠΑΣΟΚ.

('Ορθιοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρονται).
Κα: εν πατη ::ερίπτο>τεί. είναι ϊ·»άτ.^ίΛ ν,ου να το λ ίω . 

Λν δεν το πιστεύετε εσείς είναι δικό σας όένα. Επαναλαμ- 
σανω : Είναι ίικαιωσά μου να το λέω. (Ό ρθιοι οι Βου
λευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριοι συνά
δελφοι. το Προεδρείο κάνει μια διαπίστωση αντικειμενική.

"  τ· Τ-* "ον Πρωθυπουργό της Χώρας εκ

IΙΔΙΑΣ ΒΟΓΓΙΟΥΚΑΑΚΙΙΣ.
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κανένα δικαίω
μα δεν έχετε. Κανένα δικαίωμα. Κατά συνέπει» αν συνεχι
στεί, όπως 'βλέπω ότι συνεχίζεται ο θόρυβος, λόγω της αδι
καιολόγητης. γ ι«  μένα, εμμονής του κ. Προέδρου να μην 
ανακαλέσει. .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Εγώ δεν βλέπω κανένα δέ-ραβο, κύριε 
Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης).............να μην
αποσύρει την βαρεία ύβρη εναντίον του Πρωθυπουργού, εγώ
είμαι αναγκασμένος να διακόψω τη συνεδρίαση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, να διακόψετε. Αλλά, 
ούτε ύβρη βλέπω, ούτε ανησυχία στην Α,ίόουσα. Και εν 
παση περιπτωσει, εγώ δεν ανακαλώ τίποτε είμαι έτοιμος να 
αποδείξω.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκσα- 
τ ια ς).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Διακόπτεται η 
υνεδρίαση για 3 λεπτά.

ΔΙΑΚΟΠΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Επαναλαμβάνεται 
η οιακοπεισα συνεδρίαση.

^Κύριοι; συνάδελφοι, ,κατά τη συνεδρίαση η οποία διεκάπτ 
ειοα και απο τα Πρακτικά και ο κ. Στεφανίδης με πλτσο- 
φορησε ιοτι ελεχίησαν εκ μέρους του αξιότιμου κ. Αρχηγού 
7ης Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, φράσεις βαρύτατες ενά
ντιον του Πρωθυπουργού της Χώρας. Φράσεις οι οποίες
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2εν είχαν χ/ΛΜ&έί στο Κοινοβούλιο μ’ χ*ττ, την ωμότητα 
ν.χ: it¡? οξύτητα. Νομίζω, οτι αυτό προσβάλλει το κύρος τον 
Κο'νοδοΐίλίόο. Προσβάλλει την ‘κρατούσα ευταξία στο Κοινο
βούλιο χχ·. προπαντός οίνε: ένα παράδειγμα επικίνδυνο^ για 
την τάξη, γ:α την ηρεμία, την ευπρέπεια αυτής της Αιδου-
σχς.

Ειγώ προσωπικά δ-α ήδελα να παρακαλέσω. με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μου, τον κ. Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολιτεύσεως, να διορδώσει αυτές τις για  πρώτη φορά 
ακοοσδείσες εκφράσεις εν. μέρους τον.

(Θόρυβός.· διαμαρτυρίες αχό την Πτέρυγα της Νέας Δη
μοκρατίας·) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς), Παρακαλώ, αφή
στε να διεξαχδε· ήρεμα η συζήτηση.

βα  ήδελα νά τον παραΐκαλέσω να έχε; την καλοσύνη να 
διορδώσει αυτές τις εκφράσεις, οι οποίες και αχό εκείνον, 
αλλά και μέσα στην Αίδουσα της Βουλής, τουλάχιστον μετά 
τη μεταπολίτέυση. 5εν ακούστηκαν ποτέ τέτοιες βαρύτατες, 
ωμότατες, εκφράσεις εναντίον του Π ρω-Sυπουργού της Χώ- 
F *?·

¡θόρυβος αχό την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
Παρακαλώ.κύριοι, αφήστε τον κ. Αρχηγό της Αξιωματι

κής, Αντιχιολιτεύσεως, εάν έχει την καλοσύνη, να απαντήσει. 
Τον παρακαλώ χαρα πολύ, διότι 3ε δέλω να εχ.αναλάβω τις 
εκφράσεις, οι. οποίες 3ε δίγουν μόνο τον Π ρωδυπουργό, 
αλλά ίέγοάν -και όλους τους αξιότιμους συναδέλφους της 
Συμπολ: τε ύσ εω ς .

Κύριε . Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, -δα 
ήδίελα να σας χαρακαλέσω να κάνετε αυτή την εχανόρ-δωση 
κα: έτσι νομίζω, ότι δα αχοκατασταδεί πλήρως η ηρεμία 
μέσα στην Αίδουσα αυτή και προπαντός δα δώσετε εσείς 
το πχράόεΐ’.γμ-χ της καλής συμπεριφοράς για το μέλλον όλων 
των συναδέλφων μέσα στην Αίδουσα αυτή.

Ορίστε, κ. Πρόεδρε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, -κάνετε* λάδος στη 
: ιαχιστωση και εις ό.τι αφορά αυτά που είπα και εις ό.τι 
αφοράς το συνήδως συμβαίνον, σ' αυτή την Αίδουσα,

Εγώ πράγματι, αποφεύγω να είμαι σκληρός στις εκφρά- 
-εις μου. παρά το γεγονός, ότι είμαι σκληρός στην Αντιπο
λίτευση· και-στους πολιτικούς μου αγώνες, αλλά στη συγκε
κριμένη περίπτωση, αυτό που είπα ανταχοκρίνετα: στην χλή- 
δεια. ··'.

Κύριε Πραεορε, φδασαμε σε ένα σημείο, χου χρέχει να 
50uu;¿ τά· πραγματα κατα,ματα, για να δούμε, αν μπορούμε 
■'α λειτουργήσουμε ομαλώς και σαν Κοινοβούλιο και εάν μπο
ρεί ο πολιτικός μας βίος να τραβήξει ομαλά μπροστά. Έχω 
εχανειλημμένως σώσει δείγματα ότι είμαι πρόδομος να σε
βαστώ —-και '·σέβομαι—- και τους γραπτούς και τους άγρα
φους κανόνες του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, αλλά δεν 
είμαι,·' σε; «σφία περίπτωση, διατεδειαένος να κάνω συμφω
νίες. ·χο·υ ο'εν Τηρούνται. Δε δέλω να προχωρήσω αυτή την 
ώρα παραπάνω, γιατί δεν είναι παρών ο κ. Πρόεδρος της 
Κυβερνήσεως. για να μη μου πουν οτι μιλώ μόνο εγώ και 
δεν απαντά αυτός.

Το πρόβλημά μας είναι, εάν μπορούμε να συμφωνούμε και 
αυτά που συμφωνούμε να τηρούνται. Εάν όχι. κύριε Πρόεδρε, 
υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας και του Κοινοβουλίου και ομα
λής πορείας του πολιτικού μας βίου.

Με αυτή την έννοια η παρατήρησή μου ήταν καδαρά πο
λιτική, και αναλαμβάνω όλο το βάρος και όλη την ευδύνη.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δη
μοκρατίας).

Και δέλω να πιστεύω, ότι η αλήδει.α,, κατ' αυτό τον τρό
πο λεγάμενη, δα βοηδήσει στην εκκαδάριση του προβλήμα
τος και στην, εξεύρεση, λύσεως. την οποία ειλικρινώς επι- 
δυμώ.

ay 3,1

(Ζωηρά και παρχτεταμένα χειροκροτήματα από· την Π τέ
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας)..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Πρόεδρε 
της Νέας Δημοκρατίας, χνεφέρώητε στους γραπτούς κανό
νες και τους άγραφους, οι οποίοι κρατούν μέσα σ’ αυτή την 
Αίδουσα. τους κανόνες που διέπουν επιτέλους το δημοκρα
τικό μας πολίτευμα. Αυτοί οι κανόνες δε· λένε -ουδενα, οτι 
είναι δυνατόν δια τέτοιων δεινών ύβρεων ν »  συν&χλεγαμε- 
δα —και μέσα στην Αίδουσα αυτή και εικτός. της Αιδούσης 
αυτής—  οι Εκπρόσωποι του Έδνους. Εσείς, χαρά,ταύτα, το 
οπράξατε, ενώ σας χαρεκάλεσα να ανακαλέσετε, να 3;.ορ- 
δώ,σετε αυτή την έκφραση, έκφραση, η οποία, επαναλαμβά
νω, δεν προσβάλλει μόνο τον Π ρωδυπουργό της Χώρας, αλ
λά προσβάλλει και όλους τους συναδέλφους. Και είμαι ανα
γκασμένος, κύριε Πρόεδρε, πλέον να υπενδσμισω τι είχατε.

Είχατε ότι έχουμε αναξιόπιστο και ψεύτη ΙΙ,ρωδυχουργο 
και δεν μπορεί να είσδε υπερήφανοι γ ι’ αυτό, αχευδυνόμενος 
προς τους συναδέλφους της Συμπολιτεύσεως. Δηλαδή, τα
πεινώσατε και τον ΓΙ ρωδυπουργό.και όλους τους συναδέλφους 
της Συμχολιτεύσεως.

Από της πλευράς του Προεδρείου πιστεύω, ότι οι εκφρά
σεις αυτές δεν είναι άξιες ενός Αρχηγού, και μάλιστα Αρ
χηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.

Είπατε και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και δεν το .τηρή
σατε. Το παρέβητε σεις ο ίδιος ενώ το διακηρύξατε μόλις 
προ ολίγου, ότι έπρεπε να είναι χαρών ο Πρωδυπουργός 
για να λύσετε τις διαφορές σας και να αποδείξετε αν είναι 
ή δεν είναι ψεύτης, αν είναι αναξιόπιστος ή δεν είναι.

Παρά ταύτα τις .κατηγορίες αυτές, δεν εδιστάσατε νχ τ ις  
απευδύνετε εναντίον ενός αχόντος, εναντίον του απόντος
Π ρωδ·υχουργού.

Το Προεδρείο αίσδάνετα; την ανάγκη να αχοδοκιμασει 
πλήρως αυτή τη συμπεριφορά. Και δε δα ήδελα, γιατί ο 
Κανονισμός γνωρίζετε τι προβλέπει, δε δα ήδελα, κύριε 
Πρόεδρε, να είσδε σεις ο πρώτος ασχημονήσας μέσα στην 
Αίδουσα αυτή και εγώ ο πρώτος ο οποίος να κάνω εφαρμο
γή —ο πρώτος στα κοινοβουλευτικά χρονικά- - των διατά
ξεων του Κανονισμού, εναντίον ενός Αρχηγού και μάλιστα 
του Αρχηγού..της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.

Λυπάμαι για την απάντησή σας. Και λυπάμαι για την όλη 
εξέλ ιξη  της υποδέσεως η οποία δεν προοιωνίζει καλά για 
τον Τόπο. Κα: αν μου επιτρέψετε αυτά που προοιωνίζονται 
τα κακά, στη Χώρα, αυτά τα δεινά τα οποία προοιωνίζονται, 
προ’τχονται από τη σημερινή εμφάνισή σας.

Λεν έχω τίποτα άλλο να πω. παρά να εκφράσω και πάλι 
τη βαδυτάτη λύπη του Προεδρείου και την αποδοκιμασία 
του.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ .
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, ως Πρόεδρος του 
Σώί'αατος μπορείτε να έχετε γνώμη, είναι για  μένα σεβαστή. 
Θα σας έλεγα μόνο ότι πολλά πράγματα πολύ χειρότερα και 
πολύ βαρύτερα ακούστηκαν στην ίδια Αίδουσα από τα χεί
λη του Πρωθυπουργού κα: δε σας είδα να συγκινεισδε.

(Χειροκροτήματα αχό την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Πότε συνέβη αυ
τό. κύριε Πρόεδρε; Πότε συνέβη!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Ό ταν ο Πρωδυπουργός όμιλε! για 
«εδνική μειοδοσία», δε σας είδα ποτέ να εξεγείρεσδε.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τία ς).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Δεν το προεβάλα- 
rs, κύριε Αρχηγέ. Μη μου αμφισβητείτε την αντικειμενικό
τητα!



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΤΣΟΤΑΚΗΣ (Α ρχ^ός της
Νέα; Δημοκρατίας). As σας είδα να έξεγέίρεσθε, κύριε 
Πρόεδρε. Σας την αμφισβητώ, κύριε Πρόεδρε. Σας την αμ
φισβητώ ευθέως.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Τότε τα τμ$*βη- 
τέίίε  όλα!

'Χειροκροτήματά ατό την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Αυτό επιτέλους είναι μέσα στα πλαί- 
"ΐα των αρμοδιοτήτων σας. Και σέβομαι την τοποθέτησή σας 
όσο κα: αν την αμφισβητώ. Αυτό που δε δέχομαι είναι να 
ομιλείτε από καθέδράς για τις ευθύνες των Κομμάτων στο 
δημόσιο βίο.

Αν θέλετε να πείτε τέτοια, ο Ιωάννης Αλευράς κατεβαίνει 
κάτω και τα λέει, κύριε Πρόεδρε. Δεν τα λέει από την Έ 
δρα.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα-

Για να είμαστε εξηγημένοι, εδώ μέσα, εγώ είμαι πρόθυ
μός οποτεδήποτε θέλετε να συζητήσομε το θέμα, γιαιτί ει- 
λικρίνώς έχω το άγχος, έχω την αγωνία, πού θά  πάει αυτός 
ο Τόπος ;

(θόρυβος, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Αν νομίζετε ότι μ" αυτή τη μέθυδο θα πάμε μπροστά, κά

νετε λάθος.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ σταιμάτώ εδώ και κάνω τη δήλωση 

ότι γ ι ’ αυτά που είπα είμαι έτοιμος —-εδώ είναι το Κοινο
βούλιο·— ανά πάσα ώρα να συζητήσουμε, αν υπάρχουν θέ
ματα επί των οποίων συμφωνήσαμε κα: δεν ετηρήθησαν. εάν 
ο πολιτικός μάς βίος, εξελίσσεται ομαλά.

Εμείς, θέλω να γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, μια που θέ
σατε το θ-έμα, θα αγωνισθούμε για την ομαλή πορεία του 
Τόπου, αλλά δε θα θυσιάσουμε, ούτε τα ατομικά μας δι
καιώματα, ούτε τα πολιτικά μας δικαιώματα, ενώπιον της 
αυθαιρεσίας!

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τία ς). '

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Αρχηγέ 
της Αξιωματικής Αντιπολιτεύτεως. ως Ιωάννης Αλευράς 
μπορώ να κατέβω και είχαμε κ*ι την ευκαιρία κατά το πα
ρελθόν να συνομιλήσουμε στην Αίθουσα αυτή, ως Κωνστα
ντίνος Μητσοτάκης και ως Ιωάννης Αλευράς. Δε θέλω να 
επανέλθω σ’ αυτήν την περίοδο, κατά την οποία και σας 
εγνώριαά και με γνωρίσατε!

Δε θέλω να επανέλθω!
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του IIΑΣΟΚ).
Μονάχα, μη μου στερείτε το δικαίωμα να εκφράτω από

ψεις γίά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα μέσα στην Αίθου
σα αυτή. Είναι δικαίωμά μου ως Προέδρου, είναι καθήκον 
μου επιβεβλημένο, να διατυπώσω αυτές τις θλιβερές από
ψεις και τα οδυνηρά συμπεράσματα, που έβγαλα από αυτήν 
-ην αποψινή συνεδρίαση.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Αυτό σας απαντώ και κατά τα λοιπά θα ήθελα να παρα- 

καλέσω να συμφωνήσετε ότι οι απόψεις αυτές, οι βαρύτατες 
αυτές εκφράσεις, δεν έχουν ακουσθεί από Αρχηγό %τ. μάλι
στα της Αξιωματικής Αντιπολιτεύτεως. από της μεταπολι- 
τεύσεως και ύστερα.

(Θόρυβος — Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Από τον Πρωθυπουργό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Τπουργός 
Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.

:m-2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (OAC.» εΛ-ΕΐΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ¡Aρχήήός της
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, πριν δίεκέπη"η ομι
λία μου κα: κατά τον Κανονισμό δικαιούμαι να άύνήχίσώ..

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γε-άννης Ν. Αλευράς). Με συγχαρείτε, 
κύριε Υπουργέ.

Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη. έχετε το λόγο. .
(Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν την 

άνοδο του κ. Μητσοτάκη στο'Βήμα).
Κύριε Πρόεδρε, πόσα λεπτά έχετε ακόμη, να μιλήσετε :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της

Νέας Δημοκρατίας). Πρώτον, δεν έχω όριο, κύριέ Πρόε
δρε, αλλά είχα μιλήσει 10' λεπτά.

(Θόρυβος από όλες τις Π τέρυγες).
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ TOT ΠΑΣΟΚ. Να ανακαλέσει. (Θόρυ

βος).
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1ΚΑΙΝΑΒΟΣ. Αν δεν ανακαλέσει, δε 

θα  πάρει το λόγο. (Θόρυβός από την Πτέρυγα του ΙΙΑ.
ΣΟ.Κ.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, μη 
θορυβείτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Είχα την ευκαιρία·, κύριοι συνάδελφοι, 
να επισημάνω την ανάγκη διαλόγου και να αρχίσω με τη 
διαπίστωση ότι η τραγική πορεία των οικονομικών της Χώ
ρας απαιτεί διάλογο, απαιτεί ειλικρινή και τίμεσ διάλογο. 
Και να κατηγορήσω την Κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε αυτό 
το διάλογο και γιατί μετεχειρίσθη αυτή τη μεθόδευση των 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, για νά αποφύγει τη 
συζήτηση στη Βουλή, την κρίσιμη ώρα.

Θα αντελήφθη υποθέτω όλη η Αίθουσα και πάντως το 
αντελήφθη ολόκληρος ο ελλην.κός Λαός, ότι η Κυβέρνηση 
επεδίωξε την κρίσιμη ώρα, όταν ο Λαός αναστατωμένος 
και αγανακτισμένος αντιδρούσε, να αποφύγει τη- συζήτηση 
στο Κοινοβούλιο. Και γ ι’ αυτό ακριβώς απέφυγε και τη συ
ζήτηση στην τηλεόραση. Απέφυγε κάθε διάλογο.

Θα έλεγα, κύριε Τπουργέ της Εθνικής ΟίκοΚμίάς, ότι 
ήταν λάθος αυτό που κάνατε, γιατί επιτέλους ο Λαός θέ
λει και εκτόνωση. Ο διάλογος δέν κάνε: ποτέ κακό στις Δη
μοκρατίες. Κ όνει πάντοτε καλό.

Εν πάση πέριπτώσει .σήμερα πλέον που συζητούμε, δεν 
έχουμε τις προβλέψεις, έχουμε ήδη τά δεδομένα. Γιατί πα
ρήλθε αρκετός χρόνος και διαγράφονται οε εξελ ίξε ις  και 
οι προοπτικές.

Θά είμαι πολύ σύντομος και θα αρκεσθώ σε βασικές πα
ρατηρήσεις.

Θα ήθελα επ’ αυτού, εάν ο κ. Σημίτης έχει νά πει κάτι 
να με διακΙαψει.

Πρώτη πφάτήρήση. κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι σήμερα 
είνάι πασιφανές, ότι ο: διεθνείς οικονομικές εξελ ίξε ις  ευ
νοούν σκάνδάλώδώς το ΠΑΣΟΚ κάι τον II ροεορο του.

Δε νομίζω να αποτολμήσει πλέον σήμερα ούτε ο Ανδρέατ 
Παπανδρέου να πει ότι αυτά που συμβαίνουν στη Χώρα μας 
οφείλονται στις κακές εξελ ίξε ις  της διεθνούς οικονομίας. 
Διότι, είναι βέβαιο ότι έχουμε δύο σημαντικότατες μεταβολές 
που κυριολεκτικά μας σώζουν από την άμεση κάτάάτρόφή. 
Το δολλάριο πέφτει σημαντικά και προπαντός κατρακυλούν 
δραματικά ο: τιμές του αργού πετρελαίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Γιατί δραματικά: Ευ
νοϊκά.

(Θόρυβος, διαμαρτυρίες).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, μη 

διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Ό ταν πέφτει η τιιμή του πετρελαίου 
κατά βαρέλι 10 δολάρια, αυτό σημαίνει 70 δολάρια τον τό
νο, σημαίνει 70 εκατομμύρια, στο ένα εκατομμύριο τόνουτ.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π — 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 3933

για -Λ δ εκατομμύρια τόνους χρίιάζετβ! η Ελλά
δα, είνα: πάνω άπί 600 εκατομμύρια δολλάρια. Αυτά -3α 
ιύφεληθει ή ελληνική οικονομία *& χαιρόμαστε. υπό την προ
ϋπόθεση βέβαια ότι -3α θελήσε; να κάνε: την πολιτική πόυ 
όι περιστάσεις απαιτούν και που την εκφράζει η γειτονική 
Τουρκία, να αναπροσαρμόσει τις τμ ές  με βάση τήν πορεία 
τ<·>ν διεθνών τιμών. .

Έτσι η διεθνής συγ-λ.ϋρία είνα; εξαιρετικά ευνοϊκή και 
ταυτόχρονα υπάρχει γενική τάση ανακάμψεως στην παγκό
σμια οικονομία με μοναδική εξαίρετη την Ελλάδα.

Εχω μπροστά, μου εν αν πίνακα του ΟΟΣΑ που ασφαλώς 
τον ξέρει ο κ. Σημίτης, ένα δραματικό μήνυμα που μας έρ
χεται από τον βΟΣΑ. Π αρ θυσιάζει -χία γραφική παράστατη, 
η, οποία εκφράζει την άνοδο του .ακαθαρίστου εθνικού εισο
δήματος των 23 χωρών του ΟΟΣΑ. Και είναι, κυρίες και 
κύρ’Οι συνάδελφοι, τραγικό για τους έλληνες ότι και ο: 23 
χώρεί  ?:υ  ΟΟΣΑ έχουν αύξηση εθνικού εισοδήματος —-3α 
έχουν είναι η πρόβλεψη του ’36-— με πρώτη την γειτονική 
Τουρκία. Και η μόνη χώρα που έχει αρνητική αύξηση εθνι- 
κού εισοδήματος είναι η Ελλάδα.

Έτσι, είναι προφανές ότι κάτι άλλο φταίει. Αε φταίει 
πάντως η διεθνής συγκυρία. Απολογισμό της τετραετίας να 
κάνουμε, δεν είναι ανάγκη, κύριοι συνάδελφοι. Βγαίνουν σε 
χοντρούς αριθμούς τα δεδομένα.

Όση ήταν η αύξηση του εθνικού εισοδήματος ένα χρόνο 
επί Νέας Δημοκρατίας, είναι η αύξηση την τετραετία του 
ΠΑΣΟΚ. Και αυτή η αύξηση -3α πέσει φέτος σημαντικά 
με τη μείωση που περιμένετε.

Όση ήταν η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων ένα 
χοένο στη Νέα Δημοκρατία, είναι τα τέσσερα χρόνια του 
ΤΐΛΣίίΚ. Και αυτή είναι που -3α υποστεί κα-3ίζηση το 1986.

Το εξωτερικό δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε. Το γενικό
τερο δημόσο χρέος τριπλασιάστηκε μέσα σε 1 χρόνια. Η 
Ελλάς σήμεοα είναι εξαρτώμίνη.
.·' Αν αφαιρέίίτε τα χρεολύσια και υπολογίσετε και τα 3 
δις που μας έδωσε η καταραμένη η ΕΟΚ την τετραετία, 
έχετε 9.5 δις δολάρια που επιβάρυνε το ΠΑΣΟΚ τον Ελ
ληνικέ Λαό.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι πολύ κα-5-αρέ. ωμό. 
Γιατί χρειαστήκανε και πού πήγα'« αυτά τα 9.5 δις δολά
ρια επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ;

Δεν θέλω να πω πόσο επιβαρύνει αυτό τον καθένα έλλη- 
να. Κάθε παιδί που γεννιέται, .με τι βάρος γεννιέται. Και 
δεν θέλω να πω πόσο αυτό στερεί τα περιθώριά που πρέπει 
να έχει η Χώρα μας για την άσκηση ανεξάρτητης εξωτε
ρικής πολιτικής, ότοτν εξαρτώμσστε από τις αμερικανικές 
τράπεζες και από το δολάριο.

Κύριόι συνάδελφοι, γιατί πηγαίνουμε από το κακό στο 
χειρότερο; Εγώ δε -3α μιλήσω για την ΑΤΑ.

Ο κ. Ζίγδης ήταν πράγματι ενδιαφέρων στις τοποθετήσεις 
του 7.άι μπορεί και σε πολλά πράγματα να είχε δίκιο. Η δι
κή μας η πολιτική δε στηρίχτηκε ποτέ στην ΑΤΑ. Εμείς 
υποστηρίξαμε ότι ο εργαζόμενος πρέπει να παίρνει παραπά
νω από την ΑΤΑ και το εφαρμόσαμε. Είχαμε και του δώ
σαμε. Εσείς δεν έχετε για να δώσετε και δεν είναι περίεργο 
-··κτί δε δίνετε και για- ’ γαντζώνεστε στην ΑΤΑ. την οποία 
τώρα καταργείτε. Η ΑΤΑ αποτελεί μία υστάτη εγγύηση για 
τον εργαζόμενο, ετερόχρονισμένη μάλιστα και κουτσουρεμένη 
όπως τη δίνει το ΠΑΣΟ(Κ, αποτελεί κακή εγγύηση, αλλά 
και αυτή την εγγύηση δε τη δώσατε. Θυμάστε, κύοιοι συ
νάδελφοι, ότι στις παραμονές των εκλογών ο Πρωθυπουργός 
κ: Ανδρε*ς Παπανδρέου με ερωτούσε: Γιατί δε λέει για τη < 
ΑΤΑ ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί δεν υπόσχεται για την ΑΤΑ: 
Εγώ μεν είπα τότε ότι η πολιτική μας -3α ασφαλίσει το λ ι
γότερο την ΑΤΑ. αλλά δι’ άλλης μεθόδου, όχι δια της ΑΤΑ. 
με τια ελεύθερες διαποα-ησατεύσεις. το Π ΑΣΟΚ όύ.ώτ δε 
γνώρίζέ ότι -3α καταργούσε την επομένη την ΑΤΑ: Είναι 
δυνατόν να μην το γνώριζε; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα

που συνδέεται, *ν .θέΧέτε, με τήν αξιοπιστία τής Κύβίρνή- 
σεως για την οπΟι’ά και πρωτύτερα μιλήσαμε. Γιατί, τι -3α 
πει επιτέλους αξιοπιστία; Να μπορεί νά σε πιστεύει ο άλλος 
σ’ αυτά πΟυ τθυ λες. Είναι δύσκολο να βρείτε περίπτωση Κυ- 
βερνήσεως που να είπε τόσα αντίθετα πράγματά από αυτά 
που έγιναν.

Ακόμη ή-3ελα να πω κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι. Δεν 
μπορεί να προκόψει η οικονομία μας και να άνϋρρώόει αν, 
πρώτον, δεν υπάρξει αναπτυξιακή πολίτική, για νά μεταχει
ριστώ τη φράση του κ. Ζίγδη, πού δεν είναι όμώς η σώστή. 
αν πρώτα δεν αποκατασταθέί η έμπιστο—»νη ,χ.*'' δε •»'νουν 
επενδύσεις. Πήγε ο χ. Πρωθυπουργός στο Νταβός για να 
συναντήσει όχι βέβαια τους μιχρομεσαίους ή τούς ταλαίπω
ρους, αλλά για να συναντήσει τους εκπροσώπους τώύ πολυε
θνικών, της διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας.,.καί να τους 
ζητήσει να κάνουν επενδύσεις στην Βλλάδμ. Θα του έλεγα 
ότι την ίδια ώρα που εκλιπαρεί τις πολυεθνικές νά κάνουν 
επενδύσεις, πολυεθνικές που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως 
είναι η φαρμακοβιομηχανία π.χ., τ ις  εκδιώκει κά< φυσικά δί
νει και κακό παράδειγμα. Αλλά θα του έλεγα ότι δυστυχώς 
δε» υπήρξε πειστικός και δεν ν.ατάφερε νά πρόσελκδσί!. Τώ
ρα, αν θα γίνουν τουριστικές συγκεντρώσεις εδώ στην Ελ
λάδα και γεύματα, δεν αποκλείεται να γίνουν, εγώ όμως δεν 
προβλέπω επενδύσεις. Και, κύριοι συνάδελφοί, είνά*. ανάγκη 
κάποτε να μιλήσουμε ειλίκρινά σ’ αυτόν τον Λαό, ό οποίος 
επιτέλους έχει μυαλό και έχει καί μνήμη. Τι να θυμίσω; Να 
θύμίσο> τα 2 δις δολάρια πΟυ επρόκειτΟ να έλθουν Οπό τίς  Α
ραβικές χώρες; Να θυμίσω τ* 8000 σπίτια πού ίπρόκείτο 
να κτίσουμε στην Αλγερία* Να -3υμίσω τη συμφωνία μαμθύ-3 
η οπΟίά -3α υπΐγράφετο για 1 δις δολάρια με.τη ,Λ ιβύη; Τι 
έγινε απ’ όσα κατά καιρούς είπαμε; Πολύ φοβούμαι, ότι απο
κλείεται να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, όσο το ΠΑΣΟ\Κ 
είναι στην εξουσία και κατά συνέπεια αποκλείεται να γίνουν 
επενδύσεις.

Αλλά το χειρότερο είναι ότι συνεχίζονται οι σπατάλες του 
Κ ράτΟυς. Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είμαι ωμός, όσο 
και αν η γλώσσα αυτή καμιά φορά δεν αρέσει. Οι προβλημα
τικές θα στοιχίσουν φέτος 160 δις. Και α ν . μπρλρτίσέτε και 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΓΡΕΣ. ΚΥΔΕΠ. ΕΜΠΟ. 
Κεντρικό Φορέα Οργανισμών, όλους αυτούς τους ποικιλώνυ- 
μόυσ οονανιτυ,ούς που γίνονται Καιαδας και απορροφούν την 
ικμάδα της οικονομίας έχετε 200 δις. Διακόσια δισεκατομ
μύρια είναι ακριβώς το κρίσιμο ποσό το οποίο 3εν καλύπτεται 
με τίποτα, το οποίο ανεβάζει το έλλειμμα του δημοσίου τομέα 
σ’ αυτά τα εξα.ρετίκά ύψη καί από εκεί καί πέρα οδηγούμα
στε στην κατρακύλα.

Κύρ:ε Υπουργέ της Ε3νιχής Οικονομίας, περίμενα με εν
διαφέρον να δω το νομίσματοπιστωτικό σας πρόγραμμα. Η 
πρώτη παρατήρηση που κάνω είνα! ότι το αργήσατε περίπου 
δύο μήνες. Συνηθίζεται και πάντοτε έτσι γινόταν στο παρελ
θόν, το νομίσματοπιστωτικό πρόγραμμα νά κατατίθεται με 
τον προϋπολογισμό. Διότι προϋπολογισμός, χωρίς νομισματο- 
πιστωτικό πρόγραμμα, είναι κολοβός, δεν αρκεί για να δώ
σει την εικόνα.

■Είναι προφανές, ότι είχατε δυσκολίες. Το παρουσιάσατε 
τελικώς. Δε νομίζω ότι, μπορώ να δεχθώ τους αριθμούς 
τους οποίους αναφέρετε. Είναι υπερβολικά αισιόδοξο και α
σφαλώς θα  πέσετε έξω , Αλλά και αν ακόμα δεχθώ, έτσι 
όπως είναι, “κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κάνω την παρατή
ρηση ότι, στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος περίπόυ καλύπτει σχε
δόν το 50% της συνολικής παραγωγής, η χρηματοδότηση εί
ναι 30% του συνόλου που είναι διαθέσιμο και το 70% το παίρ- 
ει ο παμφάγος κρατικός τομέας.

Αν υπολογίσετε τις προβληματικές, τους συνεταιρισμούς 
και τ ις  άλλες κρατικές επιχειρήσεις, που τ ις  συνυπολογίζετε 
στον ιδιωτικό τομέα, είναι ζήτημα αν 15% απομένουν για τον 
ιδιωτικό τομέα.

Είναι δυνατό υπό αυτές τ ίς  συνθήκες να πάμε μπροστά; 
Είνα: δυνατό να κινηθεί η ιδιωτική οικονομία; Κϋ- αν δε-
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χ3ούμε όχι όλο' αυτά χου λέτε 3α συμβούν, διότι εγώ δυσκο
λεύομαι να δρω, από πο·ό 3 α πάρετε τα 13ο δις σε ομόλογα 
ή από πού 3α εισπράξετε τα έντοκα γραμμάτια σε τρίχρονα 
r  και επτάχρονα; Ή , πώς είναι δυνατό να ελπίζετε ότε το 
έλλειμμα του δημόσιου τομέα 3α πέσει στα 721.000.00|0.000 
όταν πέρυσι από το έλλειμμα που είχατε υπολογίσει πέσατε 
30% πάνω;

Κυρ’.ο; συνάδελφοι, σήμερα κατά σύμπτωση στον Τόπο γρά
φονται δυο πολύ χαρακτηριστικά πράγματα! Το ένα αναφέ!- 
ρεται στο έλλειμμα του ΙΚΑ. Το έλλειμμα του ΙΚΑ φέτος 
προβλέπεται σε 26,7 ίδις — αναφέρω τις  Κυβερνητικές προ
βλέψεις—  καί ταυτόχρονα μνημονεύεται ότι για  τόκους 
νοε’άζετσι το ΙΚΑ 31 δις και για χρεολύσια 34 δις. Δη
λαδή, το ΙΚΑ συνολικά χρειάζεται περί τα 97 δις.

Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας, τα έχετε αυτά 
-α 97 δισ αέσα στο νομισματοπιστωτικό σας πρόγραμμα; Θα 
έχετε πρόβλημα δραχμών —το γνωρίζετε—  τραγικό πρό
βλημα δραχμών και 3 α έχετε ταυτόχρονα και πρόβλημα δα
νεισμού σε συνάλλαγμα.

Αλλά 3α ή3ελα να σας υπενθυμίσω, ότι την ώρα που το 
ΙΚΑ παρουσιάζει αυτή την εικόνα, διαβάζω στην εφημερίδα 
«ΕΘΝΟΣ»; «ΣΟΚ. Απόρρητη έκθεση αποκαλύπτει γ ια  τις 
τεχνικές υπηρεσίες ότι διπλή μαφία ροκανίζει το ΙΚΑ, ότι 
ολόκληρα κυκλώματα μέσα και έξω  από το ΙΚΑ προμηθευ
τών κ,λπ. έχουν μεθοδεύσει καμπίνες και διαφθορά στην τε
χνική υπηρεσία». Είναι ένα από τα φαινόμενα που δυστυχώς 
παρουσιάζονται συχνά τον τελευταίο καιρό.

Και 3έλω τώρα, κύριοι συνάδελφοι, να σας διαβάσω,, για
τί αυτά που 3  α σας πω είναι σύντομα, είναι μόνο χαρακτη
ριστικά, μια ανακοίνωση η οποία ήρ3ε στα χέρια μου από 
κάποιο κ. Τσιμπλιώτη Γιάννη, εκπρόσωπο των εργαζομένων 
-τ-, δ'^ικητικό συμβούλιο των εταιρειών πρώην συγκροτήμα
τος «Σκαλιστήρη», ο οποίος δίνει την εικόνα του τι, συμβαί
νει σε αυτό το συγκρότημα και λέγει: «Εννέα δις απλήρωτα 
δάνεια στο διάστημα της νέας διοίκησης. Νέα δανειακή επι
βάρυνση. Μείωση της παραγωγής το 1985 κατά 20% με 
25% σε σύγκριση μ,ε το 1981. Απόκλιση της παραγωγής από 
το -τόγρσα,μα του 1985 4 δ:;
2 0 .0 0  'όνο; δίπνρης μαγνήσια 
τήτων μένουν στο σιλό., Εκατς 
τος λευκόλι-λος ςτα εργοτάξια 
~τ;τ πλατείες. Η αξία των τ  
2 δις.

; δραχμές. ΪΓΛα ττρώτη· φ-Cfà
ς και μάλ:3τα ερώτων ΤΤΟίΟ-
> χιλιάδες τόνοιί αναξί οττοίη-

και 300.000 τόνοι βωςίτη
πονεματων αυτω·ν çt ανεr  τα

\νυπαοξία ν,ά3ε προγράμματος και μελέτης. Διοικητική 
και οργανωτική παράλυση. Γποτυπώδης λειτουργία του,Διοι
κητικού Συμβουλίου των εταιριών. Οι αποφάσεις παίρν.ονται 
σε παρασυμβούλια. Απογοήτευση και ανασφάλεια στους εργα
ζόμενους. Αλλαγή αποφάσεων σε κα&ημερινή βάση, συστη
ματική παραπλάνηση των εργαζομένων, της Π ολιτείας, του 
Τύπου και της Κοινής Γνώμης».

Κίνα· κύοιοι συνάδελφοι, ένα ανατρινιαστικό κείμενο που 
μας δίδει δυστυχώς ανάγλυφη την εικόνα του τι συμβαίνει 
σήμερα στην οικονομία.

Είναι ποτέ δυνατόν να φανταστείτε, κύριε Τπουργε της 
Εόνικής Οικονομίας, ότι μ’ αυτή την κατάσταση, μ’ αυτό το 
δημόσιο τομέα, τον οποίο εννοείται να κρατήσετε, μπορεί να 
οδη(γη#εί η οικονομία σε ανάκαμψη;.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σημίτης, τον οποίο 
δεν είχα την ευχαρίστηση να παρακολουθήσω, αλλά διάβασα 
εκ των υστέρων αυτά που είπε, μας παρουσίασε έναν πίνακα, 
ο οποίος δείχνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιο
μηχανίας από τον οποίο προκύπτει -— ο δικός του πίνακας 
είναι, τον πήρα από τα Πρακτικά της Βουλής— ότι μετα
ξύ του 1980 και 1985 έχουμε μια χειροτέρευση της τάξεως 
του 30%, χωρίς να υπολογίσουμε τη χειροτέρευση του 1986.

\,ν. κυσίες και κύριο: συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ της 
Κ3ν:κή·ς Οικονομίας, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εί

μαι βέβαιος δυστυχώς ότι 3α συνεχιστεί δεν μπορείτε και 
εσείς να. ,-.ειτε στη Βουλή ότι δε 3α συνεχιστεί—> το 1986,· 
και το 30% περάσει το 40%, από εκεί και πέρα τι 3α  κάνετε, 
κύριε Υπουργέ;

I ·', ?·- ν :λω να μιλήσω για την υποτίμηση, της οποίας 
τα ωφελήματα εξουδετερώ3ηκαν στην ουσία προτού καλά - 
καλά τα αντιληφ3ούμε. Αλλά με τόση τραγική κα3υστέρη- 
ση της παραγωγικότητας στην ελληνική οικονομία, δεν μπο-
οεί η Ελλάδα να συνεχίσει τις εξαγωγές, δεν μπορεί να είναι 
αντ'Τ 'ννιττική και συνέπειες ατό κε: και πέρα είναι αυτό
ματες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς 3εωρούμε χρέος μας 
να πούμε αυτό που πιστεύουμε στον ελληνικό Λαό. Η πολιτι
κά 7.ζ έχει καύατότητα. Η τοπο3έτησή, μας είναι σαφής. Αν 
3έλει η Κυβέρνηση να της προτείνουμε, της λέμε να αλλά
ξει την πολιτική της. Να κάνει αυτό που κάνει ο Μιτεράν 
τ τη Γ ·λ α. αυτό που κάνει ο Φαυ/πιούς. τον οποίο εμνημόνευ- 
σε πρωτύτερα και ο γ.. Ζίγδης και κατέβασε τον πλη3ωρισμό 
σε 4,5%. Να αλλάξει πολιτική. Εάν. και όταν είναι βέβαιο 
πως ίδεν αλλάζει πολιτική, η λύση, κυρίες και κύριοι συνά- 
■'·-> »(ναι η,'7. Να αλλάξει ο Λαός Κυβέονηστ-, Και αυτό 
είναι που χρειάζεται αυτή την ώρα. γιατί άλλη λύση δεν 
υπάρχει.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα εκ μέρους τής 
Πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Υπουργός Ε- 
3νικής Οικονομίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Ε3νικής Οικονο
μίας). Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της Αξιω-
,,—,.,.ΐ- &ντ·πΓ<λιτ··'»ττς. έ.3ιξε στην ομ’̂ ’α οτυ δύο πλευρές. 
Μια πλευρά οικονομική, που αφορά το συζητούμενο νομοσχέδιο 
και μια πλευρά γενικότερη.

Θα απαντήσω σύντομα πρώτα στην οικονομική πλευρά και 
3α απαντήσω επίσης σύντομα στην γενικότερη.

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε τον ΟΟΣΑ για να δεί
ξε: ότι η δική μας προοπτική δεν είναι η ορ3ή. Για τον ΟΟΣΑ 
μπορεί να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ο ΟΟΣΑ εκφράζει 
ορισμένους κύκλους. Ο ΟΟΣΑ έχει ορισμένες κατευ3ύνσεις 
με τ ις  οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Αλλά επειδή ο κ. Μη- 
--'-ά·/·'·* - 'ν  τ—'αλ-στ—·'.. -9α σατ διαβάσω· ένα απόσπασ.α* 
από την έκ3εση του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύεται αύριο, από
σπασμα που υπάρχει σε ένα τηλεγράφημα του Α3ηναΐκού Π ρα- 
κτορείου Ειδήσεων, το οποίο ήρ3ε σήμερα.

Λέει, λοιπόν, η έκ3εση του ΟΟΣΑ για τα μέτρα: «Το πρό- 
"τσ(;-σ'Η-©ί*«Ίτπσ. σου υι,ο3ετή3·<τ<ε το» Οκτώβρη και 

το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 1986, είναι μέτρα ση- 
υ.αντ’·'~ και Γ'οσ τα σωστ·ό κταίύ3υ»ση. Ο: μεγάλοι στόκοι, 
που έταξε η Κυβέρνηση, είναι οι ενδεδειγμένοι. Οι προγνώ
σεις που έκανε η γραμματεία του ΟΟΣΑ για το 1986, δείχ
νουν ότι οι στόχοι αυτοί έχουν συνοχή, και είναι τεχνικά επι- 
τεύξιμοι».

Λοιπόν, ούτε πρόβλημα δραχμών 3α έχουμε, ούτε πρόβλη
μα συναλλάγματος, ούτε η καταστροφή, την οποία επαγγελ-

ο ·' V — οτάκης. και τόσο πολύ επι3υμει. δε 3α 
πραγματοποιη3εί.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της
Νσ- - ' —  Τ ' πόσ* - :λύ  το επι3υμώ. να μη μου το
λέτε, κύριε Υπουργέ.

(Θόρυβος από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Δ: σασ ασέ^ει τώσα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της

ν ·- Δ··.;.*ν.-ατίας';. Δε μου αρέσει, όχι. Διότι, το τι επι3υ-
μώ, 3α το πω εγώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Ε3νικής Οικονο
μίας). Όσον αφορά τώρα το 3έμα του εισοδήματος, οι κύ
ριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ο κ. Μητσοτάκης, 
ανέφεραν ότι η αύξηση του εισοδήματος κατά τα τελευταία
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χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε 
σημαντικότερη, απ’ ό,τι υπήρξε κατά τα χρόνια του ΠΑ. 
ΣΟΚ- Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν από το ’78 ως το ’81, 
τα 4 αυτά χρόνια, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος 
υπήρξε 4,2%. Από το 1982 μέχρι το 1985, τα 4 χρόνια, η 
αύξηση υπήρξε 6,9%. Αυτό δείχνει ότι επί διακυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, η αύξηση υπήρξε πιό σημαντική, απ’ ό,τι υπήρξε 
τα αντίστοιχα προηγούμενα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.

Έρχονται τώρα οι κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευ
σης με το επιχείρημα «Πήραμε ή παίρνουμε ό,τι δώσαμε». 
Αυτή είναι όμως μια στενή άποψη, η οποία συγκεντρώνεται 
σ’ ένα σημείο. Την εισοδηματική εξέλιξη. Η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ έχει δώσει πολύ περισσότερα από την αύξηση των 
εισοδημάτων. Έχει δώσει τις επενδύσεις στην Παιδεία, στην 
Υγεία, τα σχολικά κτίρια, τα Κέντρα Υγείας, τα πολλά μι
κρά έργα, τα οποία ανέπτυξαν την επαρχία, έχει δώσει την 
ανάπτυξη.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Και έχει δώσει προπαντός, κάτι που ενοχλεί την Αξιωμα

τική Αντιπολίτευση, τη νέα πνοή στη Χώρα, για την ανάπτυ
ξή της.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Της έκοψε την ανάσα! 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εδνικής Οικονο

μίας). Μας λέχθηκε ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Νταβάς, 
και εκλιπαρεί για ξένες επενδύσεις. Εμείς δεν έχουμε πρό
βλημα για το ποιος δα κάνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Εμείς πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα, -δα γί
νουν κατά κύριο λόγο από τις ελληνικές μεσαίες και μικρές 
επιχειρήσεις. Δεν έχουμε όμως αντίρρηση και άλλοι να κά
νουν επενδύσεις. Και δεν έχουμε αντίρρηση, διότι αυτή η Κυ
βέρνηση είναι τόσο ισχυρή, ώστε μπορεί να διαπραγματευτεί 
τους όρους, και να επιβάλει εκείνους, που δεωρεί σκόπιμους 
για τη Χώρα.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Και υπάρχει και κάτι άλλο! Εμείς στη φιλοσοφία μας δεν 

έχουμε, όπως η συντηρητική παράταξη, το κριτήριο, πως ό,τι 
δέλουν οι μεγάλες ξένες πολυεδνικές εταιρίες είναι καλό 
για τον Τόπο. Εμείς έχουμε το κριτήριο, ότι η ελληνική ¡Κυ
βέρνηση και ο ελληνικός Λαός, κρίνει τι είναι σκόπιμο και 
ωφέλιμο για τον Τόπο. Και αυτό το ωφέλιμο μπορούμε να 
επιβάλλουμε. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ.).

Όσον αφορά για το νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα, η δί
κιά μου γνώση του δέματος, είναι ότι αυτό ανακοινωνόταν 
κάδε χρόνο, περίπου την ίδια εποχή, όπως ανακοινώδηκε φέ-
τοσ. Δεν υπάρχει καδ υστέρηση. Μπορεί ίσως, πριν πολλά 
χρόν.τ ν» γινόταν δ-αφσρετΊκά.

Το νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα, όπως σχεδιάστηκε, δί
νει τις δυνατότητες στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχδεί.

Δεν περιέχει ρυδμίσεις τέτοιες, οι οποίες δεσμεύουν ή κατα
πιέζουν τον ιδιωτικό τομέα, διότι το κριτήριο δεν είναι τα υ
ψηλά ποσοστά. Ιο κριτήριο δεν είναι τα ποσά. Το κριτήριο 
εΓναι': Υπήρξε ζήτηση, η οποία δεν ικανοποιήδηκε; Καί· τα 
πε· ατμόνα χρόνια, δεν υπήρξε ζήτηση που δεν ικανοποιήδηκε.

Άρα εφ' όσον δεν υπήρξε ζήτηση, που δεν ικανοποιήδηκε, η 
Κυβέρνηση κατανέμει τους πόρους έτσι που κρίνει πιο σωστά 
για να προωδήσει την όλη αναπτυξιακή προσπαδεια της Χώ-

Όσον αφορά το κείμενο που διάβασε ο κ. Μητσοτάκης από 
τους εργαζόμενους του κ. Σκαιλιστήρη. Δεν ξέρω τι αντιπρο
σωπεύει ο κύριος αυτός που έγραψε το κείμενο αλλά δα συνι-
7  τ  01X7 2 σ τ α ;  ·κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η ν α  ε ς ε τ ά ζ ε ι  κ α ι τ ι  ε λ ε γ α ν  οι έ ρ γ α -
ζά μ ενο : ό τ α ν  ο κ . Σ κ α λ ισ τ ή : « ίχ * τ η ν  ε π ι τ/τη, η  ζ ε ρ ιφ γ .-

ί 2 ί (μ ::*λυ· “ ρ ω σ ο β ο -λ ία ! Τ ό τ ε  η  ι: π ιχ ε ’,ρ·,Ο’ Ό •α ν δ ο ύ σ ε ; Τ ό τ ε
ς-εν ε κ :.νε  τα δ ισ ε κ α τ ο μ μ ύ σ ία  χ ρ έο '; Τ ό τ ε οεν ε γ κ α τ α λ ε ίφ δ η -
%ζ’ ) V» α τ α  ¿ε τ α λ λ έ Γα"; Τ ό τ ε - δεν π ή οε η 'ε σ λ / Δ -ρηση  τ η ; κ ά τ ω
β ό λ τ α . γ ι α τ ί  ο ιδ ιώ τ η ς  ε π ι χ ε :ρ τ ;μ α τ

Τ !
ί α ς  τασ τεο=; ό τ ι  π ρ έ π ε ι ν α

β γ ά λ ε ι ■όσο το δ υ ν α τό ν  περ ίσ ^ έ τε ρ α λ ε φ τ ά κ α ί δ ε ν  σ κ ε φ τ ό τ α ν
το,συμφέρον του Τόπου; Τα ξεχνάτε αυτά τώρα;

Κύριοι συνάδελφοι, είπα στην ομιλία μου για την εξέλ ιξη  
της οικονομίας και επαναλαμβάνω ότι οι στιγμές εξ αι δύσκο
λες ότι υπάρχουν πολλοί περιοριστικοί παράγοντες;· όπως το 
εξωτερικό ισοζύγιο, αλλά ότι ακριβώς το σταδεροποιητικό 
πρόγραμμα έχει λάβε: υπόψη του αυτούς τους περιοριστικούς 
παράγοντες και το σταδεροποιητικό πρόγραμμα εξασφαλίζει 
μακροπρόδεσμα τις στέρεες βάσεις για την αναπτυξιακή πο
ρεία της Χώρας.

Ας έρδω τώρα, κυρίες και κύριο: συνάδελφο:, στα γενικότε
ρα. Λέχδηκε από τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν έγινε διάλογος. 
Και όσον αφορά το διάλογο με - :ς ενδιαφερόμενες τάξεις δεν 
δέλω να σας κουράσω με το να διαβάσω για παράδειγμα την 
απόφαση που πάρδηκε στο τελευταίο Εδνικό Συμβούλιο Ανά
πτυξης και Προγραμματισμού, που αναφέρονταε και οι δυ
σκολίες τις οποίες συναντά η Χώρα και οι λύσεις που είναι 
δυνατές κα: διαγράφεται το γενικό πλαίσιο γ.α το σταδερε- 
ποιητικό πρόγραμμα. Διάλογος στα πλαίσια του Εθνικού Συμ
βουλίου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού- υπήρξε και επα
ναλαμβάνω ότι υπήρξαν τουλάχιστον 3 συνεδριάσεις που συζη
τήθηκε το δέμα.

Οσον αφορά το διάλογο με την Αξιωματική Αντιπολίτευ 
ση πιστεύω, ότι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
έδωσε απόψε το δείγμα πώς αντιλαμβάνεται το διάλογο. Διά
λογο; υπάρχει, κατά την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότα, 
υπάρχει αποδοχή των απόψεων της. όταν γίνονται τελεσίγρα
φα και γίνονται αποδεκτά. Όταν δεν γίνονται αποδεκτά δε/ 
υπάρχει διάλογος κα; -τότε υπάρχουν από το Βήμα της Βου
λής ύβρεις κα: χυδαιότητες κα: καταρρακώνεσαι η έννοια του 
σωστού διαλόγου στο Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). ■
Ποιο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μάδημα για το 

Κοινοβούλιο, για το Λαό. από τη συζήτηση που έγινε; Το μά
δημα είναι πιστεύω εγώ, ότι για να προωθήσουμε τους πολι
τικούς μας σκοπούς έξω από· το Κοινοβούλιο, στο Συνέδριο, 
πρέπει να σηκωνόμαστε και να βρίζουμε χυδαιότατα κα> καπη 
λικύτατα τον Πιρωδχτουριγό, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να 
πετίνουμε το σκοπό μας.

'(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Εγώ πιστεύω, ότι το παράδειγμα δα έπρεπε να' είναι ένα 

άλλο. Το παράδειγμα δα έπρεπε να είναι μια σύντομη συζήτη
ση όπου κυριαρχούν τα επιχειρήματα και η ουσία. Αλλά η Νέα 
Δημοκρατία δεν είναι σε δέση να κάνει κάτι τέτοιο.

Μας λέχδηκε, ότι υπάρχει αντιδημοκρατική νοοτροπία, 
γιατί δεν έγινε συζήτηση στην τηλεόραση για τα οικονομικά 
μέτρα.

Νομίζω ότι η μνήμη των υπευδύνών της Νέας Δημοκρατίας 
είναι πολύ βραχεία. Συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα έγινε 
κατά κόρον στην τηλεόραση. Εμφανίστηκαν και ο: εκπρόσωπο; 
του Τύπου και εμπειρογνώμονες και ο εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας κα: ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ και ο εκπρόσωπος 
του ΚΚΕεσ. και άλλοι πολλοί και συζήτησαν επί ώρες τα οι
κονομικά μέτρα. Συζήτηση έγινε, κατατοποσμές του Λαού έ
γινε και δεν μπορεί κανείς να πει, ότι γύρω από το δέμα αυτό 
δεν υπήρχε πληροφόρηση. Και έκανε δηλώσεις ο Πρωδυπουρ- 
γός προηγούμενα και από τον Αύγουστο μέχρι τις 11 Οκτω
βρίου υπήρχε εκτεταμένη συζήτηση στον Τύπο γύρω από το 
πρόβλημα της οικονομίας κα: το πώς δα πρέπει να αντιμετω
πιστεί.

Τώρα, όσον αφορά την άλλη γενική κατηγορία της αντι- 
δημοκρατικής νοοτροπίας και του αυταρχισμοό δήδέν του 
ΠΑΣΟΚ. δέλω να υπενδυμίσω, κυρίες κα: κύριοι συνά
δελφοι, ότι στον Τόπο αυτό, υπήρξαν δύο εκτροπές από 'το 
κοινοβουλευτικό πολίτευμα: Το 1936 και το 1967. Και οι 
δύο αυτές εκτροπές είχαν τη ρίζα τους στη συντηρητική πα
ράταξη. δεν την είχαν στις προοδευτικές δυνάμεις.

(Χειροκροτήματα απ’ την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Ας μη; το ξεχνούν οι κύριοι και ας.είναι πιο προσεκτικοί 

στους χαρακτηρισμούς τους.
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(Χε t ρ^ροτ ήματ α απ' την Πτέρυγα του IIΑΣΟΚ). 
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ. Μη μας -ρσσβάλλε-

τε. Δεν γίνονται δεχτά αυτά.
(θόρυβος «η ’ την Πτέρυγα τευ Π ΑΣΟΚ- κωδωνοκρου

σίες)'.
II ΡϋΚΔΙΌ Σ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κυ- 

σιε Πανουργία, καδήστε.
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ. Τ: είναι αυτά;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ. Την ξέρομε χαλά την 

;στορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, χύ- 

ρ;ε Τσαπάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εδνικής Οικονο

μίας). Είχε ο κ. Μητσοτάχης: «Μα, Δημοχρατία είναι αυ
τή»; Εγώ δα απαντήσω: Nat, Δημοκρατία είναι αυτή. Διότι 
δέλω να μπενδυμίσω στη Νέα Δημοχρατία τη δημοκρατία 
των φακέλων, των εξοριών, της καταδίωξης. θέλω να της 
υπενδυμίσω "τη δημοχρατία της μισαλλοδοξίας.

• Χειροκροτήματα αχ’ την Πτέρυγα του Π ΑΣΟΙν).
Αχό το 1981 και μ!ετά, υπάρχει για πρώτη ιφορά στην Ελ

λάδα πλήρης δημοχρατία, ελεύδερη ανταλλαγή απόψεων.
(Χειροκροτήματα αχ’ την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
'Θόρυβος αχ’ την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΪΚΕΛΗΣ. Δεν τα βλέπετε αυτά, κύ

ριε Πιρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύ

ριοι συνάδελφο:.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Γχ. Εδνικής Οικονο

μίας). Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι χρησιμο
ποιήθηκαν, για  τον κ. Πρωδυποωργό, πιστεύω ότι είναι περιτ
τό ν’ απαντήσω. Έχει ο καδένας την ιστορία του στη·/ Ελ
λάδα. Είναι γνωστή η ιστορία του Πρωδυπουργού στην Ελ
λάδα.

(Χειροκροτήματα απ’ την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Και είναι, κύριε Μητσοτάκη, και γνωστή η δίκιά σας ιστο

ρία. Είναι η ιστορία ενός πολιτικού, ο οποίος έχει αλλάξει 
■επανειλημμένα παρατάξεις, η ιστορία του 1965, είναι η πιο 
σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Κοινοβουλευτι
κής Δημοκρατίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα απ’ την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΙΙΛΙΑΣ ' ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Είσαι πολύ μικρός. Δύο 

καταδίκες σε δάνατο τ ις  έχεΙις; Να μας πεις τη δική σου 
ιστορία. Πού ήσουνα και τι έκανες γ ι’ αυτό το*/ Τόπο;

(Θόρυβος απ’ την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ—κωδωνοκρου
σίες) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύ
ριε Βουγιουκλάκη. Εδώ δεν έχουμε προσωπικά. Γίνονται πο
λ ιτ ικ έ : κτίσεις.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Τα. Εργασίας). 
Εάν δεν ανακαλέσει, δα τ’ ακούτε κάδε μέρα.

ΙΙΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΚΗΣ. Σε ποιους αγώνες έλαβες 
μέρος: Να μας πεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς'·. Παραχαλώ.
ΗΛ1ΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚ Λ ΑΚ ΗΣ. Το μειράκιο, ομιλεί για 

αν άστημα.
ΚΟ\’ΊΓΑ.ΝΤΙΝϋΣ ΣΗΜΙΤΙΙΣ (Τ-. Εδνικής Οικ.ονο-

aiac). Ε-Ό β-α ε'/ εγα. χυοίες /.at /.jptot cr’jiV as £ Αφ οί . ότι ο
y. Μητ- ιτΑ’.-Λς. δεν δα ί κ: να χαρα//:τί?'~ζι τον Π ?ω-
·!/υπουργό. διότι δεν πιέπ■£' να δεννάμε ότι ο Π ρωδυιτουργός
είναι εκείνος ο όποιος χάραξε μία νέα πορεία στην ελληνι
κή πολιτική, ό οποίος έδειξε την κατεύδυνση γ>α την ανε
ξαρτησία της Χώρας, για τη δημοχρατία της Χώρας, για
τη δήτοκοατιλό οογάνωση. Εκείνος ο οποίος έδωσε μία νεα 
ποιότητα σττν πολιτική ζωή. Και πιστεύω ότι ο κ. Μητσο- 
τάκησ. δεν έχει το ανάστημα να μετρηδεί μαζί του. 

ί Χειτοκοοττυ.ατα απ τκιν Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). 
ΠΑΤΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΙΙΣ. 'Αλλοι μπορεί να έχουν 

σ—'»ν?:. -.σείσ ~ού ήστατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εδνικής Οικονο

μίας). Εγώ όταν μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης και καδύβριζε τον 
Πρωδυπουργό έκατσα σιωπηλός εδώ, ούτε σηκώδηχα. και 
τον ακόυσα γιατί δα απαντούσα μετά. Λοιπόν σας παρακαλώ 
να καδίσετε και εσείς σιωπηλοί, όπως το έκανα εγώ.

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΟ ΓΚΛΛΚΙΙΣ. Για τους αγώνες σας δε- 
λουμε να ακούσουμε, να μας πείτε την ιστορία τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΙΙΣ (Υπ. Εδνικής Οικονο
μίας). Όσον αφορά τους αγώνες μου, νομίζω ότι είναι μία 
λ ά δ ι: πρακτική να αναοέοετα: /.άπριρς εδώ στον εαυτόν του. 
Υπάρχουν τα χαρτιά, υπάρχει η ιστορία του κ.άδενρς, μπορεί
τε να ψάξετε να βρείτε και αν έχρτε τίποτα να μεμφδείτψ',η 
να παρατηρήσετε μπορείτε να μεμφδείτε και να παρατηρήσετε 
στην Αίδούσο και δημόσια. Θα δούμε τι κάνατε εσείς και τι 
έχαναν οι. άλλοι οι οποίοι είναι στο ΠΑΣΟΚ ή εκείνο:'όι 
οποίοι ταλαιπωρήδηκαν για να μπορέσει να απαλλαγεί επιτέ
λους ο Τόπος αυτός από το σκοταδισμό τον οποίο εκπροσωπεί
τε εσείς) (Ζωηρά και παρατετάμένα'χειροκροτήματά αχό την 
Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). (θόρυβος, διαμαρτυρίες από την 
Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, δα 
απαντήσει ο Ασχημο; σας. > .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εδνικής Οικρο- 
μίας). Για να κλείσω, ο κ. ^Ιητσοτή/.ης πρρτπί^ησε σήμεοα 
να βρει σωσίβιο για την συνοχή της Παράταξής του. Δεν το 
βρήκε, δεν μπορεί να το βρει διότι είναι καταδικασμένη; η ϊ\α- 
ράταξή του στο παρελδόν. Είναι πα-^λδον :να: δα μείνει πα.- 
ρελδόν. (Χειροκροτήματα οπό την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός τής 
Νέας Δημοκραιας). Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, έχετε το 
λόγο. νυον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, τ’ ό,τ: αφορά πρώτον 
τα οικονομικά ,για τα οποία μίλησε ο κ. Σημίτης, η ανακοί
νωση την οποία κατέδωσα υπογράφεται από τον Γιάννη Τσιμ 
πλιώτη, ο οποίος ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών 
πρώην συγκροτήματος ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ!.

Το κ.αταδέτω στη: Βουλή να διαβάσουν ο: κύριοι συνάδελφοι 
του ΠΑΣΟΚ τι λένε ο: δικοί τους άνδρωποι.

(Στο σημείο αυτό ο Αρχηγός της -Νέας Δημοκρατίας ν.α- 
ταδέτε: τη σχετική ανακοίνωση η οποία έχει ώς εξή ς: ·/·;>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι. ***

Ό πως γ/ωρζέτε τοποδετήδηκα από την πολιτεία, σαν ενρ 
-ρόσωπός σας στο Δ. Σ. των Εταιρειών, όταν έφυγε ο Δυνά
στης της περιοχής Σκάλιστηρης, και μπήκαν οι εταιρείες 
στο Νόμο για τις προβληματικές.

Σήμερα μετά από το επικίνδυνο ΒΑΛΤΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗΣ νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να απευδυνδώ σε 
σα:. και να σας ενημερώσω για την πορεία των Εταιρειών, 
από τη/ οποία εξαρτάται το ψωμί των παιδιών μας και το 
μέλλον του τόπου μάς.

Δυστυχώς δεν έχω να σας πω ευχάριστα νέα. Οι ελπίδες 
που όλοι είχαμε το Νοέμβρη του 1983 ξεδωριασαν.

Η βασική αιτία γ ι’ αυτό είναι:
Η ανίκανη και ανεύδυνη Διοίκηση που ούτε μπορούσε, ούτε 

ήδελε να ασχοληδεί με τα τεράστια προβλήματα των εται
ρειών.

ΤΙ συμμετοχή μου στο Δ.Σ. κατά το διάστημα που πέρα
σε ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη. Ο: άνδρωποι που πίστεψα 
εγώ και όλο: μας ότι ήρδαν με πίστη και δέληση ν ’ αγω
νιστούν μαζί μας, ενϊιαφέρδηκαν μόνο να ικανοπαιήσουι τις 
προσωπικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες. Μοναδικό τους 
πρόβλημα ήταν η εξασφάλιση της καρέκλας τους, το βό
λεμά τους και η διατήρηση της εξουσίας τους. Το ενδια
φέρον τους για μας τους εργαζόμενους και τη δουλειά ή
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ταν ψεύτικο και υποκριτικό. Ποτέ δεν ασχολήβηκαν με τα. 
σοβαρά προβλήματα του συγκροτήματος. Τ ις επενδύσεις, 
τον προγραμματισμό, την παραγωγή, την έρευνα, την οργά
νωση στη δουλειά χλπ.

Η έγνοια τους είναι πως $α κρατήσουν τις δέσεις τους 
και πως $α («ράνε)) τους ενοχλητικούς. Για να μείνουν α
νενόχλητοι υπονόμευσαν και εξόντωσαν συστηματικά ικανά 
και άξια στελέχη (Κεδί'κογλυυ, Κατσαμάγχο, Πανεόυμι- 
τάκη, Φραγκίσκο κ .λ .π .λ

Αποτέλεσμα όλων αυτών:
Εννέα δις απλήρωτα δάνεια στο διάστημα της Νέας Δι

οίκησης (Νέα δανειακή επιβάρυνση).
Μείωση της παραγωγής το 1985 κατά 20—£5% σε σύγ

κριση με το 1984.
Απόκλιση της παραγωγής όπιά το πρόγραμμα 1985 κατά 

4 δις δρχ.
Για πρώτη φο,ρά 20.000 τον. δίπυρης μαγνησίας και,μά

λιστα πρώτων ποιοτήτων μένουν στα SILO, 100.000 τον. 
αναξιοποίητος λευκόλιόος στο εργοτάξιο, και 300.000 τον. 
Βωξίτης στις πλατείες. Η αξία των αποθεμάτων αυτών 
φτάνε: τα δύο δις δρχ.

Ανυπαρξία κά-Se προγράμματος και μελέτης για την ε
ξυγίανση του έργου.

Διοικητική και οργανωτική' παράλυση.
Υποτυπώδης λειτουργία του Δ..Σ. των εταιρειών (οι απο

φάσεις παίρνονται σε παρασυμβούλια).
Απογοήτευση και ανασφάλεια στους εργαζόμενους.
Αλλαγή αποφάσεων σε καθημερινή βάση.
Συστηματική παραπλάνηση των εργαζομένων, της πολι

τείας, του τύπου, και της κοινής γνώμης.
Έτσι μετά από δύο χρόνια βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο 

που ξεκινήσαμε το 1983, αλλά με πολύ χειρότερους όρους.
Π αραΐδέχομαι και τις προσωπικές μου ευθύνες γιατί άρ

γησα να καταγγείλω, ανοικτά σε σας.
Επισημαίνω και τις ευόύνες της Κυβέρνησης που δ)εν 

ολοκλήρωσε τη γενναία οιπάφασή της, του 1983 με την κα
θυστέρηση της οριστικής ρύθμισης, και την έλλειψη ελέγ
χου της πορείας των εταιρειών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΞΕ

Συνάδελφο ι, συναδέλφωσες,
Η σκληρή διαπίστωση ότι προδάόηκαν οι μεγάλες ελπί

δες μας, δεν πρέπει να μας απογοητεύσει. Η ανικανότητα 
δύο-τριών ανόιρώ,πων δεν μπορεί να καταστρέψει μια μεγάλη 
προσπάθεια. Τα λ  αό η και όι αδυναμίες μας δεν μπορούν να 
σβήσουν τους αγώνες και τις ελπίδες μας.

ΣΙυνάδελφοι, συναδέλφωσες,
Πιστεύω άτι ΑΜΕΣΑ πρέπει να παλαίψοιυμε για τους 

παρακάτω στόχους.
1. Να γίνει η οριστική ρύθμιση απο την πολιτεία.
2. Να χρηματοδοτηθούν οι εταιρείες για επενδύσεις στην 

έρευνα, στον εκσυγχρονισμό, οργάνωση και ανάπτυξη του 
έργου.

3. Να τοποθετηθεί, ικανή Διοίκηση με γνώση της δου
λειάς και θέληση για την σωτηρία αυτού του έργου·.

4. Εμείς οι εργαζόμενοι να συμβάλλουμε με όλες μας 
τΐ·ς δυνάμεις για να εξασφαλίσουμε σήμερα την δουλειά μας 
και να δούμε καλλίτερες μέρες.

Με συναδελτικούς χαιρετισμούς 
ΤΣϊΜΙΛΙιΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. 
των εταιρειών πρώην συγκροτήματος 

' ΣΚΑΑΤΣΤΗΓΗ
8.10.85»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΠΣ (Αριηγός της 
Νέας Δημοκρατίας).

Η αναφορά μου στον ΟΟΣΑ έγινε συγκεκριμένα στις 
προβλέψεις του σε ό,τι αφορά την πορεία της διεθνούς οι
κονομίας και στην ανάκαμψή της.

Έ χω μπροστά μου το δημοσίευμα, το οποίο και όα κατα
χέσω επίσης στη Βυλή. Διότι δεν υπάρχει^καμμία αμφιβολία 
ότι «ιπΐί των ημερών του Ανίδρυα Π αίπιορ'λδρ-εου χαι του %. 'Στη- 
μίτη η Ελλάς είναι η μόνη χώρα από τις 23 χώρες του 
ΟΟΣΑ. που έχει πτώση του εόνικού εισοδήματος.

(Το δημοσίευμα που κατέόεσε ο Αρχηγός της Νέας Δη
μοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης έχει ως εξή ς :)

ΟΥ ΤΥΠΟΥ

«ΤΙΤΛΟΣ: Ι1ρο3λέψεις μεγεθών οικονομικής ανάπτυξης γ ια  το  1986 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11.1.1986

ΗΗΓΗ: ECONOMIST, σ τ ο ιχ ε ία  ΟΟΣΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ:

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ: Σχόλιο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β0ΥΑΗΣ (0Λ0'Μ'ΕΛ£ΙΑ)

Οι τελευταίες προβλέψεις αχό τον ΟΟΣΑ υποδεικνύουν ότι 
η Τουρκική οικονομία θα είναι η, πλέον γρήγορα αναπτυσσό
μενη οικονομία ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ιαπωνία είχε αυτή την «τιμή» το 1985·, όταν το πραγ
ματικό Ακαθάριστο Εθνικό Προίον (ΑΕΠ) της αυξήθηκε 
κατά 5% περίπου, ενώ το ποσοστό αυτό της αύξησης μπορεί 
να επιβραδυνθεί στο 3.5% για το 1986, σύμφωνα με τις προ
βλέψεις.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των 2 αυτών ετών (1985—86), 
εκτιμάται ότι η Αυστραλία Όα έχει έναν από τσυς πιο σταθε
ρούς και γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Η γειτονική όμως 
Νέα Ζηλανδία στην οποία επίσης υπάρχει μία εργατική κυ
βέρνηση που πιστεύει στις αρχές της ελεύθερης αγοράς 
(FREIE MARKET) θα έχει για τα 2 αυτά χρόνια τον χα
μηλότερο ρυθμό ανάπτυξης—ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ένας σοβαρός λόγος για αυτή την διαφορά: Η Νέα Ζη
λανδία είχε να αντιμετωπίσει και να ξεκαθαρίσει πολύ σο
βαρότερα προβλήματα. (BIGGER MESS).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το σχόλιο συνοδεύει τον τόσο χαρα
κτηριστικό πίνακα. Δεν ασχολείται καθόλου με την Ελλάδα, 
ίσως γιατί είναι η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ για την οποία υπάρ
χει πρόβλεψη για ΜΕΙΩΣΗ και όχι για ΑΥΞΗΣΗ του ΑΕΠ 
για το 1986.

Αξίζει όμως να προσεχθούν τα εξής: Η Ελλάδα (σύμ
φωνα με τον πίνακα αυτό):

α. Για το 1986 ποοβλέπεται να είναι η μόνη χώρα του 
ΟΟΣΑ που θα έχει ΜΕΙΩΣΗ του ΑΕΠ (— 1.5%).

[δ. Προ&λέπεταί να έχει την μεγαλύτερη μείωση μεταξύ 
’85 και ’86 του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ (από-)-1.5% σε 
- 1% ) .

Ακολουθεί σε μέγεθος μείωσης η σοσιαλιστική Σουηδία 
που το μοντέλο της πρόσφατα το επαίνεσε ο κ. Παπανδρέσυ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Το αμφισβητείται, κύριε Σημίτη; Δεν 
λέει τίποτα. Αίπλούστατα μόνο λέει ότι χαντακώνετε τον 
ελληνικό Λίαό, τον οδηγείτε σε φτώχεια και εξαθλίωση. 
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα

τίας) .
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ — ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΓΖΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ (Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης). Δεν σημαίνει τ> 
ποτά αυτό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Βεβαίως, δεν σας, ενδιαφέρει αυτό, κύ
ριε Τσοχατζόποολε, δικαίωμά σας να μην σας νοιάζει, εμάσ 
μας νοιάζει αν ο Λαός μας εξαθλιώνεται.

Και τρίτον ήθελα να πω στον κ. Σημίτη; ότι χρειάζεται με
γάλο θράσος να επικαλείται στοιχεία αντίθετα προς τα δι
κά του.

Σ  ό,τι αφορά την άνοδο του εθνικού εισοδήματος επί Νέας 
Δημοκρατίας, είναι ξεκαθαρισμένο, δεν μπορείτε πια να αλ
λοιώσετε τα δεδομένα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι 
περίπου 4% τον χρόνο επί των ημερών της Νέας Δημοκρα
τίας, τώρα αυτό το 6,2 από πού το βγάλατε; Έχω μπρο 
στά μου τον «προϋπολογισμό1 του οικονομικού έτους 1986». 
υπογραφή (Δτμήτρης Τσοβόλας, Υπουργός Οικονομικών».

Αν δεν κάνω λάθος, είσθε σεις που τον υπογράψατε, κύ
ριε Τσιο&άλα. (Γέλια από την Πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας) .

Τον πρώτο χρόνο του ΠΑΣΟΚ, αρνητική .αύξηση 0,1%.
Τον δεύτερο χρόνο του ΠΑΣΟΚ, αύξηση 0.3%.
Τον τρίτο χρόνο, αύξηση 2.8%.
Και τον τέταοτο χρόνο, αύξηση; 1,8%
Είναι τα δικά σας νούμερα, κύριε Τσοβόλα. Τα 4 χρόνια 

μα’”!!, μόλις υπερβαίνουν τα 4%.
Κατά συνέπεια, δεν έχω τίποτα να επανορθώσω σε όσα 

είπα, κύριε Σημίτη. Και καλά θία κάνατε να είσθε περισσό
τερο περίφροντις για το πρόβλημά σας, που δεν είναι δυστυ
χώς μόνο δικό σας, είναι πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας 
κα: του ελληνικού Λαού.
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Τώρα, όσον αφορά τα «αναστήματα», ομολογώ ότι απόρη
σα γιατί σας διάλεξαν εσάς να μιλήσετε για «αναστήματα» 
κύριε Σημίτη. (Χειροκροτήματα από· την Πτέρυγα της Νέ
ας Δημοκρατίας).

Αλλά αφού το θέλετε, θα  σας πω ότι με τον Πρωθυπουρ
γό σας είμαι έτοιμος να αναφετρηθώ.. . (Χειροκροτήματα 
από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) . .  .γιατί εγώ 
δεν υπήρξα Αμερικανός υπήκοος1, ούτε έδωσα όρκο πίστεως 
στην Αμερική, κύριε Σ ημ ίτη ...
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας)

...ούτε γύρισα πίσω για να υπηρετήσω τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, τον οποίο στην συνέχεια αναθεματίσατε.

Κύριε Πρόεδρε, αν θέλει η Κυβέρνηση αυτή τη συζήτηση 
θα την κάνουμε. Και αν θέλει ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ας 
έλθει να τα ακούσει.

(Αποοκιμασίες από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
Ό τον το 1940 οι απλοί έλληνες πολίτες από τα πέρατα 

της γης ήλθαν για να υπηρετήσουν.. .
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα

τίας)
. .  .όπως υπηρετήσαμε και εμείς και βάλαμε την τίμια 

στολή, τι έκανε ο Ανδρέας: Παπανδρέου;
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της, Νέας Δημοκρα

τίας) .
Πήγε βοηθητικός ναύτηίς1 νοσοκόμος στον· αμερικανικό 

στρατό και είχε αμερικάνικη υπηκοότητα.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα ητς Νέας Δημοκρα

τίας) .
Λοιπόν, για «αναστήματα» —  καιρός είναι να το πω — 

είναι ντροπή να μιλάμε εδώ μέσα.
Κύριε Ποόεδρε, δεν είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ άλ

λη φορά. Είναι η τελευταία φορά που το δέχθηκα. Αν θέλει 
ο Ανδοέας Παπανδρέσυ συζήτηση, θα την έχει οψέποτε θέ
λει. Είναι ο μεγάλος απών, ο τελευταίος που έχει δικαίωμα 
να μιλεί για εθνικό ανάστημα. (Χειροκροτήματα από την 
Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Κοινοβουλευ
τικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.

(Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Αγα
μέμνων Κουτσόγιωργας ανέρχεται στο Βήμα υπό τα χε,ιρο- 
κοοτήαατα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και τις αποδοκιμα
σίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας).

Με συγχωρείτε. κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, 
είναι συμπεριφορά αυτή; (Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα 
της Νέας Δημοκρατίας).

Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Αν υπάρχει κανείς ο οποίος 
σας έθιξε, να απευθυνθείτε στο Προεδρείο. Αλλά εδώ ανέ
βαινε ο κ. Υπουργός στο Βήμα και αμέσως αρχίσατε τα 
«γιούχα»! Etvat διαγωγή; αυτή; Μπορεί να διεξαχθεί έτσι 
διάλογος μέσα στην Αίθουσα;

Ο κ. Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεων απά
ντησε. και με δριμύτατες εκφράσεις. Παρακαλώ να ακουσθεί 
ησύχως ο κ. Υπουργός, όπως ακούσθηκε και ο κ. Αρχηγός 
της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Παρακαλώ, λοιπόν.

Ορ’στε, κύριε Υπουργέ.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 

και Δημόσιας Τάξης). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 
με κατέχει πράγματι βαθιά θλίψη, γιατί κατεβαίνοντας από 
το Βήμα ο κύριος Αρχηγός τηις Αξιωματικής Αντιπολίτευ
σης είπε, όπως ακούσατε προ ολίγου, ότι θα αγωνισθούμε 
για την ομαλή πορεία αυτού του Τοπου».

Ο αγώνας της ομαλής πορείας που ενστερνίζεται και πι
στεύει ο κ. Μητσοτάκης, είναι ασφαλώς πώς θα οδηγηθούμε 
στην ανωμαλία. Και υπήρξατε και ζηλώσατε, κ. Μητσοτάκη, 
και γίνατε προπομπός της ανωμαλίας, γιατί αυτό το ρολο 
τον παίξατε και στο παρελθόν, ένα ρόλ.ο άθλιο, στο διάστη
μα της αποστασίας. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του 
ΠΑΣΟΚ, αποδοκιμασίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Για όλα αυτά τ: λέγει ο Πρόεδρος;

(θόρυβος, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δη
μοκρατίας) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ να μη 
γίνονται βαρείς χαρακτηρισμοί. Άρχισαν οι βαρείς χαρακτη
ρισμοί και το προείπα ότι -δα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή 
μέσα στην Αίδουσα. Το είπα και το προέβλεψα. Και ιδού ότι 
επαληθεύονται δυστυχώς.

Παρά ταΰτα παρακαλώ τον κ. Υπουργό των Εσωτερικών 
να αποφόγει βαρείς χαρακτηρισμούς.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Να ανακαλέσει.
(Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι

κών και Δημόσιας Τ άξης). Κύριε Πρόεδρε., δε νομίζω ότι 
μέχρι στιγμής έκανα κανένα βαρύ χαρακτηρισμό. Θα έκανα 
βαρύ χαρακτηρισμό, εάν αυτά τα οποία είπα δεν ανταποκρί- 
νονται στην πραγματικότητα και δεν αποτελούν συνείδηση στον 
ελληνικό Λαό. Η ιστορία είναι γνωστή και δε χρειάζεται και 
πολύ να την αναφέρω, τη γνωρίζει ο ελληνικός Λαός. Όμως 
απόψε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ο τιμητής δή- 
δεν της αναβάθμισης του Κοινοβουλίου, ο άνθρωπος που ακού
σατε προ ολίγου ότι αγωνίζεται δήδεν για την ομαλή πορεία 
του Τόπου, ο άνδρωπος ο οποίος κατά το παρελδόν υπήρξε 
ο χυδαιότερος υβριστής προσώπων και δεσμών...

(Φωνές, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας) j

Δε ρωτάτε τον ιδρυτή του Κόμματός σας τι του είπε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Σας παρακαλώ, 

κύριο: συνάδελφοι.
Παρακάλεσα να γίνει ήρεμα η συζήτηση. Παρακαλώ ιδιαι

τέρως, κύριε Υπουργέ.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι

κών και Δημόσιας Τ άξης). Απόψε κύριοι συνάδελφοι ο κύριος 
Μητσοτάκης προσήλδε...

(Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, 
κωδωνοκρουσίες).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Σας παρακαλώ, δα 
απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης.

 ̂ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ άξης). Απόψε ο κ. Μητσοτάκης προσήλ
δε στο τέμενος αυτό της Δημοκρατίας, χωρίς καμία προειδο
ποίηση οτι δα δέσει δέματα τα οποία βρίσκονται εκτός των 
δεμάτων που αφορά η πράξη νομοδετικού περιεχομένου, για 
τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης. Καιροφυλακτώντας και 
παραμονεύοντας την απουσία του κ. Πρωδυπουργού, ένας 
αρχήΥ0ξ κόμματος —παραβιάζοντας, κύριοι συνάδελφοι, εκεί
να που αποτελούν αξίωμα σ’ αυτό εδώ το τέμενος από τότε που 
λειτούργησε στη Χώρα μας— ήρδε, ενώ απούσιαζε ο κ. Πρω- 
δυπουργός για να τον καδυβρίσει.

Ή ρδε, κύριοι συνάδελφοι, ένας αναξιόπιστος στη συνεί
δηση του ελληνικού Λαού, να κατηγορήσει για αναξιοπιστία 
τον Πρωδυπουργό της Χώρας. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, ο 
κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κοιμηδεί μετά από τη διεδνή 
προβολή του Πρωδυπουργού της Χώρας, μετά από αυτή την 
καταξίωση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου, μετά 
απ αυτές τις πρόσφατες επιτυχίες του για την ειρήνη στον 
κόσμο. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Συμπολίτευ
σης, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τία ς).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Σας παρακαλώ, 
κύριοι συνάδελφοι, γιατί διακόπτετε;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημοσίας Τ άξης). Ασφαλώς ο κ. Μητσοτάκης τ -  
σδάνεται τόσο μικρός, κύριοι συνάδελφοι και έχει και πρό
βλημα;: Αντιμετωπίζει; το Συνέδριο. Γιατί όπως ξέρετε δεν 
υπήρξε μονο υβριστής προσώπων —'όπως σας είπα ότι έκανε 
με τον κ. Καραμανλή που αμφισβητούν οι κύριοι, ot οποίο;

αυτά δεν τα διαβάζουν, δηλαδή το τι είπε στον Καραμανλή το 
¡1977— αλλά είναι και υπονομευτής δεσμών.

Και το δεσμό του Κοινοβουλίου, με την νέα τακτική που 
άρχισε τώρα, δέλει να υπονομεύσει, κύριοι συνάδελφοι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Σας πειράζει ο 
βλεγχος;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Μ·α, δεν πρόκειται για έλεγχο. Εδώ 
πρόκειται, όπως βλέπετε, για ύβρεις και για χυδαιότητες, τις 
οποίες ο κ. Μητσοτάκης ήλδε απόψε να πει στο Κοινοβού
λιο του οποίου δήδεν την αναβάδμιση υπεραμύνεται.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΑΗΣ. Τι διαβεβαιώνατε τον Κα
ραμανλή εσείς προσωπικά και τι κάνατε;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Κύριοι συνάδελφοι, βλέπετε ο κ. Μη
τσοτάκης έχει εσωτερικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, για
τί παρέλαβε ένα πανίσχυρο Κόμμα και το διέλυσε. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε διάλυση. (Χειροκροτήματα από την 
Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Το ανέβασε στο 41% και
δα το ανεβάσει στο 50%.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Βρίσκεται στα πλαίσια της υπονόμευ
σης των δεσμών, γιατί όπως γνωρίζετε τα κόμματα αναγνω
ρίζονται από το Σύνταγμα της Χώρας και αυτόν το δέσμό 
της λειτουργίας των κομμάτων ασφαλώς ο κ. Μητσοτάκης δέ- 
λει να δυναμιτίσει. Αυτός είναι και ο λόγος που απόψε και- 
ροφυλακτώντας ήρδε για να εξυβρίσει τον Πρωδυπουργό, 
λέγοντας ότι είναι ψεύτης και ότι είναι αναξιόπιστος. Και 
το λέει, όπως σας είπα, ο κ. Μητσοτάκης μετά από δύο λαϊ
κές ετυμηγορίες, τρεις μαζί με τις ευρωεκλογές.

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓ'ΙΟΥΚΛΑΚΗΣ. Αυτά είναι στο νομοσχέ
διο κύριε Πρόεδρε;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Είναι απάντηση σε όσα είπε ο Αρχη- 
νός σας. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ. 
Κ · ) .

Μετά τρεις λαϊκές ετυμηγορίες που ο μισός ελληνικός 
Λαός έδωσε την εμπιστοσύνη στον Πρωδυπουργό της Χώρας 
και στους περήφανους βουλευτές του ΠΑΣΌΚ. Γ ι’ αυτό εί
ναι περήφανοι για τον Πρωδυπουργό και τον Αρχηγό του 
ΠΑΣΟΚ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Με τα ομοιόμορ
φα είναι υπερηφάνοι;

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ; (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Έρχεται, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης 
μ’ αυτές τις βαριές και απαράδεκτες γ ια  την Εδνική Αντι
προσωπεία εκφράσεις να επικαλεσδεί, κύριοι συνάδελφοι, μία 
ανύπαρκτη συμφωνία. Μία συμφωνία που ποτέ δεν έγινε, δή
δεν για την τηλεόραση, γιατί είναι γνωστό ότι μόνο για το 
διάστημα προ των εκλογών είχε πράγματι γίνει μία συμφω
νία, η οποία και τηρήδηκε όπως ενδυμείσδε από τέλος Μαρτί
ου μέχρι και τις εκλογές και ουδέποτε έγινε άλλη συμφωνία την 
οποία σκόπιμα επικαλείται για να δημιουργήσει εντυπώσεις. 
Γιατί ακόμη και ο κ. Αβέρωφ, όπως είναι σε όλους σας γνω
στό, δεν πήρε χρόνο στην τηλεόραση ποτέ περισσότερο απο 20 
λεπτά. Και στον κ. Μητσοτάκη με τη συζήτηση που εγινε με 
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Π απαϊωάννου, διετεδη- 
σαν 40 λεπτά, τα οποία ασφαλώς δεν επαρκούσαν. γιατί και 
ΙΟΟ λεπτά να πάρει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να δερα- 
Γ.εύσει τις μεγάλες πληγές που έχει αυτές τις μέρες. (Χει
ροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

ΙΤΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ'. Πρέπει να πάει στις 
Μπαχάμες με το Πλοίο της Αγάπης!

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης), θ α  σε καλέσω κι εσένα!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟ Π ΟΧΛΟΣ. Πότε δα ξαναπά- 
τε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριοι συνάδελφοι, 
βίας παρακαλώ χάρο: πολύ μη διακόπτετε, γιατί δα με αναγ
κάσετε ναι λάβω! μέτρα.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ άξης). Τι ακούσατε λοιπόν απόψε, κύριοι 
συνάδελφοι’.; (Θόρυβος — Κωδωνοκρουσίες).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλεμράς). Παρακαλώ. Ε- 
δημιουργήδη δέμα από τον κ. Αρχηγό' της Αξιωματικής Α- 
ντιπολιτεύσεως. Δ’εν -δα πρέπει ν ’ απαντήσει η. Κυβέρνηση; 
Τι φρονείτε, κύριε Αργυράπουλε; Τι φρονείτε; Πρέπει να 
επιτρέψω ν ’ απαντήσει!. Αν δεν εδημιουργείτο το -δέμα, δα 
μπορούσε ν ’ αναφερδε'ί σ’, αυτά ο κ. Κοινοβουλευτικός Εκπρό
σωπος της ¡Κυβέρνησεως; (Φωνές από την Πτέρυγα της 
Νέας Δημοκρατίας — Κωδωνοκρουσίες).

Παρακαλώ.
Θα πρέπείι κάποτε να τερματισδεί αυτή η συζήτηση, γιατί 

έχουμε και το νομοσχέδιο, επιτέλους.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι

κών και Δημόσιας Τ ά ξη ς). Κύριοι συνάδελφοι, κατά την τε
λευταία ομιλία του © κ. Μητσοτάκης, που γνωρίζετε, πόσο 
είναι ψύχραιμος, δεν κράτησε τη ψυχραιμία ταυ. Υπήρξε ψύ
χραιμος στο παρελδόν. Θα έλεγε κανείς τη(ν έκφραση «τέ
ρας ψυχραιμίας». Και πράγματι στο Κοινοβούλιο είχε επι- 
δείξει στο παρελδόν μεγάλη ψυχραιμία.

Η ιστορία του, όμως, μετά τα όσα είπε ο κ. Σημίτης, για 
να μην επανέρχομαι δεν του επίιτοέίπει να διατηρήσει αυτή 
ταυ την ψυχραιμία. Και όπως είδατε, ήρδε εδώ, για  ν ’ ανα- 
μετρηδειί.. .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ. Πόσους φακέλους έκα
νες, όταν ήσουν χωροφύλακας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς;). Κύριε Κρικέλη, 
σας παρακαλώ. Θα: σας ανακαλέσω στην τάξη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ. Να με ανακαλέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλυεράς). Θα σας ανακαλέ

σω στην τάξίη τώρα αμέσως.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ. Να με, ανακαλέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Έτσι το δέλετε, 

δηλαδή; Παρακαλώ! Αν έχετε κανένα παράπονο ν’ απευδυν- 
δ'είτε στο Προεδρείο. Να μη διακόπτετε;

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΟ ΥΚΛ ΑΚΗΣ. Έχουμε παράπονο ότι 
δεν συζητούμε για το νομοσχέδιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Επαναλαμβάνω, 
κύριιε Βαυγιουκλάκη, ότι. ετέδησιαν ορισμένα δέματα από τον 
κ. Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Δεν δία πρέ
πει να απαντήσει η Κυβέρνηση; Τ ι φρονείτε;

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΤΙΟ ΥΚΛΑΚΗΣ. Απήντησε ο κ. Σημίτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο Κοινοβουλευτι

κός Εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως είναι. Παρακαλώ.
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι

κών και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Και όπως είδατε, κύριοι συνά
δελφοι, επαν έλαβε και απόψε το τετριμμένο, τροπάριο — πα
λιό του κ. Μητσοτάκη και μεγάλος πόδος του — ν ’ αναμε- 
τρηδεί με τον κ. Π ρωδυπουργό.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από την Πτέρυγα Ταυ ΠΑ. 
ΣΟ .Κ .). Έ γινε και αυτό.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΕ (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ ά ξη ς). Και, κύριε Μητσοτάκη, κατά
πιατε τη γλώσσα σας όσες φορές εμ.φανίσδηκίε εδώ ο Πρω- 
δυπουργός.. .

(Χειροκροτήματα ,από την Πτέρυγα του- ΠΑΣΟ Κ).
. .  .και δεν υψώσατε το ανάστημά σας, για να πείτε1 πέντε 

λέξε ις  να υπερασπίσετε τον ειαυτό σας σ’ αυτές τουλάχιστον 
τ ις  βαρείες καταγγελίες τις οποίες ακούσατε. Και έχετε α
κόμη το δράσος να λέτε ότι δέλετε ν ’ αναμετρηδ'είτε:

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από την Πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας) Τι εκφράσεις είναι οιυτές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΓιάννηΙς Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, όχι 
τέτοιες εκφράσεις. Να διορδωδεί η έκφραση «δράσος».

ΑΓΑΜΙΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ( Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Μπορεί ν’ «ναμετρηδεί ένας 
νάνος μ’ ένα γίγαντα ;

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟ Κ).
Γ ι’ αυτά, κύριοι συνάδελφοι, όπως είδατε, εξετράπη ο κ. 

Μητσοτάκης σε> αλλεπάλληλες και πάλι ύβρεις, μη υπ ακού
οντας στη σύσταση του Νέστορος, εννοώ του Προέδρου της 
Βουλής:, όπως σημείωσα, ότι πράγματι προσβάλλει! μ ’ αυτά 
τα οποία έδεσε και με τψ· τακτική την οΙποιία ακολούδησε os- 
πόψε ,ο κ. Μητσοτάκης, το κύρος του Κοινοιοβυλίου, το δεσμό 
του Κοινοβουλίου^ τα κόμματα!, τη λειτουργία αυτών των δε
σμών.

(Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας
— Κωδωνοκρουσίες).

Σ’ αυτές τ ις  άδλιες παραδόσεις που ακούσατε. . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύριε 

Υπουργέ! Παρακαλώ!
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερικών 

και Δημόσιας Τ άξης). Δεν αξίζει, κύριοι συνάδελφοι, να δώ
σω τόση τιμή σ’ εκείνον ο οποίος τ ις  εξεστόμισε.

(Διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας
— Κωδωνοκρουσίες).

Την τιμή και την εμπιστοσύνη στον Π ρωδυπουργό της Χώ
ρας, στο Κίνημα του ΠΑΣΟΚ τημ έδωσε ο μισός ελληνικός 
Λαός και στις δυο εκλογές, όταν ένα Κίνημα που ξεκίνησε 
με το 13%. γ ια  πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του Τόπου, α
πό την απελευδέρωση της Χώρας, έφτασε, σε τόσο μικρό διά
στημα, στο μισό τοις εκατό, δηλαδή επλησίασε το 50%.

Και το διατηρεί και δα  το διατηρήσει, όχι μόνο αυτή την 
4ετία που διερχόμαστε., αλλά και την επόμενη 4ετία γ ιατί ο 
ελληνικός Λαός έχει πεισδεί, κύριοι συνάδελφοι, ότι από την 
αντίπερα όχδη, από την άλλη έπαλξή δεν υπάρχειι τίποτα. Υ
πάρχουν οι γνωστοί δημαγωγοί, τύπου Μητσοτάκη. στους ο- 
ποιους δεν μπορεί να έχει καμία! εμπιστοσύνη·. (Χειροκροτήμα
τα από την Πτέρυγα ταυ ΠΑΣΟΚ!,—φωνές, διαμαρτυρίας 
από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της Νέας 
Δημοκοατιας). Κύοιε Πρόεδρε, τον λόγοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε Μη- 
τφότ g»vcy7.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αφχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, φυσικά δεν νομίζω να 
περιμένει η Βουλή να απαντήσω στον κ. Κουτσόγιωργα. Ο 
άνδρωπος χρησιμοποιείται εκάστοτε από τον Πρόεδρό του 
Κόμματός του, ο οποίος δα μπορούσε, κύριε Κουτσόγιωργα:, 
να έλδει εδώ. Εγώ μιλώ στη Βουλή των Ελλήνων. Εκαμα- 
τε διακοπή, μιάμισυ ώρα. Γιατί δεν ήλδε ο Παπανδρέου εδώ; 
Τι τον εμπόδιζε να έλδει; (Χειροκροτήματα από την Π τέ
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Και εάν δεν ήταν va έλδει, εσάς έψαχναν για να βρίσετε; 
Αυτό ηδελε το ΠΑΣΟΚ; Να έλδει εδώ ο κ. Παπανδρέου, ο 
Π ρωδυπουργάς, να μου πει, αν έκανε συμφωνία μαζί μου. 
Γιατί δεν τολμά να μου το πει αυτός παρά στέλνει εσάς; Το 
στόμα της αληδείας είσδε. (Διαμαρτυρίες από την Πτέρυ
γα του ΠΑΣΟΚ). ^

Κύριε Πρόεδρε, δεν δα απαντήσω στον ίδιο τόνο. Εγώ α- 
πόψε έκαμα πολιτικές επισημάνσεις και επιμένω απόλυτα στις 
επισημάνσεις που έκαμα. Δεν έχω κανένα λόγο να φδονώ τον 
Π ρωδυπουργό για τ ις  δάφνες του στο εξωτερικό. Πέντε μέ
ρες πέρασε στις Ινδίες και δεν κατάλαβα γιατί επήγε. Δεν 
νομίζω ότι επήγε για να παρακολουθήσει την παρέλαση των 
ελεφάντων μέσα στο κλουβί! Κάτι άλλο έπρεπε να είχε κά
μει.. Και στο Νταβός που ήταν, από όπου όμως εγάρ-ισε, επί
σης δεν κατάλαβα τι έκανε. Του χαρίζω τις δόξες. Μακάρι 
να ήταν δόξες! Αλλά δυστυχώς ο Π ρωδυπουργάς της Ελλά
δος περιφέρει το δίσκο της επαιτείας. Και ο συνάδελφός του 
σοσιαλιστής Π ρωδυπουργάς της Ισπανίας του τόπε, ότι αυ
τός δεν πάει στην Κοινότητα επαίτης, όπως δυστυχώς πήγε 
ο κ Ανδρέας Παπανδρέου. (Χειροκροτήματα από την Π τέ
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
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Και ακόμη, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να μείνει πλέον 
τίποτε αναπάντητο σ’ αυτή την Α,ίδαυσα. Ο κ. Α,νδρέας Πα- 
πανδρέου, έχε: την ιστορία του. Να μας την πει, όπως έχουμε 
και εμείς την δική μας και δα την πούμε. (Φωνές, διαμαρ- 
τυοίες από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Ελάτε κύριοι συνάδελφοι εδώ του ΠΑΣΟΚ, ελάτε να μι
λήσουμε που ήταν, και εγώ δεν πρόκειται να αφή;σω τίποτε 
αναπάντητο. (Φωνές από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Σας παρακαλώ 
κύριε Πρόεδρε, μην απευδύνεσδε στους συναδέλφους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Πού ήταν ο Αίνδρέας Παπανδρέου στις 
κρίσιμες εποχές της Ελλάδος και με, ποιο ανάστημα εδνικό 
ομιλεί;

(Φωνές, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα ταυ ΠΑΣΟΚ).
Κόρτε Πρόεδρε, εγώ, πολές φορές, του έχω πετ ότι και. 

για τα παρελδόντα και για τα παρόντα εΐίμαι έτοιμος για 
συζήτηση και -δα χαρώ πάρα - πάρα πολύ εάν ο Πρωθυπουρ
γός -δελήσει να συζητήσει για οτιδήποτε. Αλλά το παράπονό 
μας είναι,, και δέλω να τΟ γνωρίζετε, κύριε- Πρόεδρε, πρώ
τον: 'Οτι τη συμφωνία που εικάναμει για την τηλεόραση δεν 
την τηρεί. Δεν τηρεί το λόγο του ο Πρω-δυπουργός. Το επα
ναλαμβάνω.

Και καταλήγει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, παυ αντι- 
προσωπεύειι το 41% του ειλλημικού Λάιού, να μην έχει1 δικαίω
μα μιας αράδας να μεταδώσει στην τηλεόραση. Και περιτ
τεύει να, πω, τι γίνεται σ’ αυτή την Αί-δουσα με τις υπεσχη
μένες συζητήσεις πρ'ο ημερήσιας διατάξεως.

Κύριε Πρόεδρε, εγώ και πάλι άλλη μια φορά δα πω —  
βέβαια όχι σε επίπεδο Καυτσόγιωργα, και δέλω να ελπίζω 
ότι ο Πρω-δυπσυργός δέ -δα το διαλέγει επ’ άπε’ΐρον σαν 
άλλοδι — ότι είμε-δα πρό-δυμοι να συνυπάρξουμε και να 
βαδίσουμε ομαλά μπροστά. Διότι η ανησυχία μας για την πο
ρεία του πολιτικοί βίου είναι βα-δύτατη και βλέπουμε ότι υ
πάρχει αντιδημοκρατική Ιδι'άδ&ση στο Π ΑΣΟΚ. ΔΙεν είμα
στε όμως,, σε καμιά περίπτωση διατεδειμένΟι —· και -δέλω 
να είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε — ούτε να δεχ-δαύμε εξαπά
τηση, ούτε να δΡχδοόμε μείωση των δικαιωμάτων μας. Ο 
Λαός τελικά ·δ;α κρίνει. Ο Λαός -δ,α κρίνει ελεύδμρος και 
αδέσμευτος, διότι η Ελλάδα δεν -δα ολισδήσει άλλη φορά 
στην οδό της δικτατορίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας).

Ακόμα, κύριε Πρόεδρε, μια μόνο ιστορική παρατήρηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπ. Εργασίας).

. . . (Δεν ακούστηκε).
(Θόρυβος, διαμαρτυρίες ,απά την Πτέρυγα της: Νέας 

Δημοκρατίας — Κωδωνοκρουσίες).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, τα 

Υπουργικά εδώλια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας). Ο1 κ. Σημίτης ενίαι ίσος νέος και δε 
γνωρίζει καλά την ιστορία.

Εγώ δε -δέλω να κάνω τον1 συνήγορο καμιάς. Παράταξης. 
Η ιστορία -δα τα γράψει. Αλλά, είναι υπέρμετρη απλούστευση 
της ιστορίας, να λέτε ότι, τα κινήματα και οι, δικτατορίες 
πρσήλδαν από τη μία Παράταξη.

Κύριε Σημίτη, και αν δεν· τα ζήσατε, καλό δα  είναι να 
τα διαβάσετε. Και εν πόση περιπτώσειι, κόρτε, Πρόεδρε, το 
πραξικόπημα του 1967, δε το χρεώνεται καμιά Παράταξη. 
Και επ’ αυτού πρέπει όλιοι να είναι σύμφωνοί.

(Θόρυβος, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. 
Συνεχείς κωδωνοκρουσίες).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, πα
ρακαλώ·, κύριοι συνάδελφοί!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ'ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Διότι το πραξικόπημα του· 1967 εστ,ρά- 
φη -ενάντιον του συνόλου1 του ελληνικού πολιτικού κόσμου, ο ο
ποίος στο σύνολό του υπέφειρε. Και α,ν δέλετε να κάνουμε συ
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ζήτηση και για το πραξικόπημα: του 1967, και για οτιδήποτε 
άλλο, είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, είναι απόλυτα σαφές ότι αυτή την ώρα 
μπαίνουμε σε μια φάση, όπου υπάρχει, ανάγκη καδαρότητας 
και εντιμότητας. Να ξεκαδαρίσο-υμε τις προδέσεις μας. Ε
μείς σαν κόμμα δεύτερος διαλογής- και σαν πολίτες με μειω
μένα δικαιώματα, δεν δα υπάρξουμε στο χώρο αυτό.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα- από την Πτέ
ρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο κ. Καλούδης 
έχει το λόχο επί του Κανονισμού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε... 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΏΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι

κών και Δημόσιας Τάξης'). Κύριε Καλούδη, μου επιτρέπετε: 
Δεν δα κάνω ούτε δύο λεπτά. Να δώσω μία απάντηση στον 
κ. Μητσοτάκη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ. Ζήτησα το λόγο επί του Κα
νονισμού, κύριε Πρόεδρε.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ άξη ς). Θα είμαι σύντομος. Μόνο δύο 
λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύριε 
Υπουργέ. 'Εδωσα το λόγο επί του Κανονισμού.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΕΌΠΙΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τάξης)'. Εντάξει, δα απαντήσω μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε Κα- 
λούΙδη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το 
λόγο επί του Κανονισμού, γιατί πιστεύω ότι η τήρησή, του δεν 
είναι μόνο έργο του Προεδρείου της Βουλής. Ό ταν λοιπόν 
ζητώ το λόγο, δέλω  από την αρχή να διευκρινίσω ότι δεν τον 
πήρα για να αποδώσω αν1 δέλετε, οποιαδήποτε πράξη από μύ
ρους του Προεδρείου, για την εφαρμογή του Κανονισμού, αλ
λά γιατί το δεωρώ ζήτημα όλων μας,

Ό ταν άρχισε η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δημο
κρατία βγαίίνε,'ι και, λέει : Δεν συμφωνούμε να συζητηδοί το 
δέμα αυτό ως επείγον, διότι είναι σοβαρότατο και πρέ'πει να 
γίνει σοβαρή συζήτηση επ’ αυτού του νομοσχεδίου. Και εμείς 
συμφωνήσαμε σ’ αυτό.

Απόψε, με την έκρηξη που δημιούργησε η φράση του Προέ
δρου της Νέας Δημοκρατίας, η βαρειά φράση, μετατοπίστηκε 
η συζήτηση και πάμε στο τέλος και όλα τ’ άλλα μπορούσαν 
να ακουστούν και δεν ακούστηκε τίποτε από την πλευρά της 
Νέας Δημοκρατίας γ ι’ αυτό το νομοσχέδιο.

Η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, μας είπε «είναι επείγον, 
πρέπει να το κουβεντιάσουμε και φδάνουν 3 μέρες». Και από 
τη δική της: πλευρά, αντί να κρατήσει μια άλλη στάση ψύ
χραιμη. αρχίζει και απαντάει με ένα τέτοιο τρόπο, ρίχνει λάδι 
στη φωτιά και το αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, δα είναι να 
κλείσουμε τη συζήτηση έτσι.

Αυτά τα  ζητήματα μπορούσαν να είχαν ειιπωδεί πριν από 
αυτή τη συνεδρίαση στα μπαλκόνια και μπορούσαν να τα Λύ
σουν έξω  απ’ αυτό το Σώμα και εδώ να κουβεντιάσουμε το νο
μοσχέδιο αυτό που αφόρα την οικονομία και το Λαο. Και δα 
βρεδούμε στο τέλος της συζήτησης, γ ια  να ψηφίσουμε τι^κύ
ριε Πρόεδρε; Νομίζουμε λοιπόν ότι απόψε έγινε μια συζήτη
ση, που όχι μόνο' δέν βοήδησε αλλά αποπροσανατολίζεις με 
κύρια εοδύνη της Νέας Δημοκρατίας^ που ξεκίνησε το δέμα, 
αλλά και με την όχι σωστή αντιμετώπιση και με μια τάση 
αξιοποίησης και ατό την πλευρά της Κυβέρνησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ορίστε, κύριε Υ 
πουργέ, έχετε το λόγο και παρακαλώ να είστε σύντομος.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟ,ΠΩΡΓΑΣ (Υπ. Εσωτεοι- 
,ών και Δημόσιας Τ άξης). Ναι κύ?·ε Πρόεδρε, δύο λεπτά
ία μιλήσω. , . ... ,

Μπορεί να έχετε δίκιο στην ουσία, κύριε Καλού:η. αλ/.α 
μως δεν έχετε δίκιο γιατί στην προκειμένη πεοίπτωση δί- 
•ονται οι ίδιοι οι δεσμοί. Γιατί είναι πρωτοφανές στην πθ· 
,ιτική ιστορία του Τόπου Αρχηγός Παράταξης στο Κοινο-
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βούλιο να υβρίζει, όπως εξύβρισε ο κ. Μητσοτάκης τον κ. 
-Πρωθυπουργό απόψε. Και αντί επ’ αυτού να πείτε μια λέξη 
γ:α να στηρίξετε τους δεσμούς, ήρθατε να μας πείτε ότι κα- 
δυστε,ρήσαμε, λες και ^αυτή η  καδυστέρηση οφείλεται σε μας.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν αξίζει να δώσω απάντηση 
μετά από την επανάληψη των ύβρεων και όταν ομιλεί περί 
επιπέδου ο προ ολίγου υβριστής, που απεκάλεσε τον Πρωθυ
πουργό ψεύτη και αναξιόπιστο. Δεν αξίζει να απαντήσω σε 
έναν άνδρωπο που με τόσο δρόσος επικαλείται την ιστορία 
του, που φέρνει τόσο βαριά στίγματα και το γνωρίζει ο ελλη
νικός Λαός. Τι να απαντήσετε σί έναν άνδρωπο τόσο ανα
ξιόπιστο; (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΛ. 
ΣΟ.Κ.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Συνεχίζεται η 
συζήτηση επί του σχεδίου νόμου: «Μέτρα προστασίας της 
Εδνικής Οικονομίας» και βρισκόμαστε στη συζήτηση του άρ- 
όρου πρώτου.

Ο κ. Μαριν-ίδης: έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΛΡΐΙΝΙΔΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, με το άρδ,ρο 

πρώτο του συζητουμένου νομοσχεδίου καθορίζεται η εισοδη
ματική πολιτική που πρέπει να ακολουδηδεί στη διετία 1986 
— 1987. Αποτελεί τα περιεχόμενο του πρώτου άρδρ-ου συμ
πλήρωση των υπόλοιπων μέτρων που πήραμε, όπως προηγού
μενα αναφέρδ-ηκαν και αφορά τις -απαγορεύσεις των αυξήσεων 
των παντός είδους αποδοχών, τόσο του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα, (θόρυβος στην Αίδουσα).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ ησυ
χία., κύριοι συνάδελφοι!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ. Έπρεπε για  να μπορέσει να 
προχωρήσει το πακέττο των υπόλοιπων μέτρων να παρδεί κι 
αυτό σαν συμπλήρωμα.

Επίσης στο συζητούμενο ·άρδ|ρσ προδλέπονται ορισμένες κυ
ρώσεις ενάντια σε εκείνους που δα δέλανε να παραβιάσουνε 
την ε'ΐσοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης για  την προσε
χή 2ετία να πλήξουν την απόφαση που πήρε η Κυβέρνηση για 
τη σταθεροποίηση της εδνικής οικονομίας.

Οι κυρώσεις που πραβλέπονται στο συγκεκριμένο άρδρο α- 
ναφέρονται σε ένα ποσοστό 5% επί των π.ραγματοποιηδέντων 
κερδών των επιχειρήσεων τον περασμένο χρόνο και με τη νεό
τερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στ-ς 
21 Δεκεμβρίου τα ποσοστό αυτής της επιβολής των κυρώ
σεων μπορεί να μετά τραπεί σε 190.000 μέχρι 100 εκατ. δρα
χμές για  κάδε παράβαση.

Αυτά, περίπου- αναφέρει στο συγκεκριμένο άρδρο της πρά
ξης νομοδετικού περιεχομένου και παρακαλώ τους συναδέλ
φους να το υπερψηφίσουμε. Ταυτόχρονα εμείς, η Κυβέρνησή 
μας, πράγματι ενδιαφε-ρόμαστε για  το μη π,ρ-ονομ'αύχο Έ λλη 
να πολίτη, για τον εργάτη και το μιοδωτό. Καδήσαμε να συ
ζητήσουμε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κύριε 
Πρόεδρε, όσο και αν δεν είναι ευχάριστη για μας, για  την 
Κυβέρνησή μας.

Χδες το βράδυ που συζητήσαμε αυτή την πράξη και ετέ- 
•δηκαν από την Αντιπολίτευση και συνταγματικά ζητήματα, 
δεν καταδέχ-δημε ούτε ο κ. εισηγητής να καδίσει και να υ
περασπίσει τη -δέση της Νέας Δημοκρατίας μια που τελευ
ταία κροκοδείλια δάκρυα έχυίσε ο ίδιος., ο Αρχηγός της.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Τ ι είναι αυτά πού λέ
τε, κύριε- συνάδελφε;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ. Παρακαλώ πάρα πολύ να ια
κούσε αυτά που λέω;, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, κύριε 
Παυλίδη!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ. Εμείς ψηφίζουμε το συγκεκρι
μένο άρ-δρο, γιατί πιστεύουμε ότι βρα-χυπρό-δεσμα και μακ,ρο- 
πρόδεσμα βοηδάει τα συμφέροντα των εργαζομένων του Τόπου 
και γενικότερα του ελληνικού Λαού. (Χειροκροτήματα από 
την Πτέρυγα του ΠΑΣΙΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Πρέπει να δώσω 
μια δι-ευκρίνηση, κύριε Μαρ-ινίδη για  τον κ. Π αλαιοκρασσά.

Ο κ. Π αλαιοκρασσάς προχ-δές μου είπε ότι ήταν άρρωστος 
και ρώτησε αν -δα συνεχιστεί η συνεδρ'ίασηι ή όχι. Έφυγε, 
πράγματι, διακινδυνεύοντας την ομιλία του, γ ιατί τον πονούσε 
η μέση του. Συνεπώς δεν έχετε, δίκιο ω ς προς τον κ. Π α
λαιοκρασσά.

Ορίστε, κύριε Παλαιοκρασσά.
ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΛΑΙΟίΚ ΡΑΣΙΣΑΣ. Ευχαριστώ, κύριε

Πρόεδρε, γ ια  αυτά που -είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ό χι, κύριε Πα

λαιοκρασσά! Αντικειμενικά μετέδωσα αυτά που μου ανακοι
νώσατε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΑΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ. Το πρώτο άρ-δρο το 
οποίο κυρώνει τηγ πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην ου
σία επί δύο χρόνια κατρ-αγειί τον συνδικαλισμό και καταργε'-ί 
και το δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων, γιατί είμαι 
βέβαιος ότι αν κάποια απεργία παραπεμφδεί στη,ν υποχρεω
τική, διαιτησία, -δα χαρακτηρ-ισ-δ'εί παράνομη, εφόσον υπάρχει 
νόμος που απαγορεύει την διεκδίκηση υψηλο-τέρων μ-σδών α
πό την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης. Και ίσως εί
χε σημασία η συζήτηση που πιροηγήδηκε περί Δημοκρατίας, 
γιατί πιστεύω, ότι η Κυβέρνηση, έστω κα: αν ήδελε να πάπ 
ρει αυτά τα- μέτρα., -δα έπρεπε να τα πάρει με κάποια συναί
νεση από πλευράς των εργαζομένων και όχι με τον αιφνιδια
στικό τρόπο που τα πήρε. Αικόμα μει τοι ύφος που διατυπώνε
ται η πράξη νομοδετικού περιεχομένου, -δυμίζ-ε: άλλες εποχές.

Εξακολουδώ να υποστηρίζω, οτι η .μονόπλευρη αυτή ρυ- 
δμιση. που στερεί τους εργαζόμενους από ένα σημαντικό μέ
ρος το-u πραγματικού τους εισοδήματος μέσα στο 1986, δεν 
πρόκειται να φέρει το αποτέλεσμα1 που όλοι -δα επ(δομούσαμε, 
όπως είναι η σταδεροποίηση της οικονομίας, γιατί επιμένει 
η Κυβέρνηση να μην περιορίζει καδόλου την κύρια πηγή του 
πληδωρισμού, που είναι τα ελλείμματα του ευρύτερου δημο
σίου τομέα. Και το χδεσινό νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα, 
που ανακοινώδηκε, επιβεβαιώνει κατά τον πανηγυρικότερο 
τρόπο αυτή τη στραβή και χωλή πολιτική της Κυβέρνησης.

Λέει, ότι από το σύνολο των χρηματοδοτικών πόρων της 
οικονομίας, το- 70% δα απορ-ροφη-δεί από το δημόσιο τομέα 
και το 30% από τον ιδιωτικό. Θα ήδ&λα να υπενδυμίσω ότι 
πέρυσι το όδιο νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα έλεγε, ότι το 
63% των πόρων δα απορροφηδεί από το δημόσιο τομέα και 
στην πράξη απορροφήδηκε το 73%.

(Στα σημείο αυτό, την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 
Γ ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑ- 
ΜΑΛΙΚΗΣ).

Πέραν αυτού, δα ήδελα -επίσης να παρατηρήσω, ότι οι 
προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με -δύο διαφορετικές 
δηλώσεις της Κυβέρνησης, τη μία στις 29 Σεπτεμβρίου, από 
τον Πρόεδρο του ΟΑΕ και την άλλη δύο βδομάδες αργότερα, 
από την Υφυπουργό κ. Π-απανδρέου, τα εκκρεμούντα χρέη αυ
τών των επιχειρήσεων είναι 159 δ ις στη μία δήλωση και 
350 δις στη δεύτερη.

Ό ταν η Κυβέρνηση διπλασιάζει τα χρέη, σε διάστημα δύο 
εβδομάδων τι συμβαίνει. Στην πραγματικότητα πολύ1 αμφι
βάλλω, εάν από το νομισματοπιστωτικό πρόγραμμα, το- φε- 
τεινό, δα πάρει ο ιδιωτικός τομέας έστω και 15-%.

Δεν δέλω να αναφέρω άλλα για το νομισματοπιστωτικό 
πρόγραμμα, γιατί δ-α διαψευσδεί και αυτό, κατά τον ίδιο τρό
πο ποιυ διαψεόσδηκε. και το περσινό.

Το άλλο αξιοπερίεργο είναι ότι προβλέπεται ο εξωτερικός 
δανεισμός να μειωδεί στο ήμισυ. Ό πως ακριβώς προέβλεπε 
και το περσινό πρόγραμμα και διπλασιάστηκε.

Τα λέω αυτά, γιατί ο κ. Υπουργός στην αγόρευσή του μας 
παρουσίασε την αυστηρή, ιδιωτική πολίτικη σαν εναλλακτική 
λύση για να αποφύγουμε την αυστηρή πιστωτική πολιτική. Κα 
τώρα βλέπουμε-, ότι η πιστωτική πολιτική είναι 3  φορές στε
νότερη απ’ ό,τι οποιοσδήποτε μπορούσε να αντασδει.

Η αλήδ-εια είναι ότι ·> συτά τα μέτρα, ούτε ο πληδωρι- 
σμύς πρόκειται να ελεχύ. γιατί η Κυβερ'-ηση δεν π&ρι,οριζε̂ ι 
τον εαυτό της, ούτε και η οικονομία πρόκειται να σωδε, ακη
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την αφαίρεση 250 δις ή 300 δες δραχμών αγοραστικής δύ
ναμης των εργαζόμενων, μπροστά στο 1 τρισ. δραχμές έλ
λειμμα, που παρουσιάζει η Κυβέρνηση.

Το μόνο αποτέλεσμα λα  είναι να μειωθεί το βιοτικό επί
πεδο του ελληνικού Λαού, πέρα και ατό το 6%, που μνημο
νεύει η έκλεση του ΟΟΐΣΑ, ως ποσοστό μειώσεως του διot-Ss- 
σιαου εισοδήματος.

Μίλησε ο 'κ . Υπουργός για πολιτική συναλλαγματικών ι
σοτιμιών, που ·λα υποβοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων. Και λα ήλε λα να τον ρωτήσω, να μας 
εξηγήσει, τι εννοεί ακριβώς με αυτό;

Φοβαμαι, ότι και αυτά τα μέτρα προοιωνίζουν μόνο τις «α
κόμα χειρότερες μέρες», που προφήτευσε ο ίδιος ο Πρωθυ
πουργός στη συνέντευξή του στο «FINANCIAL TIMES», 
στις 3 Φεβρουάριου. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριοί! 
συνάδελφοι, έχω .την τιμή να οπομνήσω στο Σώμα την από
φαση που ειχει πάρει η Βουλή, σύμφωνα με την οποία στις 
12 η ωρα λα  π&ρατωλεί η συζήτη|ση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΙΙΟΣ. 'Οχι, κύριέ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Παρα

καλώ, παρακαλώ.
Είναι: γνωστό ότι οι συζητήσεις, στις περιπτώσεις, που το 

νομοσχέδιο συζητείται, ω ς επείγον, τελειώνουν η ώρα 12.
Θα ήλελα, λοιπόν, να παρσκαλέσω τους κυρίους συναδέλ

φους, που είναι γραμμένοι και είναι πάρα πολλοί, στο άρλρο 
πρώτο —είναι περί τους 17—> για να μπορέσουν να ακου- 
σλοόν, όσο γίνεται περισσότερες απόψεις, να κάνουν μια αυ
τοσυγκράτηση, στη χρήση του χρόνου και να είναι όσο το δυ
νατόν σύντομοι.

Ο κ. Αροττάκης έχει το λόγο.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, μας κα- 

λείτε να έχουμε αυτοσυγκράτηση. Περιμέναμε να μιλήσουμε 
πάνω από τρεις ώρες. Και νομίζω ότι λα  πρέπει να εκφρά- 
σω και εγώ τη λλίψη μου, για τα όσα συνέβησαν. σ’ αυτές 
τις τρεις ώρες μέσα στη Βαάλή.

Οι τρεις αυτές ώρες, κύριε Πρόεδρε, δε λα  εγγραφούν 
στο ενεργητικό του Κοινοβουλίου κα’ νομίζω ότι συνετέλεσαν 
στο να υποβαλμισλεί ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι έ
νας ανεξάρτητος Βουλευτής έχει και εκείνος το δικαίωμα 
να πει αυτές τις λ ίγες λέξε ις , που πιστεύω, ότι εκφράζουν 
τα αισλήμίατα πριλλών συναδέλφων για ό,τι προηγήληκε.

Κύριε Πρόεδρε, για το άρλρο πρώτο της ΠράξηςΙ Νο- 
μολειτικού Περιεχομένου, λα ήλελα να σημειώσω ότι η«ρύλ- 
μιση» που γίνεται αφορά 2 ολόκληρα χρόνια. Και μέσα στ’α 
2 αυτά χρόνια το τ ’, λα συμόεί δεν το έχει συνειδητοποιήσει 
ο ελληνικός Λαός. Και το ομολόγησε ο κ. Πρωΐλυπου|ργός,, 
στη συνένευξή του που δημοσιεύλήκε στην ΦΑΙΝΑΝΣίΙΑΙΛ 
ΤΑ Ί'Μ Σ στις 3.2.86 λέγοντας όιτ- «τα μ,έτοα είναι σκληιοά 
και ο κόσμος λα  αντιληφίλεί πόθο σκληριά είναι με την πά
ροδο του χρόνου». Λυτή είναι η πραγματικότητα τημ οποία 
ο κ. Πρωλυπουργός την είπε σε μια ξένη εφημερίδα. Δεν- 

• την είπε εδώ.
Επί πλέον, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 'μέτρα, ότι. και αν 

ισχυριστεί ο κ. Υπουργός της Ελνικής Οικονομίας, με την 
πιρωτολογία μου απέδειξα ότι τα είχε προαναγγείλει η ΕΟΚ 
πολύ πριν τα αναγγείλει ο ίδιος. Και φαίνεσαι, κύριε Πρό
εδρε, ότι αυτή η υποταγή., στις συνταγές των ξένων οργανι
σμών έχει ανοίξει την όρεξη. Διότι σήμερα δημοσιεύεται 
στις εφημερίδες, ότι ο ΟΟΣΑ ζητεί πλήρη καπιταλιστική 
σΐροφή της Ελληνικής Κυβέϊ.νησης. Ό τι και να λέει ο κ. 
Υπουργός της Ελνικής Οικονου,ίας έχει ανοίξει η όρεξη 
δυστυχώς των διελνών οργανισμών. Και τι είδους «ανεξάρ
τητη οικονομική πολιτική» μπορεί να ακολουληλέί μετά Οπό 
αυτά, το φαντάζεται ο κολόνας....

Κύριε Πρόεδρε, το άολόο πρώτο υιλάει ακόυα για  εισο
δηματική πολιτική της Κυβέρνησης». Πρόκειται για μια 
εισοδηματική πολιτική που αποφάσισε η Κυβέρνηση χωΙρίς 
διάλογο. Είναι παρωδία τα όσα συνέβησον στο ΕΕΑΠ πριν
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από την αναγγελία των μέτρων αυτών. Και δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι το ΕΣΛΠ περιέπεσε σε λήλαργο, κύρΊε Υ 
πουργέ, επί 5 ολόκληρους μήνες: και το συγκαλείτε μόνο την 
ερχόμενη Τρίτη.

Αλλά το χειρότερο, από όλα, είναι, ότι, με το πρώτο άρ- 
λρο καταογούνται, οι συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές 
συμβάσεις είναι κατακτημένα συνταγματικά, λεμελιΟκά 'δι
καιώματα των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήμα
τος και δεν μπορείτε να τα καταργήσετε. Και όμως τα 
καταργείτε. Ξεχάσατε βέβαια τι λέγατε για τον συνδικαλι
σμό «ως δάλρο της Δημοκρατίας».

Λέτε ότι αφορούν όλους τα μέτρα. Και όμως κανένα από 
όλους αυτούς δε συμβουλευτήκατε. Τα ανακοινώσατε και με
τά προσποιηλήκατε ότι κάνατε διάλογο. 0 ; διάλογος, που 
προηγήληκε, ήταν, επαναλαμβάνω·, παρωδία διαλόγου.

Έ να άλλο πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε — και τώρα ανα- 
φέρομαι στην παράγραφο 2 του άρλρου μόνου —· είναι ότι το 
άρλρο μιλάει, για· τους πάντες. Οι πόντες όμως), δεν είναι 
οι ίδιοι και υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβοντα με τα 
κατώτατα ημερομίσλια. κύριε Πρόεδρε. Γ ι’ αυτούς η Κυβέρ
νηση έίδ'ωσε αύξηση 4,5% την πρώτη του Γενάρη, ενώ λά 
έπρεπε να δώσει 14,8%. Αυτοί είναι οι χααηλόμισλοι και 
οι χαμηιλοσυνταξιούχοιι και λά  πρέπει να ξέρει ο κ. Υπουρ
γός Ελνικής Οικονομίας ότι με .αυτή την πολιτική, αυτό το 
μεροκάματο την 1.1.1986 είναι σε σταλερές τιμές το κατώ- 
τατο της πενταετίας. Είναι κατώτερο και από το μεροκάματο 
του 1983 όταν εφαρμόστηκε ο ετεροχοονισμός της ΑΤΑ. Εί
ναι κατώτερο και από εκείνο, που έδωσε η Κυβέρνηση, σε 
πραγματικές τιμές, το 1982. Επομένως, παίρνει πίσω· η Κυ
βέρνηση 'ένα μέρος από αυτά, που έδωσε και αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και γ ια  το μεροκάματο σε 
μέσα επίπεδα, όπως λα  διαμορφωθεί τελικά το 1966. Eiívat 
περιττός να πω ότι, δεν είναι καλόλόυ επαρκείς ον. προιβλεψεις 
για την προστασία εκείνων, που έπρεπε να προστατευλουν, 
όπως π.χ. των πολυμελών οικογενειών.

Κύριε Πρόεδρε, πέρα από όλα αυτά γίνεται ναι διακω- 
μώδητη των κοινωνικοποιήσεων, στο άρλρο αυτό, όταν οι πα- 
ντες πρέπει να απευλόνονται στη νεασυστσλείσα στο Υπουρ
γείο Ελνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία των Δημοσίων 
Οργανισμών και ¡Επιχειρήσεων' και να παίρνουν είγκρίσεις. 
Πού είναι τώρα ο ιρόλος των κοινωνικοποιημένων επιχειρή
σεων και ο ρόλος των εργαζομένων·; Και αυτό έχει καταργη- 
λε ί όπως φαίνεται.

Ακόμη, κύριε Π ρόεδρε-----και τελειώνω — η πράξη αυτή
ναμσλετικού περιεχομένου κατάργησε τη Βουλή. Τη Βουλή, 
που λέλουμε να 'οναβαλμίσουμε, την κατάργησε επί 3 1/2 
μήνες. Αυτή είναι η πραγματ’κότητα. Και με την Πράξη 
αυτή Ναμολετικού Περιεχομένου ‘έχουν καταργηλεί νόμοι που 
έχουν ψηφιστεί απ’ αυτή τη Βουλή.. Πως είναι δυνατόν νέτα 
να μιλάμε και να συζητάμε σοβαρά για  Όναδάλμιση του Κοι- 
νοβούλίσυ; Η Βουλή λειτουργούσε όταν αυτή η  Π ράξη Νο- 
μΟλετικού Περιεχομένου δημοσιεύτηκε και επί 3 1/2 μήνες 
παρέμεινε ασυζήτητη., για  να έλλει να συζητηλεί τώρα, όταν 
μ’ αυτή έχουν ήδη καταργηλεί νόμοι, που έχει ψηφίσει η Βου
λή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. 
Κρίκος, έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΟΣ. Ο Π ρωλυπουργός Ανδρέας 
Π απανδρέου, στον οποίο δόληκαν απόψε πολλοί χαρακτηρι
σμοί και ο οποίος ξέχασε τι έλεγε προεκλογικά ς.̂  όταν· ελεγε 
«Ψηφίστε ΠΙΑΣΟΚ, για  καλύτερες μέρες», ενώ· περισσότε
ρο παντός άλλου λα  έπρεπε να γνωρίζει, αλλα δεν το εγνω- 
pitjjs — ίσως — ή κοροΐδευε τον ελληνικό Λαό', δεν απάντη
σε στον ελληνικό Λαό. αν τον· κοροΐδευε ή: δε το εγνώοιζε, όταν 
μετά, .από 1 1/2 μήνα, ήλλε και είπε το «δυστυχώς, πτω- 
χεύσαμε». Δε σκέφληκε. πωσ. η Κυβεία. ηση του Π ΑιΣΙΟΚ, 
ήταν εκείνη, που ψήφισε το άρλρο 4, ε ις  βοήρος των εργαζο
μένων. Και δε διστάζει σήμερα να έλλει το νομοσχέδιο αυτό
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στη Βουλή, που να λέε« ότι, δεν έχει δ'ΐ·καίω«μα ο εργοδότης, 
στην αύξηση των μικρών.

Επιτέλους, κύριε :Πρόεδ«ρε, πότε λέμε αλήθεια στΌν ελλη
νικό Λίαό; Π ροεκλογικώις, γ ια  vos πάρουμε1 τους ψήφους ή 
μετεκλογικώς και να κ:άνουμε τους εργαζόμενους να’ υποφέ
ρουν;

Γ ι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε·, εμείς .οι βουλευτές βρισκόμαστε 
στη δύσκολη -δέση να απαντήσουμε. Και αν απαντήσουμε οιρ- 
θά, σωστά, -9 α έχουμε τον1 Π ρόεδροι της Βιουλής, ο οποίος 
■9α 'αφήσει ελεύθερους τους βουλευτές τοιυ ΠΑΣΟΚ να φω
νάζουν, σε βάρος μας και να δΐιακόπτουν, διότι· λεμε την «α
λήθεια.

Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονότα αναμφισβήτητα, είναι κά
ποια πραγματικότητα. Π ώς είναι «δυνατό· με 35.000 δρχ. να 
ζήσει ο εογαζόνενος; Είναι δυνατό, όταν έχετε αυξήσει 100% 
ή 150% το ρεύμα, τα τηλέφωνα: Είναι δυνατόν ένας εργαζό
μενος να ανταποκρίθεί, όταν βασικά είδη διατροφής έχουν 
αυξηθεί 120%; Ποιος 'το αμ'φ«ισβητεί, από την Αίθοίσα αυ
τή, ότι τα είδη της πρώτης ανάγκης έχουν υπερβεί το 100%. 
Π ώς, λοιπόν, σαν υπεύθυνοι άνδρες, σαν «υπεύθυνοι πολιτι
κοί. . .

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ. Και σαν υπεύθυνες γυναίκες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΟΣ. . . .  και σαν υπεύθυνες, γυναί

κας —  όπως λέεΊ η κ. συνάδελφος — είναι δυνατό να λέμε 
αυτά τα «ψέματα., στον ελληνικό Λαό: ίΚαιι τα λέω ψέματα 
και μπορώ νια το πω και εκφράζω: ελεύθερα τη γνώμη μου.

Ποιος αμφισβητεί, ότι ο μισθός των 35.000 δρχ., δεν ε- 
παρκεέ και αυτός είναι όχι βασικός μισθός, αλλά μαζί με τα 
επιδόματα, διότι «ο κατώτερος βασικός μισθός είναι 17.000 
δρχ.: Μπορεί να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία και να 
ισχυρίζεσθε ότι οι μισθοί ήταν μικροί την εποχή που κυβερ
νούσε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και η ζάχαρη ,xúptot συνά
δελφοι, είχε 35 δ,ρχ. το κιλό, και το ρύζι ήταν πολύ φθηνό 
και το κρέας, είχε το μισό της σημερινής τιμής.

Επομένως, δεν μπορεί, όπως λέτε, να ενδιαφέρεσθε γ ια  το 
Λαό και να ισχυρίζεσθε ότι ο Λαός σα(ς θέλει και γ ι ’ αυτό 
σας ψήφισε. Δεν είναι θέμα να συζητήσουμε το πώς ψηφίσθη- 
κε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το γνωρίζει όλος ο ελληνικός 
Λαός. Γνωρίζει τους διορισμούς, τους οποίους μοιράζατε το 
1985 και δεν «υπολογίζατε, ότι «αυτοί οι διο>ρισμοί θ α  γίνουν 
γνωστοί και θα  καταγγελθούν στον ελληνικό Λαό. Και δεν 
υπολογίζατε, πού θα  φθάσει η οικονομία μας και πού έφθάσε 
η σημερινή οικονομία. Και είπε ο Αρχηγός μας. πού είναι 
κύριε Πρόεδρε της Κυβειρνήσεως, τα 9,5 δις δολάρια, τα 
οποία έχετε δαπανήσει; Γιατί, δεν έρχεσθε να μας πείτε εδώ, 
πού πήγαν τα χρήματα αυτά, για  να μην υπάρχει καμία αμφι
σβήτηση ;

Και ερωτώ τον κ. Υπουργό Εργασίας, τον ©ίλο μου κ. 
Γίαννοποολο, να μου πει, εάν είναι ευχα-ριστηνένος. με τον 
«μηνιαίο μισθό των 35.009 δρχ. που παίρνουν οι εργαζόμενο«.

Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Υπουργός Εθνικής Οδο
νομίας και ο κ . Υπουργός Εργασίας, τον οποίο διακρίνει η 
ευθύτητα, θα πρέπει να μας πουν. πού. επί τέλους, βαδίζει 
και πού, επί τέλους, θα  βαδίζουν οι εργαζόμενοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ («Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. 
Πρωτοπαπάς έχει το λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ. Κύρ ε Πρόεδρε 
—για  να έλθουίμε και «στο θέμα— είναι σκληρό πάρα πολύ, 
θα έλεγα δραματικό, να έχουμε με το άρθρο 1 και γενικά μ$ 
όλη αυτή την Πράξη, που έρχεται προς έγκριση, κατάργηση 
των διαπραγματεύσεων. στον ιδ’ωτικό τομέα.

Εκείνο, όμως, που είναι πιο σοβαρό, για  μένα, είναι ότι 
μαζί με μια σκληρή εισοδηματική πολιτική, έχουμε ταυτό
χρονα και μια σφικτή νομισματοπιστωτική πολιτ'.κή, που ση
μαίνει, τελικά, ότι έχουμε μια μονεταρ-ιστική πολινκή. Και 
τότε, δε διαφέρει καθόλου αυτή· η πολιτική, από οπο'αδήπο- 
τε μονεταριστική πολιτική.

Επανέρχομαι σε δυο θέματα, τα οποία, δεν έτυχαν της προ
σοχής των κυρίων Υπουργών. Αναφορικά με την αύξηση της

παραγωγικότητας —και η παραγωγικότητα είναι το υπ’ αριθ
μόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας—  μετά την πρά
ξη, την οποία βέβαια θα  υποστηρίξετε σήμερα, ε«άν δεν επά
νελθετε και δεν επιτρέψετε στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον, 
όπου υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας να μπορο’ύν να 
διανέμουν, από τα κέρδη, στους εργαζομένους περισσότερα, 
από «οσα λέτε, με την παρούσα πράξη, μην περιμένετε να έχοιυ- 
με αύξηση της παραγωγικότητας.

Σ'την ομιλία σας κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας 
κιάνατε μια παρατήρηση, ότι δεν υπήρξε διάθεση να ζητηθούν 
κεφάλαια, από τις  Τράπεζες, «από τον ιδιωτικό τομέα και γ ι ’ 
αυτό τώρα τα περιορίζετε, στην ουσία. Να αναρωτηθείτε, μή
πως η Κυβέρνηση με την πολιτική, που έκανε μέχρ«ι σήμερα 
έφτιαξε· έτσι τα πράγματα, που να μη ζητούνται κεφάλαια, 
για επενδύσεις; Ό ταν το εισόδημα, από τους, τόκους είναι 
καθαρό γύρω στο 20% και αφορολόγητο, φαντάζεσθε, ότι υ
πάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι να θέλουν να κάνουν επενδύ
σεις; Και αν «μεν είχατε ετοιμάσει τον δημόσιο τομέα, για  να 
κάνει επενδύσεις ο ίδιος, τότε, δ'έβαια. δε θα είχαμε πρ«ό- 
βλημα. Αλλά ο δημόσιος τομέας, όπως είναι, δεν είναι έτοι
μος, για επενδύσεις.

Και βεβαίως η σημερινή διεθνής συγκυρία επιτρέπει κά
ποια περισσότερη αισιοδοξία. Η αυταρέσκεια, όμως, με την 
οποία αντιμετωπίζετε τα θέματα —και υπάρχει μια αυταρέ
σκεια, ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί είμαστε εμείς Κυβέρνη
ση— δεν είναι ικανοποιητική. Και δε δείχνουν όί δείκτες, 
τους οποίους μας είπατε, ακρίβεια. Οι ακριβείς δείκτες έ
χουν σημασία. Και οι δείκτες αυτοί παίζουν ρόλο και fia  
μια σοσιαλιστική πορεία. Δεν μπορείτε να λέτε, ότι κάνετε 
σοσιαλιστική πορεία, όταν «μειώνετε τους πραγματικούς μι
σθούς, όταν αυξ«άνεται ο πληθωρισμός, όταν όλα τα αγαθά 
γίνονται λιγότερα, με την υπόθεση, ότι έχετε καλύτερες 
κοινωνικές παροχές. Δεν είναι καλύτερες ούτε αυτές. Το δυ
στύχημα, γ ι ’ αυτό τον Τόπο, είναι, ότι, δεν είναι, τίποτε κα
λύτερο.

'Υστερα από 4 χρόνια στην Κυβέρνηση — ήδη πάτε στον 
5«ο χρόνο— πρέπει να γνωρίζετε, ότι αυτή η μικτή οικονο
μία. για να λειτουργήσει σωστά, θα  πρέπει να μάθετε ν« 
χειρίζεσθε καλά και τον ιδιωτικό τομέα —να μη τον κακό· 
μεταχειρδζεσθϊ— αλλά και ο δημόσιο; τομέας να φροντί
σετε να λειτουργε«ί σωστά. Ό μως, αυτό, δε γίνεται, διότι 
σας έχει φύγει η κατάσταση από τα χερι«α.

Ή τανε τραγικό αυτό που διαβάστηκε σε σχέση, με την 
ιστορία Σκαλιστήρη. Δεν έχει σημασία, για το μέλλον, τ« 
έκανε πριν« ο Σκαλιστήρης. Τι«μω«ρήθηκε, δεν τιμωρήθηκε, 
«δεν έχει σημασία. Ά λλωστε, γ ι’ αυτό έχασε την επιχείρησή 
ταυ. Ό μως η επιχείρηση είναι 3 χρόνια στα χέρια σας̂ . Και 
αν συμβαίνουν αυτά —και περίπου συμβ«αινουν, όπως υπαρχουν 
και κάποιες άλλες πληροφορίες^— βεβαίως και εχετε ευθύ
νη. Ποιος τ«ην έχε ι ; Την έχει το παρελθόν του Σκαλιστη- 
ρη, τη στιγμή, που. ήδη, από 3 χρονιά η επιχείρηση είναι, 
στα χέρια του Κράτους, κάτω από την εποπτεία του Υπουρ
γείου Βιομηχανίας και του ειδικού οργανισμού, που φτιοίςα
τε — αν υπάγεται ή δεν υπάγεται, δεν το ξέρω— για τις 
προβληματικές επιχειρήσεις;

Κύριε Πρόεδρε, το σύνολο« της οικονομικής πολίτικης και 
ιδιαίτερα αυτή: η Πράξη, δεν μπορεί να ψηφιστεί, από την 
Πλευρά μου. Και δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί, γιατί η Κυ
βέρνηση. δεν πήρε κάποια μέτρα, πήρε σκληρά μέτρα. 'Εχει 
όμως την υποχρέωση, να σκεφθεί, ότι αυτα τα σκληρά μέτρα 
μπορεί να μη φύσουν κανένα αποτέλεσμα και πρεπει να αντι- 
μετωπισθεί, μέ άλλο τρόπο, από δω και πέρα, η οικονομική 
πολιτική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαιμαλίκης). Ο κ. 
Κάππος έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. Κύριε Πρόεδρε, με ευ- 
θ ’ύνη του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και σύμπραξη των 
Υπουσγών της Κυβέρνησης έγινε μια έκτροπη της συζητησης, 
με «στόχο τον αποπροσανατολισμό του Ααου.
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Είμαστε υποχρεωμένοι να καταδικάσουμε αυτή την τακτι
κή και να κολάσουμε το Λαό να κλείσει' τα αυτιά του, σ’ αυ
τούς τους θορύβους και να στρέψει τα νώτα του, σε οποιαδή
ποτε δικομματικά παιχνίδια παίζονται.

Κύριε Πρόεδρε, -δέσαμε κατά τη συζήτηση της πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου μια σειρά σοβαρά ζητήματα, στα 
οποία ουσιαστικά η Κυβέρνηση δεν απάντησε.

Πρώτα - πρώτα, ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν, απ’ την 
ΕΟΚ, που τόσο αγαπάει η Νέα Δημοκρατία. Ά λλωστε, η Νέα 
Δημοκρατία και τροπολογία έχει καταλέσει, που κινείται, 
στην ίδια κατεύθυνση, με τα μέτρα.

Δεύτερο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της εργατικής τά
ξης αν τι τάχθηκε στα μέτρα. Από τα 83 εργατικά κέντρα, 
τα 63 πήραν -δέση εναντίον. Ανάμεσα σ’ αυτά, ήταν τα 3 
μεγαλύτερα της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης. 
Από τις 77 Ομοσπονδίες, οι 39 πήραν -δέση, εναντίον, ανάμε
σα στις οποίες οι πιο μαζικές, όπως των Οικοδόμων, η 
ΓΕΝΟΙΙ—ΔΕΗ κλπ.

Κύρ ιε Πρόεδρε, πέρα από αυτό, ,τα μέτρα αυτά οπωσδήί- 
ποτε έχουν βαριές αρνητικές συνέπειες και για τους επαγ- 
γελματοβιοτέχνες και μικρέμπορους, κα-δώς και για την α
γροτιά, διότι με την υποτίμηση της δραχμής αυξήθηκαν ο 
τιμές των εφοδίων.

Θα -δέλαμε ιδιαίτερα να σταθούμε αυτή τη στιγμή, πρώ
τα-πρώτα, στο «δέμα της εξάρτησης της Δικαιοσύνης. Κύ
ριε Πρεόδρε, έγινε λόγος, για ανεξαρτησία, ότι, δεν έγινε 
καμιά παρέμβαση, δεν έγινε τίποτα. Αφού δε γίνονται όλα 
αυτά, γιατί η Κυβέρνηση, δε δέγδηκε να τροποποιηθεί το 
Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην επιλέγονται οι Πρόεδροι και 
Αντιπρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων, από την εκάστο- 
τε Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι Ανώτατοι Δικαστικοί ή να 
έχουν επιλεγεί από την Κυβέρνηση, να είναι δικοί της, ή να 
περιμένουν να επιλέγουν από την Κυβέρνηση και επομένως να 
προστρέχουν και να συμμορφώνονται προς τη -δέλησή τη ς;

Από κει και πέοα είναι γνωστό αφού οι Ανώτατοι Δικαστι
κοί ελέγχονται, ελέγγονται από τα Ανώτατα Δικαστικά Συμ
βούλια, που αποφασίζουν, για τις προαγωγές, αποφασίζουν 
για τις μεταθέσεις και τις πειθαρχικές ποινές. Και από κει 
και πέρα — τα λέμε και για τον κ. Μαγκάκη αυτά— τα 
Ανώτατα Δικαστικά Συαβούλια ορίζουν και τους ποοϊσταμέ- 
νους Δικαστηρίων, Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Εφετείων. 
οι οποίοι εν τω μεταξύ καθορίζουν τις συνθέσεις των δικα
στηρίων, που όλο αυτό το σύστημα σημαίνει εξάρτηση της 
Δικαιοσύνης από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικό, από αυτή την άποψη είναι το εξή ς : Το 
άρθοο '27 του Ν. 1320. ενώ οι καθηγητές και οι συγγραφείς 
κατά πλειοψηφία το θεώρησαν αντισυνταγματικό, τα δικα
στήρια κατά πλειοψηφία ή κατά συντριπτική πλειοψηφία, το 
θεώρησαν συνταγματικό. Αυτό δείχνει, σε ποιο βαθμό είναι 
ανεξάρτητη η Δικαιοσύνη.

Κύριε Πρόεδρε, εδώ έγινε λόγος, από τη μεριά της Κυ
βέρνησης, ότι δεν είναι συνταγματικές οι πράξεις αυτές. Και 
μας έγινε επίκληση μιας δικαστικής απόφασης της Θεσσα
λονίκης. Αυτή η απόφαση λέει, ότι με βάση το άρθρο 106 
του Συντάγματος —που το είχαμε εδώ ψηφίσει, που το είχα
με προτείνει μάλιστα και εμείς να χρησιμοποιηθεί για τον 
προγραμματισμό της οικονομίας— η Κυβέρνηση, για το γε
νικό συμφέρον μπορεί να καταργήσει το δικαίωμα των συλ
λογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και το δικαίωμα της α- 
πεογίας. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια υποκατάσταση του 
άρθρου 48 του Συντάγματος, κύριε Πρόεδρε, που κηρύσσει 
το στρατιωτικό νόμο, φυσικά, στα όρια της οικονομίας.

Αυτή είναι η ουσία, που λένε οι αξιότιμοι, εντιμότατοι κύ
ριο: δικαστές της Θεσσαλονίκης. Αλλά πέρα από αυτό, μας 
λένε ότι υπάρχει οικονομική κρίση και γ ι’ αυτό ακριβώς πρέ
πει να παρθούν τα μέτρα. Μα στον καπιταλισμό η κρίση εί
ναι διαρθρωτική, μόνιμη. Κ ατά  συνέπεια, δηλαδή, θα μ,πο- 
ρεί η εκάστοτε Κυβέρνηση διαρκώς να βγάζει τέτοιες πρά
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ξε ις  και να καταργεί το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων και της απεργίας; Εκεί θα οδηγηθούμε;

Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν 
απήργησαν αυτοί ο: δικαστικοί, όταν έγινε η στάση-απερ
γία των δικαστικών. Εκείνο που αναρωτιέμαι, είναι, πώς, 
όταν λέει το Σύνταγμα, ότι απαγορεύεται η απεργία στους 
δικαστικούς, απήργησαν κ ’ όταν πρόκειται, για την εργα
τική τάξη, που λέει το Σύνταγμα δικαιούνται να απεργούν 
τους απαγορεύουν την απεργία. Θα θέλαμε μια απάντηση σ’ 
αυτά.

Πέρα απ’ αυτά, έγινε επίκληση εδώ της απόφασης του 
Δ'εθνούς Γραφείου Εργασίας, για το άρθρο 27. Βεβαίως, το 
άρθρο 27 αφορούσε 9 μήνες και ήταν μια μικρή, αναβολή 
της καταβολής της ΑΤΑ. Εδώ πρόκειται για  27 μήνες, πά
γωμα ουσιαστικά μισ«3ών και ημερομισθίων, κατάργηση; συλ
λογικών διαπραγματεύσεων, κατάργηση απεργίας. Είναι κά
τι το εντελώς διαφορετικό, και δεν μπορεί να συγκριθεί.

Πέρα απ’ αυτό, για  να μας απαντήσουν εδώ, επικαλύ
φθηκαν άρ«3ρο του κ. Βάγια, ο οποίος είναι ο νομικός σύμ
βουλος του ΣΕΒ. Η Κυβέρνηση με τις απόψεις του συμβού
λου των Ελλήνων βιομηχάνων. ήρθε να μας πει ότι είναι 
συνταγματικές και σύμφωνες οι πράξεις, με το άοθρ-ο 98. 
Ό μως και αυτός ακόμα ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων, λέει 
στην τελευταία παράγραφο ότι ένας «τέτοιος όμως πε-ριορ·- 
σμός «3α έπρεπε να εφαρμοστεί σαν εξαιρετικό μέτρο, περιο
ρισμένο στο απαραίτητο, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει μία 
εύλογο περίοδο, και ότι «3α έπρεπε να συνοδεύεται από εγγυή
σεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των εργαζομέ
νων». Δηλαδή το διεθνές γραφείο εργασίας λέει αυτό το 
πράγμα.

Κατά συνέπεια, καλούμε και τους συγγραφείς και τους 
δικαστικούς να σταθούν στο ύψος τους και να συμπαραστα
θούν, στην εργατική τάξη, για να αποτρέψει την εφαρμογή 
αυτών των αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών πρά
ξεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθνικής Οικονο
μ ίας). Κυρίες και κύριοι, λόγω της ώρας, θα  ήθελα να 
κάνω ορισμένα σχόλια ή παρατηρήσεις και διορθώσε ς, στο 
κείμενο του νόμου.

Πρώτον, στο άρθρο μόνο, παράγρ. 3, υπάρχει έκφραση 
«ακαθάριστα κέρδη». Επειδή π,οοέκυψε κάποια ασάφεια, τ', 
νοούνται με το «ακαθάριστα κέρδη», θα ήθελα να διευκρι
νίσω ότι ακαθάριστα κέρδη, νοούντα· τα ακαθάριστα κέρδη 
του άρθρου 45ι του Ν. 2190. Δηλαδή, τα ακαθάριστα κέρ
δη, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, για τη φορολογία εισοδή
ματος των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά το άρθρο 2, θα ήθελα να κάνω μια διόρ
θωση στην παράγρ. 4. εκεί που λέει «στους μσθωτούς πολ
λαπλής απασχόλησης, στους συνταξιούχους, που λαμβάνουν 
σύνταξη άνω των 40.000». τι ποσό αυτό θα πρέπει να γίνει 
¡50.000. για να είναι συμβιβάσιμο με τα ποσά, που αναφέρο- 
νται. στην παράγραφο 6.

Επίσης, στην παράγρ. 4 θα ήθελα να κάνω μια π,ροσθήΓ 
κη. Η προσθήκη αυτή αφορά το εξής θέμα: Υπάρχουν πολ
λές ρυθμίσεις, που περ'έχονται, στις συλλογικές συμβάσε·ς, 
σε νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, που 
αφορούν διάφορα θέματα της σχέσεως εργασίας, ρυθμίσεις, 
που αποφασίστηκαν πριν την 18.10.85, δηλαδή την ημέρα, 
που εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περ εχομένου. Ό πως έχει 
το κείμενο του νόμου, οι ρυθμίσεις αυτές, δεν ισχύουν. Αυ
τές δεν ήταν ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας ήταν, όποιες ρυθ
μίσεις υπήρχαν πριν, να εξακολουθήσουν να ισχύουν κι αν 
ακόμα έχουν τ’ αποτελέσματα τους, μετά. Μόνο εκείνες, δέ 
θα  πρέπει να ισχύουν, ο: οποίες αφορούν την καταβολή αυ- 
ξήσεουν. με τη μορφή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρ- 
υ,ογ·τί. Δηλαδή, οι λεγόυενες ουοές. κατά τη γλώσσα που επι
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κρατεί στο συνδικαλιστ κό κα: εργατικό χώρο, εξακολουθούν 
να ισχύων και μετά την πράξη νομοθετικού περιεχόμενό», 
εκτός απ’ αυτές, που προβλέπουν την καταβολή της ΑΤΑ.

Διαβάζω, λοιπόν, αυτή την προσθήκη, την οποία έδωσα 
στους Εισηγητές των Κομμάτων: «Κατ’ εξαίρεση των δια
τάξεων της παρ. 6 του άρθρου μόνου της από 18.10.85 κυ- 
ρουμένης πράξεως νομοθετικού περιεχομένου διατηρούνται σε 
ισχύ και μετά την ως άνω ημερομηνία οι ρυθμίσεις, που προ- 
βλέπονται, από νόμους, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπουρ
γικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, οποιοσδήποτε άλλον 
είδους διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα, που έχουν 
εκδοθεί πριν από την 18.10 85 εκτός εκείνων, που προβλέ
πουν καταβολή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής 
από 1.1.86 και εφ’ εξής διάφορης εκείνης που ορίζεται στο 
παρόν άρθρο».

Τέλος, το άρθρο τρίτο, όπως έχε: διατυπωθεί, δεν είναι 
ακριβές, διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα η πράξη νομοθετι
κού περιεχομένου, ισχύει από την έκδοσή της. Το άρθρο τρί
το θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι: «Η ισχύς της πράξης νομο
θετικού περιεχομένου, ως εδημοσιεύθη στο φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως 179 της 18ης Οκτωβρίου, αρχίζει, όπως 
ορ ζεται, από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αυτά ως προς το σχέδιο νόμου.
Ως προς την τροπολογία, την οποία υπέβαλαν οι κύριο: 

Παλαιοκρασσάς και Σουφλιάς, η τροπολογία αυτή, δεν γίνε
ται δεκτή, διότι η τροπολογία προβλέπει ένα πρόγραμμα πλή
ρους εφαρμογής, φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, που 
είναι αντ θετή, με τη δίκιά μας πολιτική.

Ευχαριστώ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Ο κ. Υπουργός Δικαιο

σύνης, δεν θα απαντήσει, στα όσα είπε ο κ. Κάππος; Είναι 
τόσο μεγάλο το θέμα για στημένες δίκες . . . (Θόρυβος).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριε 
Παυλίδη, παρακαλώ δεν έχουμε χρόνο. Σας παρακαλώ να 
σταματήσετε.

Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω να λύσουμε 
ένα διαδικαστικό ζήτημα.

Ό πως είναι γνωστό, με την απόφασή μας, η διαδικασία 
που εφαρμόζεται στη συζήτηση του νομοσχεδίου, είναι η δια
δικασία του επείγοντος. Κανονικά θα έπρεπε εδώ να κηρυχθεί 
περαιωμένη η συζήτηση, αλλά θα ήθελα να κάνω μια πρό
ταση.

Επειδή μου έχει ζητήσει για  1— 2 λεπτά το λόγο ο Κοι
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Δή- 
μας. . . .

ΣΤΡΑΤ1ΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ. Κ: εμείς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριε 

Στρατήγη, να δείτε ότι είμαι καλύτερος συνήγορος, από σας. 
για τις δικές σας υποθέσεις.

Στη συνέχεια δε, είναι γραμμένοι οι κύριοι Κέρκος και 
Στρατήγης, για να εκφράσουν κάποιες απόψεις. Θα ήθελα, 
λοιπόν, να συναινέσει το Σώμα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ. Είπατε προηγουμένως, κύριε Πρό
εδρε, ότι η Βουλή θα  περατώσει στις 12 η ώρα. Δώδεκα 
παρά 1 λεπτό εγένετο η πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας 
ώστε να μπορέσουν οι Βουλευτές προσωπικά να εκφράσουν δια 
τητ ψήφου τους τη θέση τουτ και να χ^αλάβουν προσωπικά 
τις ευθύνες τους έναντι του ελληνικού Λαού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Μάλι
στα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Να τηρηθεί ο Κανονι
σμός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Αυτό 
κάνω. Θα σας πω όμως κατά ποιον τρόπο θα τηρηθεί ο Κα
νονισμός.

Η πρότασή σας περί ονομαστικής ψηφοφορίας είναι ελλει- 
πής. Και θα σας παρακαλέσω να τη συμπληρώσετε, γιατί, 
δεν αναφέρεστε, πού ζητάτε, την ονομαστική ψηφοφορία. 

(Θόρυβος από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Δεν την έχετε διαβά

σει. Λ έε ι: «Οι υπογεγραμμένοι βουλευτές παρακαλούμε όπως 
η ψήφιση του νομοσχεδίου, για την κύρωση της από 18 Οκτω
βρίου 1985 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ
δρου της Δημοκρατίας «μέτρα προστασίας της εθνικής οι
κονομίας» διενεργηθεί με ονομαστική κλήση των ψηφιζόντων 
βουλευτών». Ό πως ξέρετε, επί της αρχής το νομοσχέδιο 
έχει ψηφιστεί, χθές. Τώρα συζητάμε το άρθρο πρώτο. Αν 
θέλετε, λοπόν, ονομαστική, ψηφοφορία και σε ποιο άρθρο, θα 
το γράψετε, παρακαλώ, στην αίτηση. Συμπληρώστε την, πα
ρακαλώ, αν θέλετε, για να μη,ν προχωρήσουμε, σε άλλο τρό
πο ψηφοφορίας. Αν θέλετε ονομαστική, ψηφοφορία πείτε, που 
θέλετε.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (Από την Πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας). Στο άρθρο 1.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Στο άρ
θρο 1. Σημειώστε το, για να κάνω την επαλήθευση των συ
ναδέλφων οι οπο οι έχουν υποβάλει την πρόταση ονομαστικής 
ψηφοφορίας και η οποία έχει ως εξή ς :

Αθήναι 6.2.1986
Προς
τον Κύριον Πρόεδρον ,.
της Βουλής των Ελλήνων

Οι υπογεγραμμένο: βουλευταί παρακαλούμε όπως η ψήφι
ση του νομοσχεδίου: «Για την κύρωση της από 18 Οκτω
βρίου 1985 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ
δρου της Δημοκρατίας» «Μέτρα προστασίας της Εθνικής 
Οικονομίας» διενεργηθεί με ονομαστική κλήση των ψηφιζό- 
ντων βουλευτών. Άρθρον Ιον.

Οι αιτούνςες βουλευτές
Ά γγελος Βαλταδώρος, Α. Τσαλδάρης, Η. Βουγιουκλάκης, 

Ν. Καλτεζιώτης, Α. Βλαχοθανάσης, I. Σταθόπουλος, Δ. 
Χονδροκούκης, Χρ. Φωτόπουλος, Κων. Ευμοιρίδης, Ν. 
Κωστάκης, I. Σφενδόνης, Δημ. Χατζηδημητρίου, Θ. Αλε
ξίου, Π. Πανου,ργιάς, Στ. Μπλέτσας, Ελ. Παπαδημη- 
τρίου, Αρ. Μπουλούκος, Χαρ. Καρατζάς. Δ. Χατζηνικο- 
λάου, Δ. Βουδούρης. Αρ. Τσιπλάκος, Α. Παυλίδης, Ηλ. 
Βεζδρεβάνης, Στ. Δήμας, Φα. Π άλλη,— Πετραλιά, Θ. 
Γ. Γεωργιάιδης, Θ. Αναγνωστύπουλος, Γ. Π αναγιωτόπου- 
λος, Κων. Π απαρρηγόπουλος, Δημ. Σιούφας, Νικ. Κατσα- 
ρός, Μιχ. Παπακωνσταντίνου. Αθ. Ξαρχάς, Α. Κρίκος, 
Αθ. Δερβέναγας. Μιχ. Π απαγιάννης. Γ. Βουρόουμπάς. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ. Φθάνει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Δεν εί

ναι θέμα συμπληρώσει»ς του αριθμού, μπορεί να έχετε λό
γους, κύριοι συνάδελφοι, αφού υπογράφουν τόσοι, ν ’ ακουστουν 
έλα τα ονόματα. Θέλετε να τα διαβάσω, ή όχι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ. Ό χ ι άλλο, κύριε Πρόε
δρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Δεν θέ
λετε άλλο, σύμφωνοι.

Θέλω να είμαι εντάξει εγώ, για να είμαστε εξηγημένοι. 
Συνεπληρώθη ο αριθμός των κυρίων συναδέλφων, που μπο

ρούν να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει ο κατά τον 
Κανονισμό απαιτούμενος αριθμός και παρακαλώ ν’ αρχίσει 
η διαδ κασία της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Καλούνται επί του καταλόγου, ο κ. Δημητρακόπουλος από 
το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Π απαδημητρίου από τη Νέα Δημο
κρατία.

Η  ονομαστική ψηφοφορία θα  γίνει επί του άρθρου πρώ
του του νομοσχεδίου και οι συνάδελφοι ,οι οποίοι αποδέχονται 
το άρθρο πρώτο του νομοσχεδίου θα  απαντούν «ΝΑΙ» και. οι 
συνάδελφοί, που, δεν το αποδέχονται, θα  απαντούν «ΟΧΙ».
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Κύριο: συνάδελφοι, ο βουλευτής κ. Σωτήρης Κούίβελας 
απέστειλε τηλεγράφημα, στο οποίο αναφέρει τα εξή ς :

«Λόγω απουσίας στη Θεσσαλονίκη, δεν παρευρίσκομαι, στη 
ψηφοφορία. Καταψηφίζω το νομσχέδιο».

Επίσης κατετέΨηι στο Προεδρείο δήλωση του βουλευτή 
Μαγνησίας κ. Γεωργίου Σούρλα, η οποία έχει ως εξή ς :

«Ο υπογεγραμμένος Βουλευτής Μαγνησίας κ. Γεώργιος 
Σούρλας, που λόγω ασψενείας μου αδυνατώ να παραστώ στη 
συνεδρίαση της Βουλής την 6.2.85, δηιλώ ότι καταψηφίζω 
το νομοσχέδιο που συζητείται».

Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου. 

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κύριο: 
συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της 
διεξαχ-δείσης ονομαστικής ψηφοφορίας.

Εψήφισαν 241 συνάδελφοι.
Υπέρ της παραδοχής του άρ-δρου πρώτου εψήφ'σαν 143 

συνάδελφοι.
Κατά εψήφισαν 98 συνάδελφοι, σύμφωνα με το κάτωψι 

πρωτόκολλο ονομαστικής ψηφοφορίας.

Μαύρος Γεώργιος 1—
Ψαρουδάκης Νικόλαος —
Αρσένης Γεράσιμος —
Παπανδρέου· Βασιλική Ν
Μερκοόρη (Μελίνα) Αμαλία - Μαρία Ν
Μαρκόπουλος Χρήστος Ν
Αβέρωφ - Τοσίτσας Ευάγγελος —
Πρωτοπαππάς Χαράλαμπος Ο
Τσουδερού Βιργινία Ο
Βασιλειάδης Ιωάννης Ο
Στρατήγης Ευστράτιος Ο
Θεοδωράκης Μιχαήλ (Μίκης) —
Παπανδρέου Ανδρέας —
Αλευράς Ιωάννης Ν
Φλέμινγκ - Κουτσούρη Αμαλία —
Λάζαρης Απόστολος —
Κακλαμανάκη - Ρήγου Σταυρούλα Ν
Κατσιφάρας Γεώργιος Ν
Πεπονης Αναστάσιος Ν
Κουλουμπής Ευάγγελος —
Μπουρδάρα Καλλιόπη Ν
Ράλλης Γεώργιος —-
Έδερτ Μιλτιάδης —
Τζαννετάκης Τζαννής Ο
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Ο
Συνοδινοό - Μαρινάκη Άννα Ο
Π απαδόγγονας Αλέξανδρος Ο
Μπενάκη - Ψαρούδα Άννα Ο
Μπουλούκος Διονύσιος —
Μάνος Στέφανος Ο
ΣταΛ ύπουλος Βάιος Ο
Φαράκος Γρηγόριος —
Δοεττάκης Εμμανουήλ Ο
Ζίγδης Ιωάννης —
Κακλαμάνης Απόστολος Ν

Xαοαλαν.πόπουλος Ιωάννης —>
Βερυβάκης Ελευ-δέριος Ν
Τζουμάκας Στέφανος Ν
Ακρίτα Σύλδα - Καίτη Ν
Γιαννόπουλος Ευάγγελος Ν
Μαγκάκης Γεώργιος - Αλέξανδρος Ν
Κουλουρης Κίμων Ν
Π απαΐωάννου Μιλτιάδης Ν
Κατριδάνος Ηλίας Ν

Μπαντουβάς Κων/νος 
Λαμπράκη Ειρήνη 
Παγορόπουλος Δημήτριος 
Χαραλάμπους Ιωάννης 
Πεσμαζόγλου Ιωάννης 
Βαρδιτσιώτης Ιωάννης 
Λάσκαοης Κων/νος 
Βρεττάκος Δημήτριος 
Τσαλδάρης Αθανάσιος 
Παπαρρηνόπουλος Κων/νος 
Κρίκος Αθανάσιος 
Πολυδο)ρας Βύρων 
Κράτσας Απόστολος 
Μπουλούκος Αριστόδημος 
Π άλλη - Πετραλιά Φάνη 
Φλωράκης Χαρίλαος 
Κάππος Κων/νος 
Παναγούλης Ευστάθιος 
Δαμανάκη Μαρία 
Μαυροδόγλου Διαμαντής 
Κύρκος Λεωνίδας 
Παπαδημητρίου Γεώργιος 
Μπασαγιάννης Χρήστος 
Σερπάνος Γεώργιος 
Δκμητρακόπουλος Αθανάσιος 
Κουτσοπίκας Θωμάς 
Κωστάκης Νικόλαος 
Λίβανός Διονύσιος 
Φωτόπουλος Χρήστος 
Κουτσογιάννης Ιωάννης 
'Μουτζουοίδης Γεώργιος 
Σωτηρόπουλος Βασίλειος 
Σεχιώτης Αναστάσιος 
Δασκαλάκης Γεώργιος 
Μαντζώρης Βασίλειος 
,Κ®λτετζιώτης Νικόλαος 
Τσοβόλας Δημήτριος 
Λιαροκάπης Αλέξανδρος 
Παπαδημητρίου Ελευθέριος 
Γιώτας Ευστά-διος 
Πάγκαλος Θεόδωρος 
Παπαηλίας Ηλίας 
Βά$ης Μιχαήλ 
Φράγκος Δημήτριος 
ΚατσιγιάΆ'ης Χοήστος 
Π απαγιάννης Μιχαήλ 
Παπανδρέου Γεώργιος 
Κουτσόγιωργας Αγαμέμνων 
Καπουρά>ος Γεώργιος 
Σολωμός Γρηγόριος 
Σαλαμαλίκης Π αναγιώτης 
Στεφανόπουλος Κων/νος 
Μπεκίρης Βασίλειος 
Μαλεβίτης Ηλίας 
Ζαίμης Ανδρέας 
Κατσιμπάοδης Γειόργιος 
Καλογήρου Γεώργιος 
Τσιπλάκος Αριστείδης 
Βουρδουμπάς Γεώργιος 
Κωνσταντινίδης Ιωάννης 
Κρικέλης Αναστάσιος 
Κεφαλίδης Δημήτριος 
Κωνσταντίνου Φλώρος 
Δαμιανός Θεόδωρος 
Ευμοιρίδης Κων/νος 
Χιωτάκης Γεώργιος 
Ζερβός (Κλεάνθης 
Σφυρίου Κοσμάς 
Παυλίδης Αριστοτέλης

Ν
Ν
Ν
Ν

Ο
Ο
Ο
ο
ο
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ο

Ο
Ν

Ο
Ν
Ν
Ο
ο
Ν
Ν
Ο
Ν

Ν
Ν
Ο
Ο
ο

Ν
Ν
Ν
Ν

Ν
Ν
Ο
Ο
Ν
Ο
Ν
Ν
Ο
Ο
(Ν
Ν
Ν
Ο
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Π αχαδόχουλος Ιωάννης 
Σταματότ.ουλος Χαράλαμχος Ν
Αντωνακοόδης Γεώργιος Ν
Χατζηνικολάου Παναγιώτης Ο
Καβαρατζης Ιωάννης Ο
Παχαστρατής Ορέστης Ν
Κεδίκογλου Βασίλειος Ν
Στεφανίδης Μιχαήλ Ν
Σαχουντζήσ Δημήτριος Ν
Σχανδς Ιωάννης Ο
Βλαχο&ανάσκς Αγγελής Π
Τσιγαρίδας Κων/νος Ν
Μαρούϊας Δηαήτριος Ν
Ματράγκας Ηρακλής Ν
Σκουλαρίκης Ιωάννης Ν
Πετραλιάς Αυγερινές Ν
Γεωργακόχουλος Δημήτριος Ν
Κανελλόχουλος Αθανάσιος —
Κοντογιαννόχουλος Βασίλειος —
Γικόνογλοι· Μόσχος Ν
Παχαγιάννης Βασίλειος Ν
Χατζηδτμητρίου Δημήτριος Ο
Βαλταδώοος Ά γγελος Ο
Παχαστεφανάκης Εμμανουήλ Ν
Ασλάνης Κων/νος Ν
Παχαδονικολάκης Ιωάννης (Ν
Κυχριωτάκτ Μαρία —
Δαριδιανάκης Αλέξανδρος Ν
Κεφαλογιάννπς Εμμανουήλ —
Γαλενιανές Μιχαήλ Ο
Κολιοόσης Αχιλλεός Ν
Βεζδρεβάνης Η λ'ας Ο
Παχα·5εμελής Στυλιανός - Ά γγελος —
Τσοχατζόχουλος Αχέστ. - Αθαν. —
Ακριτίδης Νικόλαος Ν
Καατανίδης Χαράλαμχος Ν
ΑΦανασόχουλος Νικόλαος Ν
Ντεγιάννης Ιωάννης Ν
Μητσοτάκης Κων/νος —
Κουβελας Σωτήριος —
Παχαγεωργόχουλος Βασίλειος —
Βουδουρης Δημήτριος Ο
Σφενδόνης Ιωάννης Ο
Σταμάτης Δημήτριος Ο
Σαχίνης Δημττριος —
Αμανατίδησ Κων/νος Ν
Τσαχάοας Στέφανος Ν

.Καρράς Αναστάσιος Ν
Γλαβίνας Ιωάννης Ν
Τζιτζικώστας Γεώργιος Ο
Κούτρας Παναγιώτης —
Κοσκινάς Χρήστος Ο
Παχούλιας Κάρολος —
Μωοαίτης Γεώργιος Ν
Λούλης Θεμιστοκλής Ν
Γκλίνορβος Ελε&υέριος Ν
Γεωργιάδης Θεόδωρος Ο
,Καλογιάννης Ελευθέριος Ο
Παχαδόχουλος Ηλίας Ν
Τσακλίδης Ιωάννης Ν
Π αναγιωτόχουλος Γεώργιος Ο
Παχαδόχουλος Σχυρίδων —
Κατσάρος Παναγιώτης Ν
Αναστασάκος Σεραφείμ Ν
Ταλιαδουρος Αθανάσιος Ο
Σιοόφας Δημήτριος Ο
Αναγνωστόχουλος Θεόδωρος Ο
Πετσάλνικος Φίλιχχος Ν
Σημαιοφορίδης Κων/νος Ο

Καλοόδης Σχυρίδων 
Ράλλης Σχυρ'δων 
Γκίκας Σωτήριος 
Τρίτσης Αντώνιος 
Μαρινίδης Σταύρος 
Π αχαδόχουλος Δημοσθένης 
Αβραμίδης Αλέξοινδρος 
Δαβιδόχουλος Γεώργιος 
Νάτσινας Μάρκος 
Κυρατσούς Μερκούρης 
Παχακωνσταντίνου Μιχαήλ 
Βαγιάτης Ιωάννης 
Ριζόγιαννης Νικόλαος 
Ποττάκης Ιωάννης 
Δήμας Σταύρος 
Π αχαληγούρας Αναστάσιος 
Βάλβης ή Κατσίχης Πέτρος 
Λεβογιάννης Νικόλαος 
Παλαιοκρασσάς Ιωάννης 
Φούντας Παρασκευάς 
Στα·&όχουλος Ιωάννης 
Γιατράκος Κων/νος 
Φλώρος Ιωάννης 
Στάθης Θεόδωρος 
Αγοράστης Βασίλειος 
Καραμχάτσας Ιωάννης 
Σουφλιάς Γεώργιος 
Ινατσαρός Νικόλαος 
Ευστρατιάδης Αγαμέμνων 
Παχαδημητρίου Ηλίας 
Χατζηνάκης Εμμανουήλ 
Κοντοχόδης Κων/νος 
Κιοσκλής Ελευθέριος 
Βουνάτσος Δημήτριος 
Νιάνιας Δημήτριος 
Κόρακας Ευστράτιος 
Κτενάς Γεώργιος 
Πιτσιώρης Δημήτριος 
Παχχάς Γεώργιος 
Ζακολίκος Παυσανίας 
Πρίντζος Κων/νος 
Σοόρλας Γεώργιος 
Φιλιχχίδης Αργύριος 
Γεννηματάς Γεώργιος 
Κοότσικας Φοίβος 
Φιλιχχέχουλος Αθανάσιος 
Μχοότος Ιωάννης 
Σαμαράς Αντώνιος 
Καλατζάκος Αριστείδης 
Αναστασόχουλος Νικόλαος 
Ατματζίδης Χαράλαμχος 
Φαικογλου Αχμέτ 
Αλεξίου Θωμάς 
Σημίτης Κων/νος 
Ντεντιδάκης Αντώνιος 
Σαραντίτης Βασίλειος 
Καναβάκης Κων/νος 
Ανδριανόχουλος Ανδρέας 
Σαρλής Παύλος 
Παχαχολίτης Σωτήριος 
Χονδροκοόκης Δημήτριος 
Γλέζος Εμμανουήλ 
Κρητικές Παναγιώτης 
Φωτίου Χρήστος 
Πεντάρης Ευάγγελος 
Βουγιουκλάκης Ηλίας 
Μχουγάς Γεώργιος 
Π άλλας Δημήτριος 
Καλοόδης Νικόλαος Ο
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Πέτσος Γεώργιος Ν
Π απαδημητρίου Δήμος Ν
Κεχαγιόγλου Στέφανος Ν
Γάτσος Θεόφιλος —
Μανουσάκης Διάκος —
Καζακλάρης Χρηστός Ν
Τερζόπουλος Γεώργιος Ν
Γκουγκουρέλας Κων/νος —
Πετρίίης Ιωάννης —
Κατηνιώτης Γεώργιος— Σπυρίδων Ν
Μπάλκος Αναστάσιος —

Περράκης Γεώργιος Ν
Κεφαλογιάννης Ιωάννης —
Βραδέλης Δημήτριος Ν
Μπλέτσας Στυλιανός Ο
Μουφτήογλου Μεχμέτ Ο
Χούλης Νικόλαος Ν
Ιντζές Βασίλειος —
Δαμιανίδης Αλέξανδρος Ν
Π απαδόπουλος Αναστάσιος Ν
Καραμανλής Αχιλλεύς Ο
Π απαδόπουλος Θεόδωρος Ο
Κλείτος Νικόλαος Ο
Αγγελούσης Ά γγελος Ο
Παναγιωτίδης Ιωάννης Ο
Οικονόμου Χρήστος Ν
Μάντζαρης Δημήτριος Ν
Ζιάγκας Ιωάννης Ν
Χατζηγάκης Σωτήριος Ο
Δερδέναγας Αθανάσιος Ο
Δροσογιάννης Αντώνιος Ν
Στάικος Ευάγγελος Ν
Μχάτσος Αθανάσιος Ν
Πανουργιάς Πανουργιάς Ο
Ξαρχάς Αθανάσιος Ο
Αργυρόπουλος Νικόλαος Ο
Στεφανίδης Παύλος Ν
Θεοχαρ ̂ δης Δημοσθένης —
Αλεξανδρής Ευστάθιος Ν
Γκελεστά·$ης Νικόλαος Ο
Εαν#όπουλος Αθανάσιος Ν
Μπουλάκης Λάζαρος Ν
Τσιουπλάκης Κων/νος —
Βαλυράκης Ιωσήφ Ν
Σκουλάκης Εμμανουήλ Ν
Μιχελογιάννης Ιωσήφ Ν
Καρατζάς Χαρίτων (Χάρης) Ο
Βαρκάρης Γεώργιος Ν
Μισαηλίδης Γεώργιος —

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). ΣΙυνε- 
πώς, το άρ&ρο πρώτο του σχεδίου νόμου «Για την κύρωση της 
οκό 18 Οκτωβρίου 1985 Πράξης Νομοθετικού Περιεχοιμέί- 
νου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Μέτρα προστασίας της 
εθνικής οικονομίας» όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουρ
γ ό  Εθνικής Οικονομίας, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία.

(Εισερχόμαστε στο άρ$ρο δεύτερο.
Λόγω χαρελεύσεως του χρόνου κηρύσσεται περαιωμένη η συ

ζήτηση και τίθεται και το άρόρο δεύτερο, σε ψηφοφορία, 
επίσης, όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό Εόνικής 
Οικονομίας.

Ερωτάται το Σώμα, γίνεται δεκτό το άρόρο δεύίτερο του 
σχεδίου νόμου;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Επομέ
νως το άρ'#ρο δεύτερο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από 
τον κ. Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Επίσης ερωτάται το Σώμα γίνεται δεκτό το άρ-δρο τρίτο, 
όπως επίσης τροποποιήθηκε, από τον κ. Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Επομέ
νως και το άρ-ύρο τρίτο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε 
από τον κ· Υπουργό;.

Συνεπώς το σχέδιο νόμου, για την κύρωση της από 18 
Οκτωβρίου 1985 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας «Μέτρα προστασίας της εθνι
κής οικονομίας» έγινε δεκτέ κατ’ αρχήν και κατ’ άρόρον 
κατά πλειοψηφία. Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται, 
για άλλη συνεδρίαση.

Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο συνάδελ
φος κ. Διονύσιος Μπουλούκος έστειλε στο Προεδρείο την 
ακόλουθη δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε, ευρισκόμενος εκτός Α- 
Φηνών καταψηφίζω τα οικονομικά μέτρα της Κιυίβερνήσεως. 
Μετά τιμής Διονύσιος Μπουλούκος. Βουλευτής».

Έχουν δ'ανεμηδεί τα Πρακτικά της Παρασκευής 31 Ια
νουάριου 1986 και ερωτάται το Σώμα αν συμφωνεί για την 
επικύρωσή τους. |

ΠΟΛΛΟιΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Επομέ

νως τα Πρακτικά της 31 Ιανουάριου 1986 επεκυρώόησαν.
ΔέχεΥαι το Σώμα να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλ'στα.
Με τη συναίνεση της Βουλής και περί ώρα 00 .40 ', λύε

ται η συνεδρίαση, για σήμερα Παρασκευή 7 Φεβρουάριου 
1986 και ώρα 11.00' με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης 
αναφορές και ερωτήσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύ
νης και επερωτήσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ


