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Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 5 Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 19.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα
που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι αυτή είναι µία διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, όπως επίσης και η διαδικασία
της προ ηµερησίας διατάξεως συζήτησης µε την οποία εγγυάται
η Κυβέρνηση την υπεύθυνη και πλήρη ενηµέρωση της Βουλής.
Είναι η δεύτερη φορά που σε αυτήν τη σύνοδο εφαρµόζουµε
αυτήν τη διαδικασία µε πρωτοβουλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Όπως προβλέπει το άρθρο 142Α, µου εστάλη χθες από τον
ίδιο σχετική επιστολή µε την οποία ζητεί τη σύγκληση της Ολοµέλειας για να ενηµερώσει τη Βουλή για την τρέχουσα διαπραγµάτευση. Όπως επιβάλλει ο Κανονισµός και το Σύνταγµα, προγραµµατίστηκε για σήµερα η συζήτηση. Ενηµερώθηκε η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία συναποφάσισε και ενέκρινε µία
διαδικασία ανάλογη µε αυτήν που εφαρµόσαµε στις 30 Μαρτίου,
δηλαδή, µίας πλήρους συζήτησης µε ανοχή στο χρόνο και όχι
στα πολύ ασφυκτικά περιθώρια, τα οποία προβλέπει το άρθρο
142Α.
Η χρήση αυτού του άρθρου του Κανονισµού αποτελεί και µία
εγγύηση δηµοκρατίας και διαφάνειας.
Θα δώσω σε όλους τους οµιλητές το διπλάσιο χρόνο από
αυτόν που προβλέπεται στον Κανονισµό. Υπενθυµίζω ότι ο χρόνος που προβλέπεται είναι για µεν τον κύριο Πρωθυπουργό δέκα
λεπτά της ώρας στην πρωτολογία, πέντε λεπτά στη δευτερολογία και πέντε στην τριτολογία. Αναλόγως, λοιπόν, θα γίνει είκοσι,
δέκα και δέκα.
Για τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προβλέπονται
πέντε λεπτά στην πρωτολογία και τρία στη δευτερολογία. Αναλόγως θα γίνουν δέκα και έξι.
Για τους υπολοίπους πολιτικούς Αρχηγούς, επίσης, προβλέπονται πέντε λεπτά πρωτολογίας και τρία λεπτά δευτερολογίας.
Θα ακολουθηθεί το αντίστοιχο της διπλάσιας οµιλίας. Εξάλλου
φάνηκε από τη συζήτηση στις 30 Μαρτίου ότι αυτό ήταν ανα-

γκαίο.
Η συζήτηση ξεκινά και τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζήτησα τη σηµερινή έκτακτη
διαδικασία συζήτησης αξιοποιώντας άρθρο του Κανονισµού,
διότι θεωρώ ότι βρισκόµαστε πλέον στην τελική ευθεία της διαπραγµάτευσης, αλλά ταυτόχρονα και στην πιο κρίσιµη καµπή
της.
Κρίνω, λοιπόν, απαραίτητο να ενηµερωθεί το Σώµα και τα πολιτικά κόµµατα, να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός που µας παρακολουθεί, µε τον πλέον επίσηµο τρόπο, για το πού βρισκόµαστε,
κυρίως, όµως, για το πού θέλουµε να πάµε. Αν θέλετε, έτσι αντιλαµβάνοµαι τη δηµοκρατική µου ευθύνη απέναντι στο ελληνικό
Κοινοβούλιο κι απέναντι στα κόµµατα και απέναντι στον ελληνικό
λαό, γι’ αυτό και από την αρχή έχω ξεκαθαρίσει ότι σε αυτήν την
κρίσιµη διαδικασία της διαπραγµάτευσης δεν έχουµε ούτε να
κρύψουµε τίποτα ούτε, όµως, να κρυφτούµε από τον ελληνικό
λαό. Για λογαριασµό του διαπραγµατευόµαστε, για λογαριασµό
του και µε αίσθηµα ευθύνης αγωνιζόµαστε, ώστε να φέρουµε την
καλύτερη δυνατή συµφωνία. Δεν έχουµε, λοιπόν, τίποτα να κρατήσουµε κρυφό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη στιγµή η νέα ελληνική Κυβέρνηση διακήρυξε σε όλους τους τόνους ότι επιδιώκει
µία ευρωπαϊκή λύση στο ελληνικό ζήτηµα, µία αµοιβαία επωφελή
συµφωνία, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, όπως τονίζουµε, µια συµφωνία που θα απεµπλέξει την ελληνική κοινωνία
και οικονοµία από το υφεσιακό σπιράλ της τελευταίας επταετίας,
βάζοντας επιτέλους τέλος στη λιτότητα, αποκαθιστώντας την
κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και δίνοντας µια λύση ουσιαστική στο
µεγάλο ζήτηµα, στο ζήτηµα του χρέους.
Αυτή ακριβώς τη συνολική λύση στο πρόβληµα, στην κρίση,
αν θέλετε, που ταλανίζει την ελληνική οικονοµία την τελευταία
επταετία και που τα χρόνια του µνηµονίου πέρασε στις πλάτες
του ελληνικού λαού, αυτή ακριβώς την ευρωπαϊκή λύση είναι που
χρειαζόµαστε. Δεν τη χρειάζεται µόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, ώστε να κλείσει µια και καλή ο επικίνδυνος κύκλος της κρίσης που άρχισε το 2008.
Αυτή ακριβώς η λύση θα µπορούσε να σηµάνει και µία νέα
εποχή για την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δίνοντας
το µήνυµα ότι η Ενωµένη Ευρώπη και το κοινό της νόµισµα αποτελούν ιστορικά σηµεία µη επιστροφής και, βεβαίως, το µήνυµα
ότι η στρατηγική των ευρωπαϊκών κρατών που συµµετέχουν σε
αυτό το πείραµα είναι µία, ενιαία και αδιαίρετη.
Αυτές τις σαφείς και θεµελιακές θέσεις υπηρετήσαµε καθ’ όλη
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τη µακρά και πυκνή περίοδο των πολιτικών και τεχνικών διαπραγµατεύσεων, στις Συνόδους Κορυφής, στο Eurogroup, στις συζητήσεις µε τους πολιτικούς ηγέτες και τους επικεφαλής των θεσµών, αλλά βέβαια και σε τεχνικό επίπεδο, στο οποίο διεξήχθη
µέχρι προχθές η διαπραγµάτευση, δηλαδή στο επίπεδο του λεγόµενου «Brussels Group», της Οµάδας των Βρυξελλών.
Αυτήν τη διάθεση και αφοσίωσή µας στην ευρωπαϊκή ιδέα
αποδείξαµε έµπρακτα µε την κατάθεση µιας συνολικής και ολοκληρωµένης πρότασης-βάσης για συµφωνία προς τους θεσµούς
και την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία την προηγούµενη βδοµάδα.
Η πρόταση αυτή αποτέλεσε την έµπρακτη και ειλικρινή διάθεσή µας για ένα συµβιβασµό, καθώς –και θέλω αυτό να το τονίσω- δεν αποτύπωσε αυτές καθαυτές τις θέσεις της ελληνικής
Κυβέρνησης, προσπάθησε να αποτυπώσει τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων στο Brussels Group, µε δυο λόγια τον κοινό
τόπο των επί τρίµηνο σκληρών και επίπονων διαπραγµατεύσεων.
Και υπ’ αυτήν την έννοια, ήταν µια σαφής απόδειξη του σεβασµού µας και στις διαδικασίες της διαπραγµάτευσης αλλά και
στους συνοµιλητές µας.
Η πρόταση αυτή αποτελεί µέχρι σήµερα τη µόνη ρεαλιστική
βάση συζήτησης για την επίτευξη µιας συµφωνίας που θα σέβεται τόσο τη λαϊκή εντολή της 25ης του Γενάρη όσο όµως και τους
κοινούς κανόνες που διέπουν τη Νοµισµατική Ένωση.
Βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης αυτής είναι η µείωση
των πρωτογενών πλεονασµάτων, µια µείωση που πλέον αποδέχονται και οι θεσµοί, διότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα
που περιελάµβανε το προηγούµενο πρόγραµµα είναι στην πραγµατικότητα το άλλο όνοµα της λιτότητας.
Η πρόταση, όµως, αυτή αποτελεί βάση συζήτησης µόνο ως
ενιαίο σύνολο. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιες δύσκολες παρεµβάσεις
που περιγράφονται σε αυτήν την πρόταση δεσµεύουν την ελληνική Κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν υπό µία και µόνο προϋπόθεση, ότι θα υπάρξει συνολική συµφωνία-λύση για την Ελλάδα,
ότι δεν θα συνεχιστεί δηλαδή το θέατρο σκιών της τελευταίας
πενταετίας, που επιδείνωσε αντί να λύσει το πρόβληµα του χρέους και ταυτόχρονα επιδείνωσε και τις προοπτικές εξόδου της
χώρας από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας µη γελιόµαστε, το κρίσιµο
στοιχείο της διαπραγµάτευσης δεν είναι µόνο το µείγµα των µεταρρυθµίσεων που απαιτούν οι εταίροι για να κλείσει το πρόγραµµα. Το κρίσιµο είναι να σταµατήσει ο φαύλος κύκλος της
αυτοτροφοδοτούµενης κρίσης. Και αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µε αλλαγή της αποτυχηµένης συνταγής και τερµατισµό της
σκληρής λιτότητας που γεννά ύφεση, αλλά βέβαια δεν αρκεί
αυτό. Πρέπει να γίνει και σε συνδυασµό µε µια ουσιαστική λύση
του προβλήµατος βιωσιµότητας του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
Γιατί -κακά τα ψέµατα- µόνο έτσι η ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να ξαναγίνει ασφαλής τόπος για τους επενδυτές και για
τις αγορές.
Το σύνολο της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας της ελληνικής
Κυβέρνησης για να τελεσφορήσει προϋποθέτει και µια ουσιαστική λύση στο πρόβληµα του χρέους, µια ουσιαστική λύση και
όχι απλή αναφορά υπόσχεσης σε µία απόφαση του Eurogroup,
όπως αυτή η αναφορά υπόσχεσης που ποτέ δεν υλοποιήθηκε
στην απόφαση του Eurogroup του Νοέµβρη, Δεκέµβρη του 2012,
διότι διαφορετικά, όσες προσπάθειες και να κάνουµε, δεν θα καταφέρουµε να ξεφύγουµε από τον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας, που αποτελεί το κύριο εµπόδιο για το αναπτυξιακό άλµα της
ελληνικής οικονοµίας.
Είµαι βέβαιος ότι κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει να παρατείνει
την αβεβαιότητα. Κανείς δεν θέλει να συνεχίζουµε να βαδίζουµε
σε τεντωµένο σχοινί ενός διαρκώς επερχόµενου κινδύνου, ο
οποίος λειτουργεί πολλές φορές ως αυτοεπιβεβαιούµενη προφητεία. Κανείς εκτός ίσως από κάποιους που ενδεχοµένως έχουν
µια στρατηγική διαίρεσης. Θέλω να πιστεύω, όµως, ότι αυτές
είναι µειοψηφικές φωνές.
Αν έτσι είναι τα πράγµατα, τότε ο εθνικός στόχος για µια συµφωνία δεν µπορεί παρά να έχει ως πρώτιστο κριτήριο όχι τόσο
την πολιτική διαχείριση της συµφωνίας, αλλά την οικονοµική της
βιωσιµότητα. Γι’ αυτό και πολλές φορές έχω τονίσει ότι δεν χρειαζόµαστε απλώς µια συµφωνία. Χρειαζόµαστε µια λύση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια χρειαζόµαστε λύση οριστική
τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, µια λύση που θα
τελειώνει οριστικά τη συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη, που λειτουργεί πολλές φορές και ως αυτοεπιβεβαιούµενη προφητεία κρίσης, µια λύση που θα βάζει τέλος στην
αποτυχηµένη πολιτική των εξωπραγµατικών και άπιαστων πλεονασµάτων και της λιτότητας, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Αυτό, αν θέλετε, είναι το βασικό διακύβευµα της διαπραγµάτευσης σήµερα, καθώς η λιτότητα που επιβλήθηκε για να εξασφαλιστεί η αποπληρωµή ενός µη βιώσιµου χρέους αποτέλεσε
τον πυρήνα µιας αποτυχηµένης επί πενταετία µνηµονιακής πολιτικής.
Και η αποτυχία δεν είναι σχήµα λόγου. Αναγνωρίζεται πλέον
σε ολόκληρο τον κόσµο από τη συντριπτική πλειοψηφία τόσο των
διανοουµένων, των οικονοµολόγων, των πολιτικών ηγεσιών, κυρίως, όµως, της κοινής γνώµης. Αυτό δεν αφορά µόνο στην
απόρριψη από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Αντικατοπτρίζεται κυρίως στους δείκτες του χρέους και των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και στους δείκτες της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, η οποία παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις
δεν ανέκαµψε ποτέ τα τελευταία πέντε χρόνια µε τα προγράµµατα της σκληρής εσωτερικής υποτίµησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλω σε αυτό το σηµείο να
οµολογήσω ενώπιόν σας και ενώπιον του ελληνικού λαού µε ειλικρίνεια ότι η εισήγηση που µου παρέδωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, εκ µέρους των τριών θεσµών, προχθές στις Βρυξέλλες µε
εξέπληξε δυσάρεστα.
Δεν θα µπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα µας παρέδιδαν µια
πρόταση που δεν θα ελάµβανε καθόλου υπ’ όψιν της το κοινό
έδαφος της επί τρίµηνο διαπραγµάτευσης στα Brussels Groups.
Δεν θα µπορούσα να φανταστώ ότι η ειλικρινής προσπάθεια
της ελληνικής κυβέρνησης για µια έντιµη και συνολική λύση από
κάποιους θα εκλαµβανόταν ως αδυναµία.
Κυρίως, όµως, δεν µπορούσα να φανταστώ πως οι πολιτικοί
και όχι οι τεχνοκράτες δεν θα µπορούσαν να κατανοήσουν ότι,
µετά από πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του
µνηµονίου, θα µπορούσε να βρεθεί Έλληνας Βουλευτής που να
ψηφίσει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ,
δηλαδή του µικρού αυτού επιδόµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, ή την αύξηση κατά δέκα µονάδες στον ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να υπάρξει Έλληνας Βουλευτής
που να τα ψηφίσει αυτά. Και αν κάνω λάθος, ας µε διαψεύσετε.
Δυστυχώς οι προτάσεις που κατετέθησαν από την πλευρά των
θεσµών είναι σαφώς µη ρεαλιστικές και αποτελούν οπισθοχώρηση σε σχέση µε το κοινό έδαφος που οικοδοµήθηκε -µε µεγάλες δυσκολίες οµολογώ- κατά τις διαπραγµατεύσεις.
Είναι προφανές ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να συναινέσει σε παράλογες προτάσεις µέσα από
τις οποίες ό,τι κερδίζεται, από τον τερµατισµό της λιτότητας µε
τα χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, επιστρέφει από το παράθυρο µε εξοντωτικά µέτρα στους χαµηλοσυνταξιούχους και στη
µέση ελληνική οικογένεια.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πρόταση αποτέλεσε µία κακή
στιγµή για την Ευρώπη ή έστω ένα κακό διαπραγµατευτικό τρικ
και πολύ σύντοµα θα αποσυρθεί από τους ίδιους τους εµπνευστές του.
Θεωρώ µολαταύτα καθήκον µου, προτού πάρω τις οριστικές
αποφάσεις για τις επίσηµες απαντήσεις προς τους θεσµούς, να
ακούσω µε προσοχή τη γνώµη των κοµµάτων σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή για τη χώρα. Βασική ευθύνη προφανώς και αναλογεί
στην Κυβέρνηση, αλλά σήµερα θα ήθελα να ακούσω και τη
γνώµη την Αντιπολίτευσης, µε αίσθηµα πατριωτικής ευθύνης και
µε το χέρι στην καρδιά, αν µας καλείτε να αποδεχθούµε την πρόταση που κατέθεσαν οι τρεις θεσµοί ή αν συντάσσεστε εναντίον.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αυτό γιατί όλο το προηγούµενο διάστηµα ασκήσατε δριµεία κριτική στην Κυβέρνηση και βεβαίως καλοδεχούµενη η κριτική, γιατί είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Ασκήσατε,
λοιπόν, δριµεία κριτική γιατί δεν υπογράφουµε τη συµφωνία και
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περνάει ο χρόνος. Τώρα που γνωρίζετε µε ακρίβεια τι µας ζητούν
να υπογράψουµε, σας καλώ µε την ίδια ακρίβεια να ξεκαθαρίσετε
αν αποδέχεστε ή απορρίπτετε την προτεινόµενη συµφωνία.
Δεν είναι, όµως, µόνο οι παράλογες προτάσεις του πρόσφατου κειµένου µία κακή στιγµή για την Ευρώπη. Και από την άλλη
δεν είναι µόνο η ρεαλιστική πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης
που αποδεικνύει τη δέσµευσή της στην ευρωπαϊκή προοπτική
της χώρας, αλλά µε όρους ισοτιµίας και αλληλεγγύης.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να υπενθυµίσω ότι, από τη στιγµή που
αναλάβαµε τη διακυβέρνηση, έχουµε εξυπηρετήσει εξωτερικές
υποχρεώσεις ύψους περίπου 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, παρά
τον χρηµατοδοτικό στραγγαλισµό που επελέγη ως διαπραγµατευτική τακτική από τους θεσµούς.
Από τον Ιούνιο του 2014 θέλω να θυµίσω ότι δεν έχει εκταµιευθεί καµµία δόση από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, ενώ από
τις 18 Φλεβάρη υπάρχει σε ισχύ και περιορισµός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως προς τις εκδόσεις εντόκων γραµµατίων που πλέον δεν έχει κανένα νοµικό έρεισµα, από τη στιγµή
που παρατάθηκε η ισχύς της δανειακής σύµβασης και η χώρα
βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµατεύσεων εντός προγράµµατος.
Δεν πρόκειται πλέον απλώς για νοµικό ζήτηµα ούτε καν µόνο
για πολιτικό ζήτηµα. Ο χρηµατοδοτικός στραγγαλισµός µιας
χώρας αποτελεί πλέον και ζήτηµα ηθικής τάξης που συγκρούεται
µε στοιχειώδεις αρχές, τις ιδρυτικές αρχές της Ευρώπης, ζήτηµα
που εγείρει εύλογα ερωτηµατικά για το µέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Είµαι σίγουρος ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που στην
Ευρώπη νιώθουν περήφανοι για την τακτική αυτή.
Είναι εποµένως καιρός να αποδείξουν όλοι τόσο στην Ελλάδα,
κυρίως όµως στην Ευρώπη ότι δουλεύουν για την εξεύρεση
λύσης και όχι για να υποτάξουν και να ταπεινώσουν έναν ολόκληρο λαό. Γιατί τότε –αν δουλεύουν για να ταπεινώσουν ή να
υποτάξουν- να ξέρουν ότι θα έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι απειλή, αλλά
απλή διαπίστωση, που δεν χρειάζεται κανείς να µελετήσει τις δηµοσκοπήσεις της κοινής γνώµης για να το καταλάβει. Αρκεί να
συνοµιλήσει µε τους ανθρώπους γύρω του σε κάθε πόλη, σε
κάθε χωριό, σε κάθε πλατεία, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε
παρέα Ελλήνων –µεγαλύτερων, αλλά και νεότερων- που µε αγωνία τούτες τις ηµέρες συζητά για τις εξελίξεις και µας ζητά, αν
θέλετε, ένα πράγµα: να µην υποχωρήσουµε από τα δίκαια αιτήµατά µας, να µην υποκύψουµε σε παράλογες και εκβιαστικές
απαιτήσεις των δανειστών.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θα µε ρωτήσετε, όµως, ίσως δικαιολογηµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Με όλα αυτά τελικά είµαστε κοντά στο να επιτευχθεί µια βιώσιµη συµφωνία; Θα απαντήσω µε ειλικρίνεια και
µε το χέρι στην καρδιά. Παρά το µεγάλο πισωγύρισµα της προχθεσινής ηµέρας, πεποίθησή µου είναι ότι τώρα είµαστε περισσότερο κοντά παρά ποτέ και θα εξηγήσω γιατί.
Πρώτον, γιατί είναι πλέον σαφές στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια κοινή γνώµη ότι η ελληνική πλευρά έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο λύσης και δεν στέκεται µε αδιαλλαξία και αδιαφορία απέναντι και στις ανάγκες των υπολοίπων εταίρων, στους
κανόνες που διέπουν τη Νοµισµατική Ένωση και σε όσα και η
κοινή γνώµη άλλων χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά
στις χώρες τους.
Δεύτερον –και ίσως και σηµαντικότερο- γιατί παρά τις αντίθετες προβλέψεις και τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων µηνών,
αντέξαµε και επιµείναµε να διαπραγµατευόµαστε όρθιοι και µε
ασφάλεια για τον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και πλέον, µετά και τη χθεσινή απόφαση του Ταµείου για µεταφορά των πληρωµών προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο
τέλος του µήνα, είναι πλέον σαφές σε όλους και όλοι κατανοούν
-και πρώτα απ’ όλους, κατανοούν και προεξοφλούν οι ίδιες οι
αγορές- ότι κανείς δεν επιθυµεί τη ρήξη. Και ο χρόνος πια δεν
λιγοστεύει µόνο για εµάς, λιγοστεύει για όλους.
Γι’ αυτό, ας µην βιαστούν ορισµένοι να προδικάσουν εξελίξεις
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και να βγάλουν συµπεράσµατα. Η ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνική πλευράς είναι η µόνη σοβαρή διαπραγµατευτική γραµµή,
προκειµένου να πάµε σε βιώσιµη συµφωνία.
Και όσο θα γίνεται περισσότερο από σαφές ότι το ελληνικό ζήτηµα δεν είναι αποµονωµένο, αλλά αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης και της προοπτικής της, όσο θα γίνεται περισσότερο από
σαφές ότι αφορά το µέλλον και την προοπτική της παγκόσµιας
οικονοµίας, τόσο θα µεγαλώνουν και οι πιθανότητες οι εταίροι
µας να προσχωρήσουν στον ρεαλισµό και τις ρεαλιστικές θέσεις
που έχει καταθέσει µε ευθύνη η ελληνική πλευρά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα, κλείνοντας, να συνοψίσω τη στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής Κυβέρνησης στις εν
εξελίξει διαπραγµατεύσεις.
Πρώτον, χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα που έχουν γίνει ήδη
αποδεκτά και έχουν ήδη µειώσει το κόστος -τον λογαριασµό- για
τον ελληνικό λαό κατά 8 δισεκατοµµύρια για τον επόµενο ενάµιση χρόνο και κατά 14 δισεκατοµµύρια στην πενταετία.
Δεύτερον, αποµείωση, αναδιάρθρωση του χρέους, λύση στο
ζήτηµα του χρέους.
Τρίτον, προστασία των συντάξεων και του πραγµατικού µισθού.
Τέταρτον, αναδιανοµή εισοδηµάτων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Διότι, βεβαίως, θα χρειαστεί να υπάρξει αύξηση των εσόδων. Το ζήτηµα είναι ποιος θα συνεχίσει να
πληρώνει τα βάρη, τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα ή αυτοί, οι
οποίοι έχουν υψηλά εισοδήµατα, κυρίως, όµως, αυτοί που τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έδωσαν µερτικό, δεν πλήρωσαν στον
λογαριασµό της κρίσης;
Πέµπτον, επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
αντιστροφή της πορείας απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων που, κατά τη γνώµη µας, ήταν βασικό ιδεολογικό οχυρό της
µνηµονιακής πολιτικής. Είµαι σε θέση να σας πω ότι σε διαβούλευση µε τον ILO, το Διεθνή Οργανισµό Εργασίας, που έχει προχωρήσει, θα µπορέσουµε τις επόµενες µέρες να παρουσιάσουµε
την τελική πρόταση, η οποία θα έρθει να νοµοθετηθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι κυρίαρχο και θα νοµοθετήσει την
επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έκτον, αυτό που χρειάζεται είναι ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραµµα, που θα δηµιουργήσει θετικό σοκ στην ελληνική οικονοµία, κινητοποιώντας και το λιµνάζον δυναµικό της.
Αυτοί οι έξι βασικοί άξονες είναι για µας άξονες που µπορούν
να διέπουν, να συνοψίζουν την προοπτική µιας συµφωνίας οικονοµικά βιώσιµης και κοινωνικά δίκαιης.
Η προσπάθειά µας, προφανώς -δεν υπάρχει αµφιβολία για
αυτό- θα κριθεί από το αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα θα είναι προφανώς θετικότερο όσο ισχυρότερη είναι η βούληση του ελληνικού λαού να στηριχθεί η εθνική διαπραγµατευτική γραµµή. Η
τιτάνια αυτή προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης είναι για µία
δίκαιη και βιώσιµη λύση.
Είναι, όµως, βέβαιο ότι τις επόµενες µέρες και όσο θα εισερχόµαστε στην τελική ευθεία, θα ακουστούν πολλά. Χρειάζεται,
όµως, ψυχραιµία, σύνεση, σωφροσύνη, κοινωνική και πολιτική
στήριξη για την επίτευξη του εθνικού στόχου, για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα. Αν θέλετε, τώρα είναι η ώρα της ευθύνης
για όλους, βεβαίως πρωτίστως για την Κυβέρνηση, αλλά και για
όλα τα κόµµατα, για την Αντιπολίτευση.
Σας καλώ, λοιπόν, να στηρίξετε µε ειλικρίνεια την εθνική προσπάθεια, αφήνοντας κατά µέρος αυτές τις κρίσιµες στιγµές τη
γραµµή της σκοπιµότητας και της κινδυνολογίας.
Θέλω, τέλος, να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό πως πέρα από
περήφανος για αυτήν τη σκληρή προσπάθεια, πρέπει να είναι και
ήσυχος. Πρέπει να είναι περήφανος, γιατί η ελληνική Κυβέρνηση
δεν πρόκειται να λυγίσει σε παράλογες απαιτήσεις, αλλά και να
είναι ήσυχος, γιατί η υποµονή και επιµονή µας στη διαπραγµάτευση, η αντοχή µας αυτή σύντοµα θα φέρει καρπούς. Θα υπερασπιστούµε µε τον καλύτερο τρόπο το δικαίωµα ενός ολόκληρου λαού να ζήσει µε αξιοπρέπεια, κυρίως όµως να ζήσει µέσα
σε συνθήκες που θα δίνουν µια προοπτική ευηµερίας, προόδου,
προκοπής, να ζήσει σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ελπίδας, αισιοδοξίας. Είµαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουµε.
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Σας ευχαριστώ.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πρωθυπουργέ,
τα τελευταία σας λόγια τα άκουσαν και οι νέες γενιές, είκοσι έξι
µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το
13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Αντώνης Σαµαράς.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ήρθε πράγµατι η ώρα της αλήθειας και της ευθύνης για όλους.
Μας έλεγε η Κυβέρνηση σε όλους τους τόνους τις τελευταίες
εβδοµάδες ότι η συµφωνία όπου να’ ναι έρχεται, ότι καθαρογράφεται. Δεν έλεγε την αλήθεια. Δεν υπήρχε συµφωνία και το ήξερε. Γράφατε και ξαναγράφατε τη δική σας πρόταση. Ούτε λέγατε την αλήθεια όταν δηλώνατε ότι δήθεν κάνατε περήφανη διαπραγµάτευση. Καµµία διαπραγµάτευση δεν κάνατε. Συζητάγατε
για το πώς θα ονοµάζεται η «τρόικα» για εσωτερική επικοινωνιακή διαχείριση και µόνο.
Τελικά, όταν ήλθε η ώρα, η «τρόικα» - οι «θεσµοί», όπως το λέτε τώρα- σάς έκανε πρόταση πολύ χειρότερη από εκείνη που συζητούσαµε εµείς και µάλιστα πρόταση για να πάτε κατευθείαν σε
νέο µνηµόνιο, όταν εµείς τη χώρα τη βγάζαµε από το µνηµόνιο.
Λέγατε ψέµατα επί µήνες, προεκλογικά και µετεκλογικά, για
το περιβόητο e-mail Χαρδούβελη και τώρα δικά σας στελέχη έρχονται και οµολογούν δηµόσια ότι µετά από τη δήθεν υπερήφανη
διαπραγµάτευσή σας, αυτά που σας ζητάνε τώρα οι δανειστές
είναι τρεις φορές περισσότερα από εκείνα που περιείχε το e-mail
Χαρδούβελη.
Ακούστε: Η ουσιαστικότερη πρόταση που θα µπορούσα να
σας κάνω θα ήταν να συνεχίσετε τη διαπραγµάτευση µε βάση το
e-mail Χαρδούβελη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά πού να βρείτε το θάρρος να κάνετε κάτι τέτοιο, όταν κοροϊδέψατε τον ελληνικό λαό µε σηµαία το δήθεν καταστρεπτικό
e-mail Χαρδούβελη που τώρα οι δικοί σας λένε πως ήταν µια
«όαση» µπροστά σ’ εκείνα που φέρνετε εσείς! Έρχεστε απόψε
και µας εµφανίζεσθε ως επικεφαλής της αντίστασης στην πρόταση που ο ίδιος έχετε φέρει. Αυτό είναι η απίστευτη δηµιουργική σας ασάφεια.
Ούτε ήταν αλήθεια ότι τάχα είναι µεγάλο επίτευγµα τα µικρά
πλεονάσµατα που σας προσφέρουν σήµερα. Γιατί ξεχνάτε κάτι,
πως κάθε χρονιά που βγάζουµε πλεονάσµατα κάτω από το 3%,
πρέπει να δανειστούµε για να πληρώσουµε τους τόκους της χρονιάς και αυτό αυξάνει το χρέος, µας υποχρεώνει σε νέο δανεισµό, µας οδηγεί κατευθείαν σε µνηµόνιο.
Είπατε δυο λόγια για τα πλεονάσµατα. Να σας πω πως ό,τι
κερδίζετε απ’ αυτά τα χαµηλότερα πλεονάσµατα, έχει ήδη χαθεί
από την εξέλιξη της οικονοµίας το τελευταίο τετράµηνο.
Από το τρίτο τρίµηνο πέρυσι η Ελλάδα είχε τον ταχύτερο
ρυθµό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Σήµερα είµαστε
η µόνη χώρα της Ευρωζώνης σε ύφεση. Τώρα βέβαια που ξαναµπήκαµε στην ύφεση, το πλεόνασµα θα είναι ασφαλώς πολύ
πιο µικρό. Αυτό δεν είναι επιτυχία δική σας. Αυτό είναι µια αναγκαστική προσαρµογή στην ύφεση που κιόλας προκαλέσατε.
Λέγατε ψέµατα επί µήνες ότι δεν θα υπάρξει άλλο µνηµόνιο
και τώρα καταρρέει κι αυτό, διότι σε αναγκαστικό δανεισµό, σε
τρίτο µνηµόνιο πάει η χώρα.
Λέτε ότι επί µήνες, από τον Ιούνιο του 2014, δεν σας έχουν
πληρώσει καµµία δόση, δεν παίρνετε δόσεις. Αυτό είναι αλήθεια,
αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρυσι πήραµε τη δόση ένα
χρόνο αργότερα και η χώρα στηρίχθηκε στις δικές της δυνάµεις
χωρίς πρόβληµα και βγήκαµε στις αγορές µε επιτυχία και δεν
σκουπίσαµε τα αποθεµατικά, δεν κάναµε στάση πληρωµών, δεν
µειώσαµε, όπως κάνατε εσείς, τις προσδοκίες για τα ληξιπρόθεσµα του δηµοσίου.
Ξέρετε ποια είναι η διαφορά; Ότι µετά το Νοέµβριο του 2014
εν όψει της εκλογής και των πρόωρων εκλογών, κατέρρευσαν τα
έσοδα. Και αυτό είναι που προειδοποιούσαµε και που σήµερα
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πληρώνει η χώρα.
Ούτε λέτε την αλήθεια, όταν επί µήνες µας επαναλαµβάνατε
ότι δήθεν επιδιώκατε πολιτική διαπραγµάτευση. Και τώρα που
ήρθε η ώρα της πολιτικής διαπραγµάτευσης, είδαµε τι πετύχατε:
Να σας προτείνουν πολύ βαρύτερα µέτρα από εκείνα που είχαν
προτείνει σε εµάς.
Μας ρωτάτε, λοιπόν, την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας –
γι’ αυτήν µιλάω- µε ποιους είµαστε: Με τη δικιά σας πρόταση ή
την πρόταση των δανειστών; Αυτό είναι θράσος.
Ήδη οι δανειστές γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε σωρεία σηµείων
από την πρότασή τους εµείς έχουµε ιστορικά αντιταχθεί και το
αρνηθήκαµε όχι µία, αλλά πολλές φορές. Εµείς έχουµε απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα που µας κάνετε σήµερα, αν θα στηρίζαµε εξάλειψη του ΕΚΑΣ ή µείωση των συντάξεων. Και επαναλαµβάνω ότι το είπαµε όχι µία αλλά πολλές φορές. Μη λέτε και
ξαναλέτε για µείωση του ΕΚΑΣ.
Εµείς θεσµοθετήσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το
οποίο εσείς καταργήσατε. Και τότε –σωστά- προβλέψαµε να µην
δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις διπλό βοήθηµα, δηλαδή και
ΕΚΑΣ και ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα.
Ακούστε, κάθε χρόνο από το 2012 και µετά, µας ζητούσαν νέα
πρόσθετα µέτρα λιτότητας για να πιάσουµε –λέει- τους στόχους,
700 εκατοµµύρια ευρώ τη µια χρονιά, 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ
την άλλη. Ποια ήταν αυτά τα πρόσθετα µέτρα που ζητούσαν; Μεταξύ άλλων: µείωση του ΕΚΑΣ, πρόσθετη µείωση µισθών, συντάξεων, κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, αύξηση
του ΦΠΑ στην ενέργεια, αύξηση στο εισόδηµα, αύξηση της έκτακτης εισφοράς, αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
για ελεύθερους επαγγελµατίες. Και όλα αυτά τα είχαµε αρνηθεί.
Μόνο που τότε η κυβέρνηση είχε τη δύναµη. Γιατί; Γιατί συνέχεια έπιανε τους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ τώρα έχετε τελείως ξεφύγει από τους στόχους. Έχετε χάσει τη µπάλα τελείως.
Αυξάνετε συνεχώς το έλλειµα. Βάζετε τη χώρα σε ύφεση και χάνετε βεβαίως σε αξιοπιστία, ανεβάζοντας συνεχώς τον λογαριασµό.
Πήραµε τη χώρα σε µια δύσκολη κατάσταση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Πήραµε µέτρα, αλλά το ΦΠΑ δεν τον ανεβάσαµε
πουθενά. Τον κατεβάσαµε στην εστίαση. Και τώρα σας ζητούν
πάλι να τον πάτε στο 23%. Και ρωτάτε εµένα αν δέχοµαι τα µέτρα, όταν εµείς είχαµε επιβάλει τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Και την εισφορά αλληλεγγύης, εµείς την κατεβάσαµε, όταν εσείς
ο ίδιος σήµερα προτείνετε αυξήσεις.
Και ακόµα βάζετε νέους φόρους σε συνεπείς φορολογουµένους και χαρίζετε τα χρέη σε µεγαλοµπαταχτσήδες, όταν στο
δικό µας νοµοσχέδιο προβλέπαµε εκατό δόσεις, αλλά όχι στους
µεγάλους, στους συστηµατικούς µπαταχτσήδες.
Αλλά γιατί δεν µε ρωτάτε και κάτι άλλο, αν στηρίζω τα δικά
σας µέτρα που προτείνατε; Και ρωτάω, τι να στηρίξω; Την έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά; Μας τη ζητούσαν και εµείς αρνηθήκαµε. Αν –προσέξετε- την είχαµε αποδεχθεί την έκπτωση του
ΦΠΑ στα νησιά πέρυσι το Νοέµβριο, θα είχε κλείσει η πέµπτη
αξιολόγηση. Δεν την αποδεχτήκαµε, γιατί η πολιτική µας ήταν
και παραµένει η νησιωτικότητα. Δηλαδή, να στηριχθούν οι πληθυσµοί που διαµένουν σε νησιά και έχουν αυξηµένο κόστος εφοδιασµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας θυµίζω ότι προεκλογικά στη Ρόδο εσείς ο ίδιος είπατε: «Ο
ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται ότι από τις 26 Ιανουαρίου θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές». Αυτά
τότε τα λέγατε. Και τώρα όχι µόνο τα παίρνετε πίσω, τα προτείνετε κιόλας!
Και εσείς µόνος σας προτείνετε να πάει ο ΦΠΑ στα συσκευασµένα τρόφιµα στο 23%, όχι οι δανειστές. Εσείς οι ίδιοι! Μήπως
είναι εκείνο που έλεγε ο κ. Βαρουφάκης ότι θα βρει ένα αγαθό
για να αυξήσει το ΦΠΑ και να ησυχάσουν; Τελικά δεν βρήκε ένα.
Βρήκατε µια κατηγορία που επιβαρύνει το 28% των τροφίµων και
το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων στα σουπερµάρκετ. Συγχαρητήρια!
Και ακόµα, µε δική µας απόφαση είχε µειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης κατά 30% σε όλους από φέτος. Και έρχεστε εσείς και
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επαναφέρετε την εισφορά αλληλεγγύης που εµείς µειώσαµε, για
όσους έχουν εισόδηµα πάνω από 30.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή και ένα µεγάλο µέρος της µεσαίας τάξης.
Η πρόταση των δανειστών στο θέµα της έκτακτης εισφοράς
είναι ακόµα χειρότερη, πράγµατι. Αλλά και η δική σας πρόταση
µάς πάει πολύ πίσω από εκεί που ήµασταν και χτυπά κατευθείαν
τη µεσαία τάξη που είχαµε αρχίσει να ανακουφίζουµε.
Ναι, είναι αλήθεια. Πήραµε σκληρά µέτρα. Αλλά αυτά που
εσείς οι ίδιοι προτείνατε εµείς τα αποτρέψαµε. Και πολλά απ’
αυτά που οι δανειστές προτείνουν τα αποτρέψαµε επίσης. Και
ναι είναι αλήθεια. Βρήκαµε τη χώρα σε φοβερά ελλείµµατα.
Αναγκαστήκαµε να πάρουµε µέτρα που πόνεσαν τους πάντες και
τη µεσαία τάξη. Αλλά είχαµε αρχίσει να την ανακουφίζουµε. Είχαµε αρχίσει τις φορολογικές µειώσεις στην εστίαση, στο χαράτσι, στον ΕΝΦΙΑ, στην εισφορά αλληλεγγύης, στο πετρέλαιο
θέρµανσης, µε τη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος, µε την απόδοση του 50% των περικοπών στους ένστολους που επιστρέψαµε. Έτσι είχαµε αρχίσει την ανακούφιση για να πιάσουµε µε
στόχο την ανάπτυξη του στόχους.
Εσείς, παρά το γεγονός ότι βρήκατε τη χώρα σε πλεονάσµατα,
αντί για φορολογικές µειώσεις φέρνετε φοροεπιδροµή. Και οι
διαφορές µας µαζί σας δεν είναι µόνο στη φοροεπιδροµή που
µας φέρνετε και σας φέρνουµε. Είναι και στην απώλεια ελέγχου
που προκαλέσατε. Γονατίσατε τη χώρα στο εσωτερικό. Διασύρατε τη χώρα στο εξωτερικό. Μάς αποµονώσατε πλήρως. Όλα
τα αποτελέσµατα στο Eurogroup είναι 18-1 σε βάρος µας. Και
τώρα βλέπετε το αποτέλεσµα. Μόνο που η χώρα -και αυτό µας
νοιάζει- είναι εκείνη που το πληρώνει.
Πώς µπορεί να αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο; Τρία
πράγµατα πρέπει να γίνουν άµεσα. Και αυτή είναι η βάση της µεγάλη συνεννόησης.
Πρώτον, να βάλετε ένα τέρµα στις συκοφαντίες, να παραδεχθείτε την αλήθεια, να αλλάξει µεταξύ µας το κλίµα, να πάψετε να
κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Δεύτερον, να αλλάξετε πολιτική γιατί εσείς χαϊδεύετε το δηµόσιο θυσιάζοντας τον ιδιωτικό τοµέα. Ανακοινώνετε ακόµα και
τώρα χιλιάδες προσλήψεις ηµετέρων. Αυτό δεν πάει άλλο.
Βεβαίως σας ζητάνε παραπάνω µέτρα γιατί βάλατε φρένο και
στις ιδιωτικοποιήσεις στις οποίες δικοί σας υπουργοί εξακολουθούν να λένε όχι σε όλα.
Το δηµοσιονοµικό κενό αυξάνει ακόµα από την εµµονή σας να
αποκαταστήσετε τα προνόµια των συνδικαλιστών. Δέχεστε νέους
φόρους και σας απαιτούν ακόµα περισσότερους γιατί δε θέλετε
να ακουµπήσετε την ιερή αγελάδα του δηµοσίου. Αρνείστε την
αξιολόγηση που γίνεται παντού στον κόσµο όταν οι ευσυνείδητοι
δηµόσιοι υπάλληλοι, το πιστεύω απόλυτα, θέλουν την αξιολόγηση. Οι συνδικαλιστές και οι ηµέτεροι, αυτοί που πεισµατικά
υποστηρίζετε, είναι που δεν θέλουν.
Να ξέρετε κάτι. Είµαι, ήδη, σε επαφή και µε ξένους ηγέτες και
µε ευρωπαίους αξιωµατούχους για να µειωθεί ο πόνος που φέρνει αυτή η συµφωνία αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση και λογική
από εσάς. Εγώ αγωνίζοµαι για την ανακούφιση του ιδιωτικού
τοµέα, του επιχειρηµατία, του εργαζόµενου, του αυταπασχολούµενου, του αγρότη, που περιµένει κάποια επένδυση για να βρει
ο άνεργος δουλειά. Αυτούς νοιάζοµαι. Όχι τους ηµέτερους.
Οι ιδιωτικοποιήσεις που καθυστερείτε ακυρώνονται. Το µεγάλο κράτος που ξαναχτίζετε είναι οι δύο µεγάλες σας ιδεολογικές εµµονές και είναι αυτές που καλύπτουν το µισό δηµοσιονοµικό κενό από εκείνο που σας ζητάνε.
Κι αντίστροφα, αν επισπεύσουµε τις αποκρατικοποιήσεις, αν
προχωρήσουµε στην εξυγίανση του δηµοσίου αυτό θα µειώσει
το κενό και θα αποτρέψει τους νέους φόρους που σας ζητούν.
Πολύ περισσότερο τα επόµενα χρόνια. Γιατί µην ξεχνάτε ακόµα
κι αν κλείσει αυτή η συµφωνία έρχεται το µνηµόνιο, το ουσιαστικό, το µεγάλο, υποθέτω το Σεπτέµβριο, µε καινούρια µέτρα.
Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει πολιτική η χώρα και να θυσιάσετε τις
ιδεοληψίες σας.
Πέρα από το να σταµατήσετε τα ψέµατα και να αλλάξετε πολιτική χρειάζεται και κάτι ακόµα. Είναι η τρίτη προϋπόθεση της
εθνικής συνεννόησης: να αποκατασταθεί η σταθερότητα και το
κυριότερο η αξιοπιστία της χώρας και προς τα έξω και προς τα
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µέσα. Ξέρετε πόσο έχει στοιχίσει στη χώρα, κύριε Τσίπρα, η αβεβαιότητα που επιβάλλετε, η αναξιοπιστία που προκαλέσατε. Ανυπολόγιστα.
Θα σας κάνω µόνο ένα µικρό υπολογισµό. Τους τρεις πρώτους
µήνες της διακυβέρνησής σας, δηλαδή, µέχρι και τον Απρίλιο τα
φορολογικά έσοδα είχαν σηµειώσει υστέρηση περί τα 900 εκατοµµύρια. Αυτό όµως δε φάνηκε στα συνολικά έσοδα γιατί η Ελλάδα εξακολουθούσε να εισπράττει µη φορολογικά έσοδα,
κοινοτικά κονδύλια κυρίως, για δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που είχαµε κάνει εµείς το Δεκέµβριο πέρυσι
και τα οποία πληρώνονται όπως ξέρετε µε τρεις-τέσσερις µήνες
καθυστέρηση. Εµείς κατά κάποιο τρόπο έτσι προικοδοτήσαµε
από τον περασµένο Δεκέµβρη τη χώρα για τους πρώτους µήνες
του 2015. Έσωζαν την κατάσταση οι κοινοτικές πληρωµές. Το
Μάιο όµως, µιλάω για τον περασµένο µήνα, αυτό µε τις κοινοτικές πληρωµές τελείωσε και τα φορολογικά έσοδα έκαναν τεράστια βουτιά. Ελπίζω να µην το µαθαίνετε τώρα από µένα.
Η νέα υστέρηση φορολογικών εσόδων έφτασε στο 1 δισεκατοµµύριο τώρα, µόνο στον µήνα Μάιο. Εσείς έχετε κάνει στάση
πληρωµών και οι φορολογούµενοι έχουν κάνει κι αυτοί στάση να
πληρώνουν. Το δηµοσιονοµικό κενό εκτοξεύτηκε, συνεχίζει να
µεγαλώνει.
Γι’ αυτό επιµένω ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της
σταθερότητας µπορεί να µειώσει το κενό κατά πολύ. Αυτό είναι
εθνική συνεννόηση, όχι ψέµατα, αλλαγή πολιτικής, εγκατάλειψη
ιδεοληψιών, αποκατάσταση αξιοπιστίας. Αν δεν γίνει αυτό τώρα,
οι δυσκολίες θα µεγαλώσουν πολύ περισσότερο το Σεπτέµβρη,
που η χώρα θα είναι αναγκασµένη να διαπραγµατευτεί για το
επόµενο µνηµόνιο.
Ρωτάτε εµάς τι θα κάνουµε µε την τελική συµφωνία που ακόµα
δεν µας φέρατε. Μας ξαναφέρατε εδώ, όπως και την άλλη φορά,
πάλι για να µην πείτε τίποτα. Φέρτε την τελική συµφωνία κι εµείς
θα σας πούµε. Παρατηρήσεις κάνουµε απόψε. Το δικό σας
κόµµα, όµως –ρωτάω- το ρωτήσατε τι θα κάνει µε την πρόταση
που εσείς ο ίδιος υποβάλλατε; Τη στηρίζει;
Να το θέσω αλλιώς: Μπορεί το κόµµα σας κι εσείς ο ίδιος να
πάρετε δύσκολες αποφάσεις; Μπορεί να βγει η χώρα από την
κρίση χωρίς δύσκολες αποφάσεις; Μπορείτε να τις πάρετε; Για
να µην σας πάω στη Θεσσαλονίκη που η σύγκριση µε τους Βουλευτές είναι ακόµα πιο επώδυνη.
Κάποιοι, βέβαια, ζητούσαν πριν λίγες µέρες -τώρα δεν το λένε
πια- να στηρίξω οποιαδήποτε συµφωνία. Εάν έκανα αυτό το τελευταίο, θα δυσκόλευα τη θέση σας στην πιο κρίσιµη ώρα, διότι
αν η Αντιπολίτευση σας πίεζε να δεχτείτε τα πάντα, τότε θα σας
ζητούσαν ακόµα περισσότερα. Κι αυτήν τη ζηµιά εγώ στη χώρα
µου δεν την κάνω! Κι εν πάση περιπτώσει, εσείς ποτέ δεν στηρίξατε ως αντιπολίτευση τις προσπάθειες της προηγούµενης κυβέρνησης. Δυναµίτης συνέχεια. Εγώ έχω ήδη βοηθήσει και στο
θέµα της επιστροφής των SΝPs και στο θέµα της µείωσης των
φόρων και παλιότερα και δηµόσια και ιδιωτικά. Πάνω απ’ όλα πατρίδα!
Εκείνο που σας προτείνω, λοιπόν, είναι να αλλάξετε πολιτική,
να απαλλαγείτε από τα βαρίδια σας, να αποκαταστήσουµε την
αξιοπιστία, να δούµε τι µπορούµε να περισώσουµε. Και η µεγάλη
µάχη –µην κάνετε λάθος- δεν είναι τώρα. Τώρα πάµε να κατακτήσουµε τον αµµόλοφο. Έχουµε µπροστά ένα βουνό µετά για να
κατακτήσουµε. Και αυτό είναι οι όροι της µεγάλης συµφωνίας
του τρίτου µνηµονίου που µας φέρνετε. Μην το ξεχνάτε. Εκεί
είναι η µεγάλη µάχη.
Η χώρα κινδυνεύει. Ήδη τώρα δεν πληρώνουµε τη δόση του
ΔΝΤ, όπως είπατε, κάτι που έχει να γίνει από τη δεκαετία του ’80
σε κάποια αφρικανική χώρα. Εκεί µας φτάσατε. Μπήκαµε στο δίληµµα, να πληρώσουµε τους δανειστές ή να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις; Να βγούµε, δηλαδή, από το ευρώ ή να
χρεοκοπήσουµε τη χώρα; Δεν το δέχοµαι το δίληµµα. Μπορούµε
και στο ευρώ να µείνουµε και τις υποχρεώσεις µας να πληρώνουµε.
Σας το λέω αυτό, γιατί εµείς το κάναµε υπό πολύ πιο δύσκολες
συνθήκες µε πάντα τη στόχευσή µας και την προσοχή µας στην
ανάπτυξη. Όχι, όµως, µε αυτήν την πολιτική.
Και θέλω ένα σηµείο ακόµα. Όλοι οι δικοί σας µιλάνε τις τε-
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λευταίες µέρες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ακόµα κι
εσείς ο ίδιος το υπαινιχθήκατε. Ελπίζω να µη νοµίζετε ότι µας
απειλείτε. Να σας το πω ωµά: Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία δεν φοβόµαστε τις εκλογές. Η χώρα είναι που δεν αντέχει τις εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι εκλογές που προκαλέσατε τον περασµένο Γενάρη οδήγησαν τη χώρα πολύ πίσω. Νέες πρόωρες εκλογές θα την πάνε
ακόµα πιο πίσω. Η χώρα δεν το αντέχει. Θα την φέρουν πολύ πιο
κοντά στο ατύχηµα. Και ύστερα, για πείτε µου, αν δεν κάνετε
συµφωνία, πώς θα κάνετε εκλογές; Με τη χώρα ήδη σε χρεοκοπία; Σε συνθήκες άγριες, κοινωνικού αναβρασµού; Και τι θα ζητήσετε από τον κόσµο; Να σας δώσει έγκριση για σύγκρουση;
Κάτι τέτοιο -να το ξέρετε- θα µετέτρεπε τις εκλογές σε δηµοψήφισµα «ναι ή όχι στο ευρώ». Μη σας πω «ναι ή όχι στην Ευρώπη»,
γιατί η ρήξη µε την Ευρώπη ξεπερνά κατά πολύ το ευρώ. Εκτός
πια κι αν -όπως πολύ υποπτεύονται σήµερα- αυτός ήταν και από
την αρχή ο στόχος σας, να µας βγάλετε από το ευρώ πρώτα µε
τις προηγούµενες εκλογές, τις πρόωρες και τώρα µε το δεύτερο
κύκλο, γύρο, εκλογών.
Κι επειδή θα χάσετε αυτήν την αναµέτρηση, γιατί ο κόσµος
είναι υπέρ της παραµονής στο ευρώ, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται
να ωφελήσει τη χώρα µια τέτοια εµφύλια πόλωση. Και µην ξεχνάτε ότι κερδίσατε τις εκλογές µε την υπόσχεση να φέρετε µια
καλύτερη συµφωνία µέσα στο ευρώ. Και ήδη αυτό το οποίο έχει
προταθεί, είναι χειρότερη συµφωνία και νέο µνηµόνιο. Και αυτό
το βλέπουν τώρα οι πάντες!
Και µην ξεχνάτε ότι διακηρύσσατε τον περασµένο Γενάρη ότι
θα υποβάλετε προτάσεις στους Ευρωπαίους. Τώρα µείνατε έκπληκτος. Όµως, τότε µας λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε µια περίπτωση στο εκατοµµύριο να αρνηθούν. Και τώρα τι θα πάτε να
πείτε στον κόσµο; Ότι όσα είπατε στους εταίρους µας τα αρνήθηκαν όλα και εσείς θα συγκρουστείτε µαζί τους;
Και µην ξεχνάτε ότι µέχρι τώρα ο κόσµος συνέκρινε τα µέτρα
που πήραµε εµείς µε τις ωραίες υποσχέσεις που δίνατε εσείς.
Τώρα ακόµα και χωρίς συµφωνία έχετε ήδη προτείνει µέτρα. Και
αυτά, βέβαια, δεν έχουν καµµία σχέση µε τα µέτρα της Θεσσαλονίκης. Τώρα, όµως, η σύγκριση θα γίνεται και σε κάποια άλλη
βάση. Με τα δικά σας πεπραγµένα, µε τα δικά σας αποτελέσµατα
που είναι ζοφερά, εφιαλτικά, γιατί ανεβάζουν κάθε µέρα τον λογαριασµό.
Βεβαίως, αν περάσετε τη συµφωνία, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εκλογές. Ή περιµένετε οι άλλοι να κάνουν τµηµατικές εκταµιεύσεις των ποσών που τόσο έχει ανάγκη η
ελληνική οικονοµία την ώρα που εσείς, αφού θα έχετε κάνει συµφωνία µαζί τους, θα ζητάτε από τον κόσµο να σας δώσει εντολή
για ρήξη;
Τα µέτρα που θα πάρετε και η κατάσταση που έχετε ήδη δηµιουργήσει δεν σας αφήνουν, εποµένως, περιθώρια για εκλογές.
Άρα δεν απειλείτε εµάς µε αυτό, τη χώρα απειλείτε, τον εαυτό
σας απειλείτε.
Τελειώνοντας, θέλω να πω, κοιτάξτε µην γίνεται ο µοιραίος άνθρωπος, ο µοιραίος άνθρωπος της Ελλάδας! Όταν πριν λίγους
µήνες µάς λέγατε ότι εσείς διαπραγµατεύεστε όρθιοι, µάς λέγατε, ταυτόχρονα, ότι εµείς διαπραγµατευόµαστε στα τέσσερα.
Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Δυστυχώς προχθές µπήκατε όρθιος
και βγήκαν όλοι σοκαρισµένοι, όπως ο κ. Τσακαλώτος. Να αφήσετε τις µεγαλοστοµίες! Να αφήσετε την αλαζονεία! Να προσπαθήσετε να έρθετε στη µεγάλη συνεννόηση!
Η δική µας παράταξη είναι εδώ για να διασφαλίσουµε στον
απλό τον Έλληνα ότι η χώρα έχει διέξοδο, ότι τα χρήµατα που
δεν πληρώνεται πια θα τα πάρει, ότι τα χρήµατα που πήρατε από
τα ταµεία και από τα νοσοκοµεία θα επιστρέψουν, ότι οι επιδοτήσεις θα δοθούν και φέτος και του χρόνου και όλα τα επόµενα
χρόνια, ότι θα υπάρχει ρευστότητα, ότι η ανεργία θα συνεχίσει
να µειώνεται, όπως µειωνόταν τον τελευταίο χρόνο, ενώ τώρα
µεγαλώνει και πάλι και ότι η ανάπτυξη θα επανέλθει και ότι στην
Ευρώπη δεν θα είµαστε ο φτωχός συγγενής και ο παρίας.
Είµαστε εδώ για να πούµε στον Έλληνα πολίτη, σε κάθε ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα απέναντι στον νέο Έλληνα, ότι η
αξιοπιστία της χώρας θα αποκατασταθεί, όπως το κάναµε και
πριν από τρία χρόνια σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες, ότι θα
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επιστρέψει η ανάκαµψη, όπως µπήκε πέρυσι και ότι ο εφιάλτης
της ασφυξίας, της αβεβαιότητας θα ξεπεραστεί οριστικά για να
µην υπάρχει αγωνία αν θα πληρωθούν ή όχι οι µισθοί και οι συντάξεις στο τέλος του µήνα, όπως δεν υπήρχε ποτέ τέτοια αγωνία
στις δικές µας ηµέρες.
Είµαστε εδώ για να εγγυηθούµε την επιστροφή στην οµαλότητα, στον ευρωπαϊκό δρόµο της χώρας που θεµελίωσε η παράταξή µας, στην επιστροφή, στην ανάπτυξη που πετύχαµε. Και
εγώ για αυτό είµαι εδώ. Εσείς κοιτάξτε να µην γίνεται ο µοιραίος
άνθρωπος της Ελλάδας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαµαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Πεδινής
Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα Γιάννενα πράγµατι έχουν την τιµητική τους απόψε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νίκος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσα υπέγραψε η συγκυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν µνηµόνια. Αυτοµάτως, όσα
πρόκειται να υπογράψει η Κυβέρνηση η σηµερινή γίνονται συµφωνία. Στην πραγµατικότητα, όµως, πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για ένα µνηµόνιο.
Επί του προκειµένου, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα µνηµόνια δήλωσε την Τετάρτη, µόλις πριν δύο ηµέρες, ο καθηγητής κ.
Κασιµάτης τα ακόλουθα: «Για πρώτη φορά υπεγράφη τέτοια
συµφωνία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ούτε µε το πιστόλι
στον κρόταφο δεν υπογράφεις κάτι τέτοιο. Πρωτοφανής στη
συµφωνία είναι η ρητή παραίτηση από όλες τις ασυλίες βασικών
αγαθών, αλλά και των δικαιωµάτων εθνικής κυριαρχίας. Δεύτερος πρωτοφανής όρος η δέσµευση του συνόλου της περιουσίας
του δηµοσίου. Το δάνειο είναι χωρίς διασφάλιση. Όλα τα οικονοµικά δικαιώµατα της Ελλάδος είναι δεσµευµένα χάριν των δανειστών».
Αυτά είπε ο καθηγητής κ. Κασιµάτης και δεν γνωρίζω -ούτε ο
κύριος Πρωθυπουργός διευκρίνισε- αν στη νέα συµφωνία οι όροι
αυτοί, οι συγκεκριµένοι, οι οποίοι υπήρχαν στα προηγούµενα
µνηµόνια, δηλαδή το αγγλικό δίκαιο και η εκχώρηση της εθνικής
κυριαρχίας, θα υπάρχουν. Ούτε λέξη δεν ακούστηκε γι’ αυτά.
Τόσο ο κ. Κασιµάτης, όσο και άλλοι έγκριτοι συνταγµατολόγοι,
έχουν αποφανθεί ότι η παραποµπή στο άρθρο 28 του Συντάγµατος, βάσει της οποίας νοµιµοποίησαν τα µνηµόνια, δεν έχει στέρεο νοµικό στήριγµα.
Για του λόγου το αληθές, σας διαβάζω την παράγραφο 3 του
άρθρου 28 του Συντάγµατος: «Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε
νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την άσκηση της
εθνικής της κυριαρχίας, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συµφέρον, δεν θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου
και τις βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος».
Παρακάτω, µε δύο αστερίσκους υπάρχει η ερµηνευτική δήλωση, η οποία δείχνει και την πρόθεση του νοµοθέτη: «Το άρθρο
28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».
Υπό ποίαν έννοια η εξυπηρέτηση ενός επαχθούς δανείου, µιας
λεηλασίας του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ποια θέση µπορεί να έχει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;
Παράνοµα τα µνηµόνια, λοιπόν, παράνοµη και η συµφωνία, την
οποία πρόκειται να υπογράψετε, αν υπογράψετε! Και είναι πραγµατικά απορίας άξιον πώς αυτά τα οποία λέγατε χθες, σήµερα
τα έχετε ξεχάσει.
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Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δηµοκρατία και την αναφορά της περί
πρόωρων εκλογών, οι οποίες θα καταστρέψουν τη χώρα και οι
οποίες, νοµίζω, θα καταστρέψουν κατ’ ουσίαν τη Νέα Δηµοκρατία, έχω να πω ότι και στο σηµερινό αδιέξοδο οδηγηθήκαµε κατόπιν πρόωρων εκλογών, µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας.
Η Νέα Δηµοκρατία αν έβαζε πάνω από το κοµµατικό της συµφέρον το πατριωτικό καθήκον, θα υπέγραφε το, σύµφωνα µε
αυτήν, συµφέρον για το έθνος µνηµόνιο 3 και δεν θα προχωρούσε σε πρόωρες εκλογές, αλλά υπολόγισε το πολιτικό κόστος.
Εν προκειµένω, ήταν βέβαιο ότι θα χάσει τις εκλογές. Όµως, δεν
ήθελε να τις χάσει µε µεγάλη διαφορά. Δεν ήταν ούτε καν το κοµµατικό της συµφέρον, αλλά το εσωκοµµατικό της συµφέρον, δηλαδή η οµάδα της ηγεσίας της Νέας Δηµοκρατίας να έχει µια
διαχειρίσιµη ήττα.
Δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία πραγµατικά δεν τήρησε ούτε κατά κεραία. Πέρασαν τέσσερις µήνες, που, σύµφωνα µε την άποψή µας, ήταν
µήνες χαµένοι, οι οποίοι δεν οδήγησαν στη λύση του προβλήµατος και δεν έθεσαν τα καίρια προβλήµατα στην πρώτη γραµµή.
Αναφερόµενος στην οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, θέλω
να πω ότι στη φράση του «δεν έχουµε τίποτα να κρατήσουµε
κρυφό» έχω αντίρρηση.
Και έχω αντίρρηση, διότι, πρώτον, δεν µας λέει την αντιπρόταση την οποία κάνει αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση της Ελλάδος
απέναντι στην πρόταση του Γιούνκερ.
Δεν µας λέει, επίσης, αν η νέα συµφωνία, την οποία πρόκειται
να υπογράψει και την οποία επιδιώκει -µάλιστα δήλωσε ότι είναι
αισιόδοξος γι’ αυτήν- θα διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο και την
εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Καµµία λέξη γι’ αυτό.
Καµµία λέξη και για το χρέος, που αν εξαιρέσουµε την Επιτροπή Αληθείας, η οποία κάνει µία προσπάθεια, που κατά την
άποψή µας δεν έχει τη θεσµική βαρύτητα µίας προσφυγής σε
διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, τότε δεν έχει γίνει τίποτε.
Είπε ακόµη ο κύριος Πρωθυπουργός ότι κατόρθωσε να µειώσει τα πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία έθετε η Ευρωπαϊκή
Ένωση προς την Ελλάδα. Το «ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος» είναι µία φράση από την ελληνική µυθολογία. Κάποιος
ήθελε να περάσει στον άλλο κόσµο -ο Μένιππος συγκεκριµένακαι δεν είχε τον οβολό. Του ζήτησε ο Χάροντας τον οβολό και
είπε «ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος». «Ουκ αν λάβεις παρά
του µη έχοντος», λοιπόν και από τον ελληνικό λαό. Όσο µεγάλα
πρωτογενή πλεονάσµατα και να ζητούν, δεν πρόκειται να τα λάβουν. Ο ελληνικός λαός έχει «στεγνώσει».
Και για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους σχετικά µε το
χρέος, ένα τέτοιο τεράστιο ποσό δεν είναι δυνατόν να το αντιµετωπίσει η χώρα. Δεν υπάρχει λύση στο χρέος της Ελλάδος, παρά
µόνο η καταγγελία του, όπως κάποιοι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
υποστήριζαν προεκλογικά και κάποιοι -προς τιµήν τους- το υποστηρίζουν και µέχρι σήµερα.
Μέσα στην καπιταλιστική ζούγκλα του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δεν υπάρχει λύση για να ξεχρεώσεις 320
δισεκατοµµύρια ευρώ, το διπλάσιο σχεδόν, το 200% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος.
Ούτε λέξη στην οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και πολύ
περισσότερο, βεβαίως, του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, για επαχθές χρέος. Όλα αυτά τα χρήµατα, όµως, που
δανείστηκε η Ελλάδα και τα οποία σπαταλήθηκαν, είτε σε εξοπλιστικά µε µίζες είτε στους περίφηµους Olympic Games του
2004, δεν πήγαν επ’ ωφελεία του ελληνικού λαού. Εποµένως, το
χρέος είναι επαχθές. Και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο έργο
της Κυβερνήσεως. Θα έπρεπε να είναι από την πρώτη στιγµή.
Μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι µέσα από την πρότασή
του ότι ο πάντοτε χαµογελαστός κ. Γιούνκερ –δεν κοστίζουν ούτε
ένα cent τα χαµόγελα- τον εξέπληξε δυσάρεστα. Προς τι η έκπληξη; Επί πέντε χρόνια ό,τι µας έρχεται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση δυσάρεστο είναι. Θα ερχόταν τώρα κάτι ευχάριστο;
Και ασφαλώς συµφωνούµε απολύτως µαζί του στην απόρριψη
της προτάσεως Γιούνκερ, η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
όπως ανέφερε, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και την αύξηση της
ΔΕΗ.
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Καλό θα είναι, όµως, στη δευτερολογία του ο κύριος Πρωθυπουργός να αναφέρει ποια είναι η ρεαλιστική πρόταση της Κυβερνήσεως. Γιατί µπορεί να είναι καλύτερη, µεν, από την
πρόταση Γιούνκερ, αλλά εξίσου κακή για τον ελληνικό λαό.
Είπε, ακόµη, ο Πρωθυπουργός ότι κανείς δεν επιθυµεί τη ρήξη.
Μήπως η ρήξη τελικά είναι µία λύση; Πώς µπορούµε αυτό να το
αποκλείσουµε; Πού θα οδηγηθεί η κατάσταση; Το ειδύλλιο µε
την Ευρώπη, αυτήν την Ευρώπη, µήπως ετελείωσε; Πέντε χρόνια
κρατάει το µνηµόνιο. Και στα πέντε αυτά χρόνια στη µεν Ελλάδα
οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Σε
επίπεδο, δε, κρατών οι βόρειες χώρες έγιναν πλουσιότερες και
οι νότιες σχεδόν χρεοκοπούν.
Γενικά κι αόριστα, λοιπόν, τα προβλήµατα του χρέους. Και
µέσα σε όλα αυτά, να συνεχίζεται η καταστροφή και µάλιστα µε
τρόπο ισοπεδωτικό, µαρξιστικό, της µεσαίας τάξεως της χώρας.
Ξαφνικά έγιναν πλούσιοι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν οικογενειακό εισόδηµα 30.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή, 2.500 ευρώ το
µήνα. Μία οικογένεια µε δύο παιδιά µε 2.500 ευρώ τον µήνα ίσα
- ίσα που τα βγάζει πέρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτοί
είναι οι πλούσιοι, από τους οποίους θα δινόταν λύση στο οικονοµικό πρόβληµα της Ελλάδος;
Κανένα σχέδιο εθνικής αναπτύξεως. Και το µόνο κυρίαρχο
είναι ο φόβος, ο φόβος των εκλογών, ο φόβος της χρεοκοπίας,
ο φόβος της δραχµής, ο φόβος της εξαφανίσεως του ευρώ και
µιας πρωτόγνωρης οικονοµικής ανέχειας.
Θα θυµηθώ στο σηµείο αυτό το µεγάλο έργο του Ντοστογιέφσκι «Έγκληµα και Τιµωρία» και τον κεντρικό του ήρωα, τον Ρασκόλνικοφ, ο οποίος όταν υπερβαίνει εαυτόν και πάει να δολοφονήσει µε το τσεκούρι τη γριά τοκογλύφο, τη βλέπει να αντιστέκεται µε λύσσα. Και απορεί και λέει: «Πώς είναι δυνατόν για
τη µίζερη ζωή της, που τρεφόταν µε παξιµάδια και νερό, να αµύνεται τόσο πολύ;». Και γράφει ο Ντοστογιέφσκι: Αυτό που δεν
αντελήφθη ο Ρασκόλνικοφ ήταν ότι όσο πιο άθλια είναι η ύπαρξη
κάποιου, τόσο πιο πολύ γαντζώνεται απ’ αυτό.
Μη βασίζεστε, λοιπόν, στον φόβο και στην αθλιότητα, η οποία
υπάρχει σε µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού εν ονόµατι ενός
φετίχ που λέγεται ευρώ.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός
λαός µε πλήρη συνείδηση στις 25 Ιανουαρίου του 2015 ψήφισε
κατά του µνηµονίου και επέλεξε ακόµη και την περίπτωση να πάει
η Ελλάδα στα βράχια. Ένας βράχος είναι η Ελλάδα γεµάτος τιµή
επί χιλιάδες χρόνια και όχι ένας βούρκος υποταγής!
Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ξεκάθαρη: Όχι άλλο µνηµόνιο,
όχι συνέχιση της εκχωρήσεως της εθνικής κυριαρχίας. Επιτέλους, ένα εθνικό σχέδιο αναπτύξεως, επιστροφή στην εθνική οικονοµία, στον εθνικό προστατευτισµό, στον Έλληνα εργάτη,
στον αγρότη, στον Έλληνα εργαζόµενο!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
Τον αναµένουµε να εισέλθει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, συγγνώµη για την ολίγων δευτερολέπτων καθυστέρηση.
Είναι πράγµατι µια µεγάλη ευκαιρία σήµερα να πούµε ορισµένες αλήθειες σε αυτή την κρίσιµη στιγµή για τη χώρα. Όµως, παραξενεύοµαι, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, που αναρωτηθήκατε πριν από λίγο εδώ από το Βήµα για το εάν είναι τρικ η πρόταση του κ. Γιούνγκερ.
Συνοµιλείτε καθηµερινά µαζί του, συνοµιλείτε καθηµερινά –απ’
ότι αντιλαµβάνοµαι- µε την κ. Μέρκελ. Εσείς θα πρέπει να µας
δώσετε, λοιπόν, την απάντηση για το εάν είναι τρικ αυτό που κάνουν οι σύµµαχοί µας, οι εταίροι µας, οι δανειστές µας. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εσείς έχετε την ευθύνη αυτής της
διαπραγµάτευσης. Δεν είστε ο ταχυδρόµος να µεταφέρετε ένα
ερώτηµα. Είστε ο Πρωθυπουργός που πρέπει να δώσετε εσείς
τη δική σας ερµηνεία στις κινήσεις των Ευρωπαίων.
Περιµέναµε –είναι η αλήθεια- όχι µόνο εµείς, αλλά νοµίζω όλος
ο ελληνικός λαός σήµερα, κυρίες και κύριοι, λίγες περισσότερες
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αλήθειες από τον κύριο Πρωθυπουργό, µεγαλύτερη ειλικρίνεια,
σταράτα λόγια. Περιµέναµε να µας πει ότι πραγµατικά έχουµε
λίγες µέρες µπροστά µας για να κάνουµε µία συµφωνία.
Εάν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσίπρα, ο χρόνος µας τελειώνει τη
14η Ιουνίου. Μέχρι τότε η Ελλάδα πρέπει να έχει αποφασίσει.
Νοµίζω ότι µετά –και διορθώστε µε εάν δεν είναι έτσι στη δευτερολογία σας- δεν θα έχουµε τα περιθώρια να συνεννοηθούµε µε
τα κοινοβούλια των άλλων κρατών.
Νοµίζω ότι το 14 Ιουνίου είναι µία ηµεροµηνία που δεν µπορούµε να φύγουµε πέρα απ’ αυτήν.
Υπάρχει όµως ένα ζήτηµα και θα πρέπει να απαντήσετε. Νοµίζω ότι η χώρα µας έχασε ένα πολύτιµο χρονικό διάστηµα. Χάσατε, δηλαδή, κάποιους µήνες που δεν κάνατε απολύτως τίποτα,
ενώ θα µπορούσατε να κάνετε πολλά. Και νοµίζω ότι µόνο στη
Ρίγα στα τέλη Μαΐου καταλάβατε ότι τα ψέµατα τελειώνουν και
πρέπει να έχουµε µία συµφωνία µε τους εταίρους µας.
Υπάρχει, δηλαδή, ένα πολύ µεγάλο ερώτηµα που δεν έχετε
απαντήσει: Τι κάνατε εκατόν τριάντα ηµέρες;
Επειδή σας άκουσα να αναφέρεστε στη διάθεση του κόσµου
και συχνά αναφέρεστε στις δηµοσκοπήσεις, θα είδατε πλέον ότι
σχεδόν οι µισοί πολίτες, το 47-48% λέει ότι διαπραγµατεύεστε
λάθος και µόνο ένα 30% λέει ότι διαπραγµατεύεστε µε σωστό
τρόπο.
Όπως επίσης οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν κάτι άλλο, το οποίο
ελπίζω να το έχετε προσέξει: Ο κόσµος θέλει µια έντιµη συµφωνία και δεν τον πειράζει αν κάποια από τα προεκλογικά σας ψέµατα, κατά εµάς, παραµεριστούν. Αυτό που θα πρέπει να σας
προβληµατίσει, όµως, είναι ότι στις ίδιες δηµοσκοπήσεις εµφανίζεται το κυβερνητικό σας µπλοκ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ,
να µη θέλουν αυτήν την έντιµη συµφωνία.
Από τον Φεβρουάριο σας είχαµε καλέσει να µην αφήσετε τον
χρόνο να περάσει, να αφήσετε τις επικοινωνιακές δηµαγωγίες,
να διαπραγµατευτείτε σοβαρά, κλείνοντας τη διαπραγµάτευση
µέσα στον Μάρτιο. Μπορούσατε να το κάνετε τότε που ζούσατε
έναν πραγµατικό µήνα του µέλιτος µε τους Ευρωπαίους.
Σας λέγαµε ότι έπρεπε να προχωρήσετε άµεσα σε αποκρατικοποιήσεις, σας κάναµε και µερικές προσθήκες, ότι τα έργα που
είναι να προχωρήσουν, να αποκρατικοποιηθούν, να κρατήσει το
ελληνικό δηµόσιο 20-30%, αλλά αυτοί που βάζουν τα λεφτά, βέβαια, να έχουν την ευθύνη των αποκρατικοποιήσεων, να επιµείνετε για πρωτογενή πλεονάσµατα κάτω του 1%, µια θέση κλειδί
για τη διαπραγµάτευση, την οποία έπρεπε να είχατε ξεκαθαρίσει
πολύ πριν από την τελευταία σας πρόταση. Και, βέβαια, σας είχαµε καλέσει από τον Μάρτιο να δώσετε προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις, στη φορολογική διοίκηση, στη φορολογική δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη, τη δηµόσια διοίκηση. Και, βέβαια, όλους
αυτούς τους µήνες κάνατε ακριβώς το αντίθετο, προκρίνοντας
τη δηµαγωγία, τον λαϊκισµό, τη µεταρρύθµιση του καλωδιωµένου
τουρίστα, την κατεδάφιση της παιδείας και τους κοµµατικούς
διορισµούς.
Κύριε Τσίπρα, η Κυβέρνησή σας αρέσκεται στους αυτοσχεδιασµούς, πολλές φορές καταστροφικούς αυτοσχεδιασµούς, αν
προσέξουµε το τι έχει γίνει στην παιδεία, στο µεταναστευτικό και
στο δηµόσιο.
Για ποια κοινωνική ευαισθησία µιλάµε, όταν φέτος οι δαπάνες
υγείας θα κατρακυλήσουν στο 4,3% του ΑΕΠ έναντι του 7% του
κοινοτικού µέσου όρου; Θα µου πείτε ότι αυτό είναι µία µνηµονιακή υποχρέωση. Εκεί, λοιπόν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει µεγάλη σύγκρουση, γι’ αυτά θα έπρεπε θα δώσετε τη µάχη.
Και θα έπρεπε σήµερα να µπορούµε να µιλάµε για νοσοκοµεία
που στοιχειωδώς λειτουργούν και όχι για εντατικές που θυµίζουν
εµπόλεµη ζώνη. Αντί, λοιπόν, να προχωρήσετε στη µεταρρύθµιση και αναδιάρθρωση του νοσοκοµειακού χάρτη, εξοικονοµώντας ανθρώπινους πόρους και χρήµατα, προκρίνατε την αντικατάσταση των διοικήσεων, για να βολέψετε τα «δικά σας παιδιά».
Το προτάσσω αυτό το ζήτηµα, γιατί όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί –θα το ξέρετε ελπίζω- η διαδικασία της εξεύρεσης στελεχών για τα νοσοκοµεία βρίσκεται στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ,
δηλαδή καλούνται οι τοπικές επιτροπές να αποφασίσουν ποιοι
θα είναι αύριο οι διοικητές στα νοσοκοµεία όλης της χώρας.
Αυτή είναι περίπου η πολιτική σας απέναντι και στην παιδεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά τα έχουµε πει όµως και άλλη φορά.
Το µεγάλο ερώτηµα που υπάρχει και στο οποίο δεν έχετε
δώσει καµµία απάντηση, κύριε Τσίπρα, είναι ποια είναι η αναπτυξιακή σας πολιτική, ποια είναι η αναπτυξιακή σας πρόταση.
Ακούµε ωραίους τίτλους και πραγµατικά σε αυτό το κεφάλαιο
της έκθεσης ιδεών το κόµµα σας και το επιτελείο σας µπορεί να
παίρνει άριστα. Αλλά, πέρα από τους τίτλους, τι άλλο µπορούµε
να πούµε;
Είδα µε προσοχή τις προτάσεις σας σε αυτές τις σαράντα
επτά σελίδες. Θα είµαι πολύ σύντοµος. Δεν θα µιλήσω για πολλές µικρές ή µεγάλες ανακρίβειες που υπάρχουν σε αυτές τις
σαράντα επτά σελίδες. Μιλάµε όµως όλοι για το µεγάλο ζήτηµα
των εξαγωγών, ότι αυτή η χώρα δεν θα πάψει ποτέ να είναι µε
απλωµένο το χέρι εάν δεν αυξήσει την παραγωγή της, αν δεν αυξήσει τις εξαγωγές της.
Βλέπω λοιπόν στη σελίδα 36, στο Κεφάλαιο ΒΒ, «Προώθηση
εξαγωγών» και µετά κενό. Ακόµα κι ένας πρωτοετής φοιτητής
της ΑΣΟΕΕ θα είχε να συµπληρώσει δυο-τρεις περισσότερες λέξεις σε αυτή τη µεγάλη, σηµαντική µεταρρύθµιση που πρέπει να
γίνει στη χώρα µας υπέρ των εξαγωγών. Στις σαράντα επτά σελίδες απουσιάζουν συγκεκριµένες προτάσεις, πέρα από τα πολύ
µεγάλα, ωραία λόγια.
Το µεγαλύτερο πρόβληµά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, θα µου
επιτρέψετε να πω ότι είναι πως το κόµµα σας δεν έχει ένα σχέδιο
κι ένα όραµα για τη χώρα µέσα στην Ευρώπη, µέσα στην Ευρωζώνη. Μια µερίδα του κόµµατός σας, κύριοι συνάδελφοι, βασικοί
Υπουργοί σας είναι αντιευρωπαϊστές, είναι κρατιστές, είναι κοµµατοφύλακες, είναι εχθροί της δηµιουργικότητας, της εφευρετικότητας, της παραγωγής και της δηµιουργίας εθνικού πλούτου.
Αµφισβητούν το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, περιφρονούν τους συντελεστές του και θέλουν να τον πνίξουν. Γι’
αυτούς οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα είναι αόρατοι. Συµµετέχουν, δηλαδή, πολλοί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, συνειδητά στην «τρόικα», αυτή που εµείς ονοµάζουµε «καταστροφική τρόικα του εσωτερικού, της χρεοκοπίας και της
δραχµής», αυτοί που είναι οι υπονοµευτές της διαπραγµάτευσης.
Και θα έπρεπε, κύριε Τσίπρα, να τραβήξετε µια διαχωριστική
γραµµή και να εµποδίσετε τα στελέχη σας να αναφέρονται µε
τόση ευκολία στα σενάρια ρήξης και χρεοκοπίας της χώρας. Σας
έχουµε, δηλαδή, µε κάθε τόνο καλέσει να ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας µε την εσωτερική σας αντιπολίτευση και συνολικά µε
το µέτωπο που είναι κόντρα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Πώς είναι δυνατόν να δέχεστε καθηµερινά να υπάρχουν στελέχη
σας που υπονοµεύουν το ευρωπαϊκό µέλλον της χώρας; Θα τους
ακούτε, τους ακούµε κι εµείς, Υπουργοί και στελέχη που κατά
βάθος πιστεύουν ότι ο Πούτιν και η Σοβιετική Ένωση υπάρχει και
συνεχίζει, είναι αυτή η Ρωσία σήµερα. Πώς είναι δυνατόν οι τύχες
της χώρας να εξαρτώνται από Βουλευτές που µε εγκληµατική
ανευθυνότητα αναφέρονται στα παράθυρα για έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, για χρεοκοπία και εξωπλανητικές λύσεις χρηµατοδότησης; Θα πρέπει να σας πω, επειδή κάποιοι θεωρούν ότι
αυτό είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, ότι δεν είναι πλουραλισµός όταν
το µισό κόµµα θέλει ρήξη και δραχµή, είναι υποχώρηση στον
σκοταδισµό.
Κύριε Τσίπρα, επιλέξατε να είστε µόνος σας στη διαπραγµάτευση. Σας είχαµε προτείνει, από την επόµενη µέρα κιόλας της
εκλογικής σας επιτυχίας, ότι θα πρέπει να υπάρχει µια εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης. Και όταν λέω «εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης», δεν εννοώ εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης
των κοµµάτων, εννοώ εθνική επιτροπή διαπραγµάτευσης µε ανθρώπους που γνωρίζουν τις συνθήκες και στη χώρα και στην Ευρώπη. Το αρνηθήκατε. Θέλατε να πάτε µε τα δικά σας στελέχη,
τα οποία κάποια στιγµή τα αποσύρατε, βάλατε κάποια άλλα. Το
λέω γιατί τώρα είναι αργά για να κάνετε κάποιες τελευταίες αλλαγές, αλλά θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, θα πρέπει, δηλαδή,
να ξανασκεφτείτε ότι η επόµενη µεγάλη διαπραγµάτευση που θα
γίνει για το χρέος, η επόµενη µεγάλη διαπραγµάτευση που θα
γίνει για τα θέµατα που θα µείνουν ανοιχτά, όπως είναι το ασφαλιστικό, θα πρέπει να είναι µια εθνική διαπραγµάτευση και όχι µια
διαπραγµάτευση µόνο των στελεχών σας.
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Πάµε όµως στα ερωτήµατα τα οποία θέσατε: χαµηλά πλεονάσµατα, λύση στο χρέος, προστασία των συντάξεων και χαµηλών
µισθών, αναδιανοµή εισοδηµάτων, επαναφορά εργασιακών διαπραγµατεύσεων, αναπτυξιακό πρόγραµµα. Νοµίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου
µπορούν να συµφωνήσουν µε αυτούς τους ωραίους τίτλους,
αλλά εσείς είστε υποχρεωµένος να δώσετε κι ένα περιεχόµενο
σε αυτούς τους τίτλους και δεν το κάνετε. Πέρα, λοιπόν, από το
να ονοµατίζουµε µε ωραίο, πράγµατι, τρόπο τα προβλήµατά µας
και τις λύσεις που δίνουµε, είσαστε υποχρεωµένοι, σε ένα άµεσο
χρονικό διάστηµα, αν όχι µέχρι τη συµφωνία, αλλά την επόµενη
µέρα της συµφωνίας, να µας πείτε πώς τα αντιλαµβάνεστε όλα
αυτά.
Θα πρέπει να σας πω ότι εµείς κάνουµε µια συνεχή προσπάθεια στο εξωτερικό για να στηρίξουµε την προσπάθεια της
χώρας και θέλω µε την ευκαιρία αυτή, από το ελληνικό Κοινοβούλιο, να απευθυνθώ και στους συµµάχους µας και να τους πω
ότι δεν πρέπει να χάνουν τη µεγάλη εικόνα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ απέναντί τους. Η µεγάλη εικόνα είναι οι Έλληνες και
θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κρατηθεί
η Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης.
Θα πρέπει, δηλαδή, οι σύµµαχοί µας µε κάθε τρόπο, µαζί µε
εσάς, να βρουν µία λύση τις επόµενες δύσκολες µέρες για τη
χώρα.
Το Ποτάµι, το ωφέλιµο κίνηµα για τη χώρα, χωρίς αριστερές
και δεξιές ανακυκλώσεις, χωρίς αριστερές και δεξιές ιδεοληψίες,
θα είναι παρόν σ’ αυτή την τελευταία προσπάθεια για να υπάρξει
συµφωνία για τη χώρα. Δεν ζητάµε εκδίκηση, δεν ζητάµε δικαίωση. Είµαστε το κίνηµα της προοδευτικής λογικής και θα στηρίξουµε την ευρωπαϊκή πρόταση που θα έχει την υπογραφή της
Κυβέρνησης και την υπογραφή των εταίρων µας, αρκεί να
έχουµε αποφασίσει να αφήσουµε οριστικά πίσω τα παιγνίδια
ρήξης, τα παιγνίδια χρεοκοπίας και να µπούµε σε µία πορεία ανάπτυξης και µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή εσπευσµένη συζήτηση
των δύο ωρών, στην οποία προσδίδετε και τον χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης, είναι κατά τη γνώµη µας πλήρως ενταγµένη στην
τακτική που από την πρώτη στιγµή είχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, να σύρει τον ελληνικό λαό σε υποταγή, σε παραίτηση απ’
αυτά για τα οποία πάλεψε όλα αυτά τα χρόνια, όπως η κατάργηση των µνηµονίων και η ανάκτηση των απωλειών, µε τις όποιες
βέβαια αδυναµίες είχε αυτός ο αγώνας αυτά τα χρόνια και να παραιτηθεί ακόµα και απ’ αυτά τα λιγοστά που υποσχέθηκε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με ευθύνη της Κυβέρνησης και των δανειστών ο ελληνικός
λαός βρίσκεται στη µέγγενη ενός εκβιασµού, όχι βέβαια πρωτόγνωρου, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνου, δηλαδή να διαλέξει το
σχέδιο Γιούνκερ ή το κυβερνητικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός
ο εκβιασµός κυριαρχήσει, ο λαός θα ζήσει ένα καινούργιο µακρόχρονο διάστηµα ακόµα µεγαλύτερης φτώχειας, φόβου, δυστυχίας. Ο λαός ή θα γίνει πρωταγωνιστής στον αγώνα, µαζεύοντας την πείρα, τις ανεκµετάλλευτες δυνάµεις του και θα πετάξει
στο καλάθι των αχρήστων αυτόν τον ωµό εκβιασµό ή θα µετρήσει
νέες ήττες, απογοητεύσεις και µάλιστα σε µάχες που δεν έχει
καν δοκιµάσει να δώσει.
Εµείς στη Βουλή θα τοποθετηθούµε µε κριτήριο την ολοσχερή
κατάργηση των µνηµονίων, την ανάκτηση των απωλειών για τον
λαό µας, την ανάγκη να αποτελέσει αφετηρία το σήµερα για το
ξεδίπλωµα ενός αγώνα µε µία και µόνη έκβαση: Αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων,
διαγραφή του χρέους, το οποίο δεν αντιµετωπίζεται αν απλά καθυστερήσεις µία δόση και να την «πακετάρεις» µε τις υπόλοιπες,
αλλά αν αρνηθείς το χρέος, δεν το αναγνωρίσεις οριστικά και τελεσίδικα. Τέτοια κότσια, όµως, ούτε είχατε ούτε έχετε.
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Διάφοροι λένε ότι η σηµερινή συζήτηση αποτελεί µέσο για να
«αδειάσετε» τη Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι από ορισµένα
προπαγανδιστικά τακτικίστικα επιχειρήµατά τους ή να διασκεδάσετε την ανησυχία και τις αντιδράσεις µιας µερίδας, µιας οµάδας
Βουλευτών σας. Όµως, εµείς επιµένουµε ότι όλα αυτά δεν είναι
ο κύριος στόχος σας. Κύριος στόχος σας είναι οι άνεργοι, οι εργατοϋπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι στην πόλη και στο χωριό. Αυτούς θέλετε να εξαπατήσετε.
Οι εταίροι σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σας προσέφεραν
γερό χέρι βοήθειας άµεσα ή έµµεσα, ανοιχτά ή παρασκηνιακά.
Έβαλαν µπροστά ένα πακέτο µε πολλά παλιά βάρβαρα µέτρα,
προκειµένου να δείξουν ετοιµότητα, να παραιτηθούν από ένα
πολύ µικρό µέρος, αλλά να κρατήσουν ένα νέο µνηµόνιο για τη
συνέχεια. Και εσείς κάνατε µία λίστα προτάσεων, που τελικά θα
οδηγήσει σε µία βάρβαρη συµφωνία, κάτι µεταξύ e-mail Χαρδούβελη και e-mail τρόικας, η οποία ζει και βασιλεύει βέβαια και µε
το νέο όνοµα που της δώσατε, δηλαδή «τρεις θεσµοί».
Ξέρετε, η τακτική του χότζα είναι γνωστή από παλιά. Την εφάρµοσαν ως έναν µεγάλο βαθµό και οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
στο τσουβάλι περισσότερα χειρότερα µέτρα, για να βγάλουν
µετά στη συνέχεια κάποια, να γίνει δήθεν η αµοιβαία υποχώρηση
και να είναι όλοι ικανοποιηµένοι και ο λαός ανακουφισµένος µε
τον φόβο ότι υπάρχουν και χειρότερα.
Παίζετε ένα κορυφαίο, δραµατικό όµως, για τον λαό µας έργο.
Ακολουθείτε µια διαφορετική τακτική από τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και είστε υποχρεωµένοι να το κάνετε, προκειµένου να
φανεί ότι ανταποκρίνεστε και στις προσδοκίες του λαού, ενώ
στην πραγµατικότητα δεν υπήρξε ούτε µια µέρα στη σκέψη σας
να αποτελέσει ο βασανισµένος λαός τον πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Εµπορευόσαστε την ψήφο του, για να τον πείσετε να σας
στηρίζει στο αντιλαϊκό σας έργο, στον µεγάλο συµβιβασµό που
θα κάνετε και που θα τον ξεκινήσετε ως Κυβέρνηση. Ήδη τον
έχετε ξεκινήσει ως Κυβέρνηση από τη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου.
Εµπορεύεστε τις ελπίδες του λαού, αξιοποιώντας τον αντιδραστικό, συντηρητικό, συναινετικό, σε τελευταία ανάλυση, ρόλο της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού, ακόµα και την
ύπουλη κριτική που σας ασκεί η Χρυσή Αυγή, προκειµένου να
βάλετε τον λαό να φοβάται και κάτι άλλο, µήπως υπάρχει και κανένα σχέδιο ανατροπής σας. Άρα τα κεφάλια µέσα.
Τολµάτε µάλιστα να ισχυρίζεστε ότι το ΚΚΕ παραµένει αδιάφορο και απαθές, ότι δεν βλέπουµε τον αγώνα που κάνετε. Τολµάτε µάλιστα να παίζετε –γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό
κάνετε- µε τον πόνο ενός λαού που κυριολεκτικά κάθε µέρα ψάχνει να βρει έστω και 1 ευρώ για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες και την ίδια ώρα µοιράζετε τους αγωγούς -τον πλούτο της
χώρας- πότε σε ευρωπαϊκά µονοπώλια, πότε σε κινέζικα, πότε σε
αµερικανικά. Tα χειρίζεστε σαν κυβερνητικά κρατικά οικόπεδα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τέσσερις µήνες µετά τις εκλογές
της 25ης του Γενάρη, ο λαός µπορεί να δει καλύτερα τι κρυβόταν
και τι κρύβεται πίσω από τις κορώνες για την περήφανη και
σκληρή διαπραγµάτευση, για την οποία µάλιστα η Κυβέρνηση
και σήµερα ο Πρωθυπουργός µάς ζητά να βάλουµε πλάτη και να
στηρίξουµε. Τι ακριβώς έχουµε τέσσερις µήνες µετά τις εκλογές;
Πρώτον, δεν υπήρξε καµµία κατάργηση των µνηµονίων που
ψήφισαν Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, τα έχετε νοµιµοποιήσει. Ω, γέγονε, γέγονε! Οι τετρακόσιοι και πλέον εφαρµοστικοί νόµοι παραµένουν σε ισχύ και η Κυβέρνηση αναλαµβάνει
τη δέσµευση ότι όλα αυτά θα µείνουν απείραχτα. Και µε την ευκαιρία, ακόµα δεν έχει έρθει για συζήτηση η πρόταση νόµου του
κόµµατός µας για κατάργηση των µνηµονίων που κατατέθηκε
από την πρώτη κιόλας εβδοµάδα της νέας Κυβέρνησης και η
οποία πρόταση δεν αποτελεί σχήµα λόγου, όπως λένε στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, για το ζήτηµα της κατάργησης των µνηµονίων και
που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ως σύνθηµα προεκλογικά. Και απ’ ό,τι
αποδεικνύεται το είχε µόνο ως σύνθηµα για την εξαπάτηση του
λαού µας.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση έχει ήδη βάλει στον πάγο και αυτές
τις ελάχιστες προεκλογικές υποσχέσεις του προγράµµατος της
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Θεσσαλονίκης. Αφού πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ µετέτρεψε το πρόγραµµα
των εκατό ηµερών σε πρόγραµµα τετραετίας και βάλε, τώρα η
υλοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων παραπέµπεται στο
άγνωστο µέλλον και αποδεικνύεται ότι προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ
έπαιξε µε την αγωνία του λαού µας και συγκέντρωσε την προσοχή του σε ορισµένα άµεσα µέτρα που δεν θα πλήρωνε βέβαια
το µεγάλο κεφάλαιο, αλλά οι υπόλοιποι εργαζόµενοι και που
µόλις και µετά βίας θα ανακούφιζαν κάπως την ακραία φτώχεια
και τελικά ούτε και αυτά δεν πρόκειται να κάνει.
Τρίτον, αναλαµβάνετε νέες δεσµεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ.
Προσφορές για νέες νατοϊκές βάσεις, επέκταση άλλων για συνεκµετάλλευση του Αιγαίου αγκαλίτσα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, ετοιµότητα για συµµετοχή σε νέες επεµβάσεις
στην περιοχή. Και να σας πω το εξής: Καµµιά Κυβέρνηση από το
1974 και µετά δεν τόλµησε να µιλήσει για δηµιουργία νέας νατοϊκής βάσης σε νησί του Αιγαίου. Άλλη µια πρωτοπορία της ανανεωτικής Αριστεράς που µας κυβερνά σήµερα.
Τέταρτον, η Κυβέρνηση ετοιµάζεται να υπογράψει αυτή τη νέα
συµφωνία µε τους δανειστές. Το αν αυτή η συµφωνία είναι ενιαία
ή έρθει σε δόσεις, δηλαδή κάποια συµφωνία µίνιµουµ τώρα και
κάποια µέτρα στρατηγικής σηµασίας, όπως το ασφαλιστικό, για
αργότερα, για τον Οκτώβρη, είναι δευτερεύον ζήτηµα.
Τώρα ετοιµάζεστε να νοµοθετήσετε ορισµένα νέα αντιλαϊκά
µέτρα για να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Αυτό είναι µάλλον το
σχέδιο. Και δεν µιλάµε λέγοντας αυτό για την πρόταση των δανειστών, την οποία λέτε προς το παρόν ότι την απορρίπτετε,
αφού όντως περιέχει ένα «Αρµαγεδδώνα» από βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα, µιλάµε για τη δική σας πρόταση, την πρόταση της
Κυβέρνησής σας, αν τελικά περάσει.
Η δική σας πρόταση αλήθεια τι συνιστά; Είναι µήπως κάποια
επωφελής για τον λαό συµφωνία; Ούτε κατά διάνοια. Είναι µια
επώδυνη για τον λαό συµφωνία, ένα νέο µνηµόνιο, που όχι µόνο
παγιώνει και άρα νοµιµοποιεί όλα τα αντεργατικά, αντιλαϊκά
µέτρα των προηγούµενων, απαγορεύοντας και την απλή άµβλυνσή τους, αλλά και προσθέτει νέα µέτρα λαιµητόµου που
προοιωνίζονται ακόµα πιο µαζική εξαθλίωση, φτώχεια για την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα.
Στην ουσία µε την πρότασή της η Κυβέρνηση λέει τα εξής: Δεσµεύεται να αυξήσει τους αντιλαϊκούς έµµεσους φόρους, τον
ΦΠΑ, οδηγώντας σε µεγάλες αυξήσεις για βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, ακόµα και για βασικά τρόφιµα που πάνε στο
23%. Δεσµεύεται να µονιµοποιήσει το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης σε λαϊκές οικογένειες µε εισόδηµα ακόµα και 30.000
ευρώ. Δεσµεύεται να συνεχίσει την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης τοµέων στρατηγικής σηµασίας,
υποδοµών, όπως τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, µε αρνητικές συνέπειες και για τους εργαζόµενους σε αυτά αλλά και για όσους θα
κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών.
Δεσµεύεστε να αυξήσετε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
καταργώντας τα δικαιώµατα πρόωρης συνταξιοδότησης που
έχουν αποµείνει και ανοίγετε τον δρόµο για περαιτέρω ανατροπές ασφαλιστικών δικαιωµάτων µέσω της ενοποίησης ταµείων
και των αναλογιστικών µελετών που λέτε ότι θα κάνετε.
Αφήστε τις κορώνες ότι θα πληρώσουν οι πλούσιοι, η ολιγαρχία και άλλα τέτοια για να ξεγελάτε τους εργαζόµενους. Για λογαριασµό αυτών διαπραγµατεύεστε, αυτών τα συµφέροντα
έχετε στην πρώτη γραµµή. Την ίδια στιγµή που ζητάτε από τον
λαό -ως πατριωτικό καθήκον του µάλιστα- να πληρώνει αβάσταχτους φόρους, το κεφάλαιο µένει στο απυρόβλητο. Καµµία φοροαπαλλαγή του µεγάλου κεφαλαίου δεν έχει καταργηθεί, ενώ
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες χαρίζονται χρέη, πρόστιµα µεγαλοεπιχειρηµατιών και
νοµιµοποιούνται αδήλωτα εισοδήµατα µεγαλοκαταθετών.
Ακόµα και η επιδίωξη της Κυβέρνησής σας για χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, για επενδυτικά πακέτα, για ρύθµιση στην
αποπληρωµή χρέους δεν υπηρετεί την πραγµατική ανακούφιση
του λαού, την αύξηση µισθών, συντάξεων, κοινωνικών παροχών,
αλλά την εξοικονόµηση πόρων που θα στηρίξουν τις επενδύσεις,
την καπιταλιστική ανάκαµψη, την κερδοφορία, που είναι ασύµβατη όµως µε τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και η Κυβέρνηση κοροϊδεύει ωµά
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τον λαό, όταν ισχυρίζεται ότι µε τη νέα συµφωνία εξασφαλίζει
ότι δεν θα υπάρξουν νέες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις,
ακριβώς για τον λόγο ότι από µόνες τους αυτές οι αντιλαϊκές δεσµεύσεις οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε νέες µεγάλες απώλειες στο λαϊκό εισόδηµα.
Τα νέα µέτρα δεν θα προστεθούν απλά στο αντεργατικό, αντιλαϊκό πλαίσιο που υπάρχει, στους τετρακόσιους εφαρµοστικούς
νόµους που παραµένουν σε ισχύ, στη στάση πληρωµών που έχει
επιβάλει η Κυβέρνηση σε νοσοκοµεία, πανεπιστήµια, κοινωνικές
υπηρεσίες, δεσµεύοντας µε αναγκαστικό εσωτερικό δανεισµό
µάλιστα τα ταµειακά διαθέσιµα ταµείων, δήµων και άλλων δηµόσιων οργανισµών. Αλλά το νέο µνηµόνιο-συµφωνία µε βάση τη
δική σας πρόταση θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε βάρος
των εργατικών λαϊκών αναγκών.
Περικλείει δυναµική πιο επικίνδυνη, γιατί ανοίγει τον δρόµο για
νέο γύρο εκβιασµών σε βάρος του λαού σε συνθήκες µάλιστα,
που η Ευρωζώνη δύσκολα ανακάµπτει από την κρίση και οι αντιθέσεις γίνονται οξύτερες.
Για εµάς, λοιπόν, είναι απολύτως απορριπτέα τόσο τα σχέδια
των δανειστών όσο και τα σχέδια της Κυβέρνησης. Αυτό που
οφείλουµε, βέβαια, να αναγνωρίσουµε στην Κυβέρνηση είναι ότι
πέτυχε να συγκαλύψει τον πραγµατικό χαρακτήρα της διαπραγµάτευσης και να καλλιεργήσει σε ένα βαθµό την κάλπικη αντίληψη ότι για πρώτη φορά γίνεται τέτοια κι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν
χάσει τον ύπνο τους για να αντιµετωπίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο
λαός πρέπει να χορτάσει από περηφάνεια για την Κυβέρνηση και
τη διαπραγµάτευση, ανεξάρτητα αν η τσέπη του και το στοµάχι
του αδειάζουν.
Αυτό οµολογούµε ότι σε έναν βαθµό το έχετε πετύχει, άσχετα
αν και αυτό έχει κοντά ποδάρια, αφού τον λογαριασµό πάλι θα
τον πληρώσουν τα γνωστά υποζύγια. Αυτή είναι και η µεγάλη
προσφορά σας στο σύστηµα. Σε µία περίοδο που έπρεπε –και
πρέπει- να δυναµώσει ο γνήσιος ριζοσπαστισµός, που έπρεπε –
και πρέπει- να δυναµώσει η µαζική λαϊκή κινητοποίηση, η ανασύνταξη του κινήµατος µε στόχους, όπως κατάργηση µνηµονίων,
ανάκτηση απωλειών για τον λαό, διαγραφή του χρέους, ρήξη µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, εσείς
διαβεβαιώνατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό µας σπίτι
και κοροϊδεύατε τον λαό ότι µπορεί να απαλλαγεί από µνηµόνια
και τρόικες χωρίς ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, χωρίς δηλαδή σύγκρουση µε τους εµπνευστές των µνηµονίων.
Διαβεβαιώνατε τον λαό ότι ο εύκολος δρόµος των βουλευτικών εκλογών και της ανάδειξης νέας κυβέρνησης -της δικής σας
Αριστερής- ως νέου διαχειριστή-διαπραγµατευτή, θα έφερνε µία
άλλη κατάσταση προς όφελός του.
Εξαπατούσατε τον ελληνικό λαό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Σκορπούσατε ψεύτικες ελπίδες και συνεχίζετε πάλι να εξαπατάτε ότι µπορεί µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτήν τη
συµµαχία των «λύκων», να υπάρχουν σχέσεις ισοτιµίας και αλληλεγγύης.
Καλλιεργήσατε τη λογική του µικρότερου κακού. Το µικρότερο
κακό ξεκίνησε από το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και το
οποίο έγινε «να µην πάµε παρακάτω, βρε παιδιά». Σήµερα, καταλήγουµε στο µεγαλύτερο κακό της πρότασής σας στους δανειστές.
Πάνω από όλα και εσείς, όπως και τα άλλα κόµµατα, θέλετε
να βάλετε τον λαό µας να πίνει νερό στο όνοµα της καπιταλιστικής ανάκαµψης, να εξαρτήσει τη ζωή και το µέλλον του από την
κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου των αγορών –γιατί αυτό σηµαίνει άλλωστε «καπιταλιστική ανάκαµψη»- και ουδέν πέρα τούτου.
Παρ’ ότι έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας –και δεν ξέρω, αν ιδρώνει και το αυτί σας, απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό κυρίωςθα το επαναλάβουµε: Φιλολαϊκή ανάπτυξη και φιλολαϊκή διαπραγµάτευση για το κεφάλαιο και τα µονοπώλια µε την Ελλάδα
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και στρατηγικό σύµµαχο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής δεν µπορεί να υπάρξει!
Από αυτήν την άποψη, διαπραγµατεύεστε µεν µε τους δανειστές –εµείς ποτέ δεν σας κατηγορήσαµε για το αντίθετο- κάθε-
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στε, όµως, από την ίδια πλευρά του τραπεζιού και ας παριστάνετε και τους παραµεληµένους. Διότι κι εσείς και οι δανειστές
θεωρείτε δεδοµένους τους στόχους και τις αρχές λειτουργίας
της Ένωσης. Διαπραγµατεύεστε τους όρους εξυπηρέτησης ενός
χρέους που είναι σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Η πληρωµή κάθε δόσης γεννά νέα ανάγκη δανειοδότησης και πρόκειται για δάνεια που γίνονται κεφάλαια, κέρδος των καπιταλιστών.
Μέσα σε αυτά τα τείχη το αποτέλεσµα της όποιας διαπραγµάτευσης που κάνετε δεν µπορεί παρά να είναι αντιλαϊκό. Γι’ αυτό
και η λύση βρίσκεται στη ρήξη µε αυτό το πλαίσιο και όχι στη
διαπραγµάτευση για τους όρους σφαγής του λαού µας.
Φυσικά, έχετε και την «αριστερή Αντιπολίτευσή» σας µέσα στο
κόµµα σας, που προτείνει µία ρήξη καρικατούρα, µία δήθεν «ρήξη», στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόµου πάλι, όπου ξανά η
χώρα και ο λαός θα είναι δέσµιοι του χρέους, των κατευθύνσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ιµπεριαλιστικών συµµαχιών
και νοµισµατικών ενώσεων που πιθανά θα συµµετέχει.
Τότε πάλι ο λαός θα πληρώνει ακριβά για τα κέρδη εκείνων
των επιχειρηµατικών κέντρων που θα ωφεληθούν από ένα υποτιµηµένο είτε εθνικό νόµισµα είτε κατ’ άλλους διπλό νόµισµα.
Αφήνετε να διαρρέεται η πληροφορία ότι θα δανειστούµε από
τη Ρωσία, από την Κίνα, από τις τράπεζες των BRICS, λες και
όλοι αυτοί θα δώσουν δάνεια χωρίς ανταλλάγµατα. Αφήστε που
στην πραγµατικότητα Ρωσία και Κίνα, για να υλοποιήσουν τα
επενδυτικά τους σχέδια, επιθυµούν την παραµονή της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη, αφού την Ελλάδα τη βλέπουν κυρίως ως πύλη
εισόδου τους στην Ευρώπη.
Η ζηµιά, λοιπόν, που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι µόνο οικονοµική
άµεσα ή µεσοπρόθεσµα. Είναι πολύπλευρα διαλυτική, γιατί επιχειρεί να ανακόψει τις ριζοσπαστικές διαθέσεις, κάθε ίχνος ριζοσπαστισµού, ώστε να µην τολµήσει ο λαός καν να διανοηθεί,
ούτε σήµερα ούτε αύριο, ότι µπορεί να έχει ένα µέλλον έξω από
αυτά τα σηµερινά τείχη µε τον ίδιο, βεβαίως, στην εξουσία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµε τον λαό να θέσει και
απέναντι στους δανειστές και απέναντι στην Κυβέρνηση τις δικές
του κόκκινες γραµµές. Κι αυτές οι κόκκινες γραµµές ούτε ταυτίζονται ούτε συγκλίνουν ούτε τέµνονται µε την κόκκινη γραµµή
που έχετε όλοι σας -δανειστές, Κυβέρνηση, τα άλλα κόµµαταπου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάκαµψη της καπιταλιστικής
οικονοµίας µε τον λαό δεµένο χειροπόδαρα. Ο καθένας σας έχει
τον ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία και κυρίως στην ενσωµάτωση του λαού και της αντίστασής του.
Χρειάζεται, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, ο λαός να αντιτάξει τη
µεγάλη δύναµή του, που δεν την έχει χρησιµοποιήσει πραγµατικά µέχρι τα τώρα, που την έβαλε σε δεύτερη µοίρα µε την ελπίδα ότι µόνο περιµένοντας µέσα από κάποιες εκλογές χθες,
σήµερα, αύριο πιθανόν είναι δυνατόν να µπορέσει να αλλάξει ριζικά τη ζωή του.
Και το επισηµαίνουµε αυτό ιδιαίτερα σήµερα που οι εκλογές
αξιοποιούνται πάλι ως σενάριο, για να κάνουν τον λαό συνένοχο
των νέων αντιλαϊκών συµφωνιών. Η δύναµη του λαού, όµως, βρίσκεται πρώτα από όλα και κυρίως στην οργάνωση, στην ταξική
πάλη, στον ανυποχώρητο αγώνα για να αναπτυχθούν οι απώλειες, στην προετοιµασία και οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης
άµεσα, τώρα, για να διεκδικήσουµε κατάργηση των µνηµονίων
και των εφαρµοστικών τους νόµων.
Η δύναµη των αγώνων πολλαπλασιάζεται και φέρνει κάποια
αποτελέσµατα, µόνο όταν αναπτύσσεται και εξελίσσεται µέσα
από την ίδια την πείρα των εργαζοµένων σε αγώνα αµφισβήτησης της εξουσίας των µονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του ΝΑΤΟ.
Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και συµβάλλει και µε τις προτάσεις νόµου, τροπολογίες,
άλλες παρεµβάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή και οι οποίες,
είτε δεν έρχονται για συζήτηση είτε απορρίπτονται από την Κυβέρνηση.
Για να δοθεί οριστική λύση υπέρ του λαού απαιτείται πραγµατική ρήξη. Ρήξη µε την εξουσία του κεφαλαίου, αποδέσµευση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µονοµερής διαγραφή του χρέους.
Ρήξη σηµαίνει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα να έρθουν
στην εξουσία, τα µέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτη-
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σία, η παραγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες να σχεδιάζονται
κεντρικά, επιστηµονικά, να πραγµατοποιούνται µε εργατικό,
λαϊκό έλεγχο και µε κριτήριο τη λαϊκή ευηµερία.
Και απευθύνουµε ιδιαίτερο κάλεσµα στον ριζοσπαστικό κόσµο,
στις εργατικές, λαϊκές δυνάµεις, που πίστεψαν στον ΣΥΡΙΖΑ και
που σήµερα έχουν και τη δυνατότητα, αλλά και την πείρα να βγάλουν κάποια συµπεράσµατα, να συναντηθούν µε το ΚΚΕ στον
αγώνα µέσα στο κίνηµα, ακόµα κι αν διατηρούν επιφυλάξεις για
επιµέρους θέσεις του. Να ξανασυναντηθούν στους λαϊκούς αγώνες, στα µεγάλα συλλαλητήρια, όπως αυτό που διοργανώνεται
στις 11 του Ιούνη ενάντια στο νέο µνηµόνιο-συµφωνία. Αυτός
είναι ο δρόµος µιας πραγµατικά περήφανης και αξιοπρεπούς για
τον λαό στάσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούµπα.
Να διευκρινίσω, κατ’ αρχάς, επειδή ακούστηκε δύο φορές, ότι
η πρόταση του ΚΚΕ -η πρώτη- έχει ακολουθήσει τη διαδικασία
που προβλέπεται στον Κανονισµό και στο Σύνταγµα, δηλαδή παραπέµφθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών, έγιναν οι σχετικές εκθέσεις και έχει ήδη παραπεµφθεί στις συναρµόδιες Επιτροπές
Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η δεύτερη πρόταση έχει, επίσης, παραπεµφθεί στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Νοµίζω ότι εκκρεµούν οι απαντήσεις και θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, µε την προοπτική αµφότερες, εννοείται, να συζητηθούν και όχι να επαναληφθεί το κακό προηγούµενο της προηγούµενης περιόδου, όπου δεν συζητήθηκαν
ποτέ προτάσεις νόµου των κοµµάτων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Θα περιµένουµε να το δούµε στην πράξη αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και µακάρι οι Βουλευτές να συµπράξουν στο να ενισχυθεί η νοµοθετική πρωτοβουλία
και των Βουλευτών και του Κοινοβουλίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρία Πρόεδρε, στην πράξη να το δούµε και όχι στα λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα παρακαλέσω
όµως θερµά -δεν θέλησα να διακόψω τον κ. Κουτσούµπα- ο βόµβος που ακούγεται και αυτή η γενική φασαρία δεν νοµίζω ότι περιποιεί τιµή στο Σώµα. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να γίνει ησυχία
από όλους, διότι και ο οµιλητής δεν µπορεί να συγκεντρώνεται,
όταν ακούγεται όλη αυτή η φασαρία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Έχουµε συνηθίσει. Θα το κάνουµε, όµως,
και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ τώρα να
έρθει στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος
Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µια ιστορική ηµέρα, µια ηµέρα
που µπορεί να αλλάξει τον ρου της ιστορίας αυτά τα τελευταία
πέντε χρόνιά, τα πέντε χρόνια που ο ελληνικός λαός εξαθλιώθηκε, που παραδόθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, που
είδαµε να διοικείται η χώρα από e-mail, που είδαµε να µεταφράζονται νοµοσχέδια από την προηγούµενη κυβέρνηση, που
είδαµε να ανακαλούνται νοµοσχέδια από την προηγούµενη
κυβέρνηση, επειδή έτσι διέταζαν οι δανειστές.
Ο ελληνικός λαός τον Ιανουάριο του 2015 αποφάσισε να
αλλάξει σελίδα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε να αποκτήσει µια
Κυβέρνηση, η οποία θα προασπίζει την εθνική κυριαρχία, τη
δηµοκρατία, τον κοινοβουλευτισµό, θα αποκαταστήσει τα µέτρα
αυτά που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, στη
διάλυση της µεσαίας τάξης, τους νέους στην ανεργία, το σύνολο
του ελληνικού λαού στην ανεργία, στο λουκέτο τις επιχειρήσεις.
Και αυτή η λαϊκή εντολή ήταν απόλυτα σαφής. Η λαϊκή εντολή
έλεγε ότι η πολιτική που εφαρµόστηκε µέχρι τις 25 Ιανουαρίου
πρέπει να σταµατήσει και να µπούµε σε µια καινούργια πολιτική,
όπου η Ελλάδα θα αποκτήσει µία κυβέρνηση που δεν θα
λαµβάνει εντολές, αλλά θα συνδιαλέγεται µε τους συµµάχους
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και φίλους, που δεν θα εκτελεί τα νοµοσχέδια που έρχονται σε
άλλη γλώσσα, καταθέτοντάς τα εδώ µη µεταφρασµένα, που θα
σηκώσει το κεφάλι και θα διαπραγµατεύεται όρθια. Και απέκτησε
αυτή την Κυβέρνηση.
Την ίδια στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είδαµε τι συνέβη στον χώρο της Αντιπολίτευσης σε αυτή την περίοδο των τεσσάρων, πέντε, έξι µηνών πλέον της κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Είδαµε ότι πλέον οι ηγέτες των κοµµάτων που συµµετείχαν
στη συµπολίτευση έχουν αµφισβητηθεί από τα ίδια τους τα
κόµµατα -συνέδρια, παραιτήσεις, αµφισβητήσεις δηµόσιες πλέον
για τους Αρχηγούς.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται η ώρα του Βουλευτή. Έρχεται η ώρα της
δηµοκρατίας. Έρχεται η ώρα που πρέπει να συνειδητοποιήσει η
καθεµιά και ο καθένας µας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα την εθνική
ευθύνη που έχει.
Και το λέω αυτό, διότι απεδείχθη στο παρελθόν ότι οι Βουλευτές µπορούµε να αντισταθούµε και έτσι γεννηθήκαµε εµείς
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήµουν µόνος µου, όταν έγινε η συγκυβέρνηση Παπανδρέου-Σαµαρά και άλλων τότε. Διεγράφην.
Στο επόµενο µνηµόνιο ήµασταν είκοσι ένας. Συγκροτήσαµε
Κοινοβουλευτική Οµάδα. Κατεβήκαµε στις εκλογές, στις πρώτες,
στις δεύτερες, στις τρίτες, στις τέταρτες. Πολεµηθήκαµε, συκοφαντηθήκαµε, µας κόπηκε η χρηµατοδότηση, δεχθήκαµε πόλεµο
από παντού κι, όµως, επιβιώσαµε.
Επιβιώσαµε, γιατί ο ελληνικός λαός ένωσε όχι µόνο τους Βουλευτές που έφυγαν από την Κοινοβουλευτική Οµάδα τότε της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ένωσε τα κινήµατα της πλατείας.
Ένωσε δηµοκρατικούς πολίτες που προέρχονται από την Κεντροδεξιά, από το Κέντρο, από την πατριωτική Αριστερά µε ένα
κοινό σύνθηµα, µε το σύνθηµα της επαναπόκτησης της εθνικής
κυριαρχίας της χώρας µέσα σε µία δηµοκρατία που θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο και µία πατριωτική πολιτική που θα προστατεύει την εθνική αξιοπρέπεια.
Όταν ήλθε η ώρα εδώ, σ’ αυτήν τη Βουλή, χωρίς συνδιαλλαγή,
στηρίξαµε την Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και
τη στηρίζουµε την Κυβέρνηση αυτή µέχρι να επιτελεστεί η λαϊκή
εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός, να επαναποκτήσουµε πλήρως την εθνική µας κυριαρχία.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, ήλθε η ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έλθετε κοντά µας σ’ αυτήν την προσπάθεια όλες και
όλοι εκείνοι που πιστεύετε, επιτέλους, ότι πρέπει να υπάρξει µία
εθνική γραµµή όχι για την παράδοση της χώρας, αλλά µία εθνική
γραµµή για τη σωτηρία της χώρας, µία εθνική γραµµή, η οποία
θα λέει: «Τέλος οι εντολές από τους δανειστές, τέλος η εξαθλίωση του ελληνικού λαού, τέλος η λάθος συνταγή, τέλος η λιτότητα! Πάµε µαζί, για να πάρουµε στα χέρια µας το µέλλον!».
Η ώρα αυτή είναι η ώρα της στήριξης της πρότασης αυτής
εδώ της Κυβέρνησης, µία πρότασης σαράντα επτά σελίδων, η
οποία δεν έγινε χωρίς κόστος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρόεδρε, για τον ΦΠΑ
στα νησιά θα πείτε τίποτα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): «Στα τέσσερα» εσείς.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
«Στα τέσσερα».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι σαράντα επτά σελίδες και το λέγατε προδοσία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μία Κυβέρνηση…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για τον ΦΠΑ στα νησιά δεν
θα πείτε κάτι; Είναι σαράντα επτά σελίδες και το λέγατε προδοσία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παρακαλώ τους βιβλιοπώλες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Γεωργιάδη, δεν
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …µία Κυβέρνηση, η οποία
διαπραγµατεύθηκε και έχει φέρει µία σαρανταεπτασέλιδη …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπενθυµίζω ότι η συ-
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ζήτηση είναι σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών. Κινδυνεύετε να παρεξηγηθείτε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είναι σαράντα επτά σελίδων
κείµενο, στο οποίο κείµενο δεν αναφέρεται ότι θα υπογραφεί ένα
άλλο µνηµόνιο. Τελείωσαν τα µνηµόνια γι’ αυτήν εδώ τη χώρα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό τι είναι;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι είναι αυτό;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αναφέρεται σαφέστατα στη
σελίδα 46, στην τελευταία σελίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι έχουµε πολλούς υποψηφίους προέδρους από τη δεξιά
πτέρυγα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Υποψήφιους και υποψήφιες.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στην τελευταία αναφορά µε
τις προβλέψεις ότι οι όροι αυτής της συµφωνίας, που θα υπογραφεί, καταργούν κάθε άλλη συµφωνία, κάθε άλλο µνηµόνιο,
κάθε άλλη γραπτή ή προφορική υποχρέωση.
Δεν είναι, λοιπόν, µνηµόνιο! Είναι η απελευθέρωση της χώρας.
Είναι η κοινή απόφαση του ελληνικού λαού να φύγουµε από την
πολιτική που επιβάλλουν οι δανειστές και να πάρουµε στα χέρια
µας την εθνική κυριαρχία της χώρας µας! Αυτή είναι η πρόταση
αυτής εδώ της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Βεβαίως, υπάρχουν σηµεία, στα οποία µε πολύ κόπο η διαπραγµάτευση έγινε και εντός των δικών µας κοµµάτων. Βεβαίως,
δεν συµφωνούµε σε πολλά από αυτά. Είναι στα όρια της λαϊκής,
όµως, εντολής και δεν θα φύγουµε από αυτά τα όρια ούτε ένα
κόµµα ούτε ένα στίγµα ούτε µία τελεία!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Είτε θα προχωρήσει η πρόταση της Κυβέρνησης, που προτείνω να γίνει η πρόταση του ελληνικού λαού, η πρόταση του συνόλου της Βουλής των Ελλήνων ή από εκεί και πέρα, ας
αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους εκείνοι, οι οποίοι θα έχουν δυναµιτίσει την προσπάθεια του διαλόγου και της διαπραγµάτευσης.
Επειδή ακούστηκαν διάφορα για την πρόταση αυτή σε σχέση
µε τα νησιά, για διαβάστε το σηµείο 5 της σελίδας 27 του e-mail
Χαρδούβελη τι έλεγε. Ήταν η συνέχεια της εντολής Μουσουρούλη να εγκαταλείψουµε τα νησιά κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους, γιατί δεν συµφέρουν.
Αυτά διαπραγµατευόσασταν. Να εγκαταλείψουµε τα νησιά
κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το ΦΠΑ στα νησιά
πες µας Πρόεδρε, που ήταν προδοσία!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και για να µην ανησυχείτε,
η Κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να κάνει καµµία συµφωνία, που
θα προχωρήσει σε παραβίαση του άρθρου 101 του Συντάγµατος
για τη φορολογία στα νησιά.
Βέβαια, προσέξτε. Στις καρέκλες που ξαπλώνουν κάποιοι στο
«Nammos», όταν θα πιουν την «Ντοµ Περινιόν», θα την πληρώσουν στο ΦΠΑ του 23%! Τους νησιώτες προστατεύουµε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, στο «Nammos» χαρίσατε 5 εκατοµµύρια, κύριε Πρόεδρε!
(Θόρυβος και γέλωτες στην Αίθουσα)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αν προχωρήσετε να δείτε και
το υπόλοιπο του µειλ Χαρδούβελη, θα δείτε ότι στη σελίδα 3 για
τα νησιά, προβλεπόταν ΦΠΑ στα ξενοδοχεία 13%. Αφήστε, λοιπόν, τα παραµύθια για τα νησιά. Ξέρουν ποιοι τους στηρίζουν και
σας το απέδειξαν σε αυτές τις εκλογές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είχαν έκπτωση 30%, δεν
τα ξέρεις καλά. Ούτε αυτά τα ξέρεις!
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι ότι τα κόµµατα του χθες, έχουν µπει σε µια
λογική επιλογής νέου ηγέτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι λέει;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αντιλαµβάνοµαι, επίσης, ότι
γίνεται µια προσπάθεια ο καθένας εδώ να παρουσιάσει τον εαυτό
του για το επόµενο συνέδριο.
Γι’ αυτό απευθύνοµαι στους Βουλευτές και στις Βουλευτές, οι
οποίοι θα λάβουν την απόφαση σήµερα το βράδυ, να πουν ξεκάθαρα στους ψηφοφόρους τους. Στηρίζουν την πρόταση Γιούνκερ και δανειστών για κατάργηση του ΕΚΑΣ, ναι ή όχι;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι είπαµε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Στηρίζουν την πρόταση για
10% στη ΔΕΗ, που σηµαίνει µαγκάλια και νεκρούς, ναι ή όχι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είπατε όχι, κύριε Μπούρα;
Να το πείτε και στους υπολοίπους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρόσεξε µην τα ψηφίσεις εσύ, για να µείνεις Υπουργός!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είµαστε Δεξιοί, δεν είµαστε πασπαρτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κακλαµάνη,
είστε Αντιπρόεδρος της Βουλής!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αλλού να πείτε αυτά!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κάποιοι άλλοι συνέταιροί
σας του λεγόµενου «ευρωπαϊκού τόξου», λες και εµείς δεν είµαστε Ευρωπαίοι, λένε ότι ψηφίζουν ό,τι τους φέρουν. Αυτό είναι
άλλη πρωτοτυπία! Όποια συµφωνία και εάν έρθει, την ψηφίζουµε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
την Κάρπαθο θα µας πεις τίποτα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Νόµιζα ότι ενδιαφέρεστε
µόνο για τη Μύκονο, κύριε Κακλαµάνη. Να σας πω για την Κάρπαθο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλουµε για τη βάση
στην Κάρπαθο!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας πω για την Κάρπαθο
και να απαντήσω και στο ΚΚΕ. Δεν υπάρχει θέµα δηµιουργίας
καινούργιας βάσεως πουθενά. Προτείναµε τη µεταφορά αεροπορικών δραστηριοτήτων από το αεροδρόµιο της Σούδας στην
Κάρπαθο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ,
συµφωνείτε για την Κάρπαθο; Γιατί δεν µιλάτε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα φύγει από τη Σούδα η
αεροπορική δραστηριότητα και θα πάει στην Κάρπαθο. Εάν δεν
καταλαβαίνετε, τι σηµαίνει η ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα να
µεταφερθεί από την Κρήτη σε ένα νησί της Δωδεκανήσου του
οποίου ο αεροπορικός κήπος έχει το Καστελόριζο, λυπάµαι,
αλλά δεν µπορώ να σας το εξηγήσω τώρα αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τι
να «επεκταθεί» σε νησί; Τι σηµαίνει αυτό; Μιλήσατε για νέα νατοϊκή βάση. Αλλά και η επέκταση δεν είναι λιγότερο κακό!
Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, αυτό κάνετε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει, λοιπόν, για να αποφασίσουµε σήµερα, να συγκρίνουµε ποιες είναι οι προτάσεις, να δούµε τι σηµαίνει πρωτογενή πλεονάσµατα.
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Τα πρωτογενή πλεονάσµατα, έχουν τεράστιο ρόλο στην πορεία για την ανάπτυξη. Μία ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερου
πρωτογενούς πλεονάσµατος µεταφράζεται σε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, που διατίθεται στην πραγµατική οικονοµία και όχι στη
µαύρη τρύπα του χρέους.
Ποια είναι, λοιπόν, η σύγκριση της µνηµονιακής πολιτικής Σαµαρά-Βενιζέλου µε την πρόταση των δανειστών και µε την πρόταση της Κυβέρνησης; Το 2015, η πρόταση της συγκυβέρνησης
Σαµαρά-Βενιζέλου ήταν 3% πλεονάσµατα. Οι δανειστές προτείνουν 1% για το 2015.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με λιγότερο από 3%...
Δεν µαθαίνεις και τα νούµερα από µικρός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είναι 0,8%
Για το 2016, η µνηµονιακή κυβέρνηση Σαµαρά προτείνει 4,5%,
2% οι δανειστές, 1,5% η Κυβέρνηση. Για το 2017, η κυβέρνηση
Σαµαρά προτείνει 4,5%, 3% οι δανειστές, 2,5% η Κυβέρνηση. Για
το 2018, η κυβέρνηση Σαµαρά προτείνει 4,2%, 3,5% οι δανειστές,
3,5% η Κυβέρνηση.
Συνολικά, δηλαδή, στην τετραετία, το όφελος για την ελληνική
οικονοµία είναι περίπου 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, ακόµα και αν
δεν υπολογίσουµε την αύξηση και την ανάπτυξη του ΑΕΠ που
µεγαλώνει ακόµα περισσότερο.
Συγκρίνουµε, λοιπόν, την πρόταση της σηµερινής Κυβέρνησης, που πρέπει να γίνει εθνική πρόταση, µε την πρόταση των
δανειστών και την πρόταση τη δική σας.
Δεύτερον, όσον αφορά τον ΦΠΑ, για να δούµε ποιες είναι οι
συγκρίσεις στον ΦΠΑ των τριών προτάσεων, του παρελθόντος,
της συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, των δανειστών και της
Κυβέρνησης.
Οι δανειστές, προτείνουν 11% σε φάρµακα και τρόφιµα και
23% σε ενέργεια και σίτιση. Η Κυβέρνηση, προτείνει 6% σε φάρµακα για την επιβίωση του ελληνικού λαού και στον πολιτισµό,
11% σε σίτιση, εφηµερίδες, ενέργεια, περιοδικά, ξενοδοχεία,
φρέσκα τρόφιµα και νερό, 23% σε ειδική κατηγορία τροφίµων
και αλλαντικών.
Και επειδή έρχεται το θέµα των νησιών, το σύνολο του ΦΠΑ
µεταξύ του χαµηλότερου και του υψηλότερου δείκτη, είναι 80
εκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς, δεν ψηφίσαµε τα 100 εκατοµµύρια του Μεγάρου Μουσικής! Τόσα είναι για να επιβιώσουν τα νησιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Ε, λοιπόν, δεν θα τα δώσουµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού το ψήφισε η Κυβέρνηση!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το ψήφισε η Κυβέρνηση!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κακώς το ψήφισε η Κυβέρνηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, δεν έχετε τα 100
εκατοµµύρια!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εµείς εκεί που διαφωνούµε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού το ψήφισε η Κυβέρνηση καλώς ή κακώς και είστε Υπουργός σε αυτήν την Κυβέρνηση! Άρα, ψέµατα λες! Μας κοροϊδεύεις!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Χάνετε ψήφους τώρα ουρλιάζοντας! Σας παρακαλώ! Χάνετε ψήφους έτσι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ας χάσω ψήφους, αρκεί
να βλέπω εσένα να κάνεις σαρδάµ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σηµασία έχει ότι βλέπουν και οι πολίτες και καταλαβαίνουν.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τι προτείνουν οι δανειστές
όσον αφορά τις συντάξεις µε ΕΚΑΣ; Ποιες είναι οι διαφορές; Τι
προτείνουν οι δανειστές στην πρότασή τους, την οποία υποστηρίζετε εδώ µέσα; Προτείνουν σύνταξη στα εξήντα επτά. Όσοι
συνταξιοδοτούνται µετά την 30η Ιουνίου 2015, θα εισπράττουν
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ανταποδοτική σύνταξη και αφού συµπληρώσουν την ηλικία των
εξήντα επτά ετών. Η Κυβέρνηση προτείνει καµµιά περικοπή στις
συντάξεις. Τι προτείνουν οι δανειστές; Σταδιακή κατάργηση του
ΕΚΑΣ ως τα τέλη του 2016! Να σηµειωθεί ότι η κατάργηση του
ΕΚΑΣ, συµπεριλαµβανόταν στα προαπαιτούµενα που είχε υπογράψει ο Στουρνάρας, δηλαδή η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Η Κυβέρνηση αυτή λέει ξεκάθαρα: «Δεν θα θιγούν ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα! Τέλος!».
Τρίτο θέµα, όσον αφορά τις συντάξεις και το ΕΚΑΣ. Οι δανειστές προτείνουν περικοπές στις συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ τον
χρόνο, 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Κυβέρνηση, προτείνει αναστολή εφαρµογής της ρήτρας του µηδενικού ελλείµµατος.
Αυτές είναι οι διαφορές που υπάρχουν. Επίσης, υπάρχουν διαφορές και στο ασφαλιστικό σύστηµα αλλά και στην εισφορά αλληλεγγύης.
Εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να αποφασίσουµε, εάν θα πάρουµε µέτρα που πράγµατι είναι σκληρά
αλλά είναι εντός της λαϊκής εντολής που έχουµε και της δυνατότητας επιβίωσης του ελληνικού λαού ή εάν θα προχωρήσουµε
στην απόφαση της αποδοχής αυτών που οι δανειστές σήµερα
λέγουν και αύριο θα αυξήσουν.
Η απάντηση, λοιπόν, από αυτήν την Κυβέρνηση είναι η εξής:
«Δεν δεχόµαστε τις εντολές αυτές, δεν ακολουθούµε τις συστάσεις προς ένα ανεξάρτητο κράτος. Έχουµε εξαντλήσει τις δυνατότητες του ελληνικού λαού µε την πρότασή µας, την οποία και
θα υπηρετήσουµε και βεβαίως, την πρόταση αυτή, στηρίζουν και
οι περισσότεροι από τους διεθνείς αναλυτές».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Έχω στα χέρια µου το κείµενο τριών οικονοµολόγων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, του Τζόναθαν Όστρι, Άτις Γκος,
ράφαελ Εσπινόζα, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι προσπάθειες
να περισταλούν οι δαπάνες ή να αυξηθούν οι φόροι, πολύ γρήγορα µετά την κρίση θα πλήξουν την οικονοµική ανάπτυξη. Μάλιστα, προτείνουν την άµεση κατάργησή τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού αυξάνετε τους φόρους!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εδώ θα πρέπει να δούµε
ακόµα τη συµπεριφορά των συµµάχων µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ξέρετε πόσα εισέπραξε η Αυστρία από τόκους µέχρι το 2014;
Περισσότερα από 100 εκατοµµύρια ευρώ. Εισέπραξε από τόκους, 101,73 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι τα τέλη του Δεκεµβρίου
του 2014 η Αυστρία από την Ελλάδα, για τη συµµετοχή της Βιέννης στο πρώτο πακέτο βοηθείας. Και όπως αναφέρεται σε στοιχεία του αυστριακού Υπουργείου Οικονοµικών, που δηµοσιεύει
το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ελληνική Κυβέρνηση τα
έχει εµβάσει µέχρι 31-12-2014.
Δεν είναι, λοιπόν, η πολιτική που πλήττει τους εταίρους αλλά
η πολιτική που συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε είναι η πολιτική που
διαλύει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόµα θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή ακούγονται διάφορα στις
τηλεοράσεις για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Ποιος την είχε παραγγείλει αυτήν;
Κύριε Χατζηδάκη, είστε εδώ;
Σε απάντηση, λοιπόν, προς τον Βουλευτή των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων Δηµήτρη Καµµένο, αναφέρεται ότι η εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ, δεν αποτελεί κείµενο του ΟΟΣΑ. Αποτελεί πληρωµένη εργασία του ΙΟΒΕ, το οποίο έλαβε 100.000 ευρώ για να ετοιµάσει
τη συγκεκριµένη εργαλειοθήκη. Αποτελεί δε εργασία που οµολόγησε ο ίδιος ο Αθανασόπουλος στη Βουλή, την οποία έκανε η
προηγούµενη κυβέρνηση.
Τέλος, να προχωρήσουµε -και να κλείσω µε αυτό- στα σενάρια
τροµοκράτησης του ελληνικού λαού.
Σήµερα δεν πληρώθηκε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και
σήµερα είναι Παρασκευή. Τροµοκρατούσαν τον ελληνικό λαό
από τις τηλεοράσεις ότι θα κλείσουν οι τράπεζες εάν δεν πληρωθεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ότι θα έχουµε ουρές στα
ATM, που φοβέριζαν τον ελληνικό λαό ξεδιάντροπα και κατά παράβαση κάθε λογικής. Τον τορναδόρο στο πρώτο µνηµόνιο στα
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Χανιά τον συνέλαβε η ΕΥΠ, γιατί τόλµησε να πει ότι δεν θα έχουν
λεφτά τα ATM και εδώ πρώην Υπουργοί, δεν ντρέπονται να απειλούν τον ελληνικό λαό και να βγαίνουν δηµόσια και να δυσφηµίζουν τη χώρα.
Η χώρα δεν κινδυνεύει. Και δεν κινδυνεύει, γιατί από πέρυσι
τον Αύγουστο, η χώρα πλήρωσε µέχρι το Μάιο 17.533.000.000
τοκοχρεολύσια στους δανειστές συν τα έξοδα του ίδιου κράτους
και δεν πήρε ούτε 1 ευρώ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Άδεια ταµεία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αν θέλετε να τα δείτε και
εσείς, καταθέτω στα Πρακτικά τα επίσηµα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή ο κ. Σαµαράς είπε ότι και εκείνος τα έβγαζε πέρα,
του καταθέτω τα συγκριτικά στοιχεία για το πόσα πληρώθηκαν
το 2015 και πόσα πληρώθηκαν το 2011, το 2012, το 2013. Το
2015, είναι 38.323.000.000 τα τοκοχρεολύσια που πληρώνει αυτή
η Κυβέρνηση, χωρίς να έχει λείψει ούτε 1 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Ο κ. Σαµαράς, λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσει φεύγοντας από
την πολιτική, εάν είναι αλήθεια αυτά που γράφονται στις εφηµερίδες, όπως αυτό στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» της 29ης Μαΐου, ότι ζήτησε από τον κ. Γιούνκερ, να µη δοθεί ούτε δεκάρα στην ελληνική
Κυβέρνηση.
Θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Σαµαράς στον ελληνικό λαό για
τα αποτελέσµατα της πολιτικής του. Να πει αυτό που είπε στην
κ. Μέρκελ, στην ταράτσα της καγκελαρίας. Να πει «συγγνώµη»
προς τον ελληνικό λαό -και όχι προς την καγκελάριο- για την πολιτική που εφάρµοσε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Και να έρθετε όλοι µαζί. Να αφήσουµε αυτού του είδους τις
πολιτικές της υποταγής και του δωσιλογισµού, τη φραγκολεβαντίνικη νοοτροπία της εφαρµογής εντολών από τους δανειστές.
Να ενωθούµε ως Έλληνες και να αποφασίσουµε ότι θα διαπραγµατευθεί το έθνος και όχι η Κυβέρνηση. Να πάµε όλοι µαζί και
να τους πούµε. Μέχρι εδώ αντέχει ο ελληνικός λαός! Και τότε ο
ελληνικός λαός θα δείτε ότι δεν θα σας δέχεται µε τη συνοδεία
αστυνοµικών στις δηµόσιες εκδηλώσεις αλλά µε αγάπη, όπως
δέχεται εµάς και αυτήν την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καµµένο.
Τον λόγο έχει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία, τώρα που ησύχασε και η από
εδώ πτέρυγα των υποψηφίων;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε,
κυρία Πρόεδρε. Προσβάλλετε ένα ολόκληρο κόµµα. Μπορεί
εσείς να είστε υποψήφια αλλά µιλήστε για τον εαυτό σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από την Έδρα δεν πρέπει να τα λέει
αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα
στη Βουλή συνέβη το εξής καταπληκτικό. Μετά το προχθεσινό
ηχηρό αδιέξοδο της συνάντησης των Βρυξελλών, ο κ. Τσίπρας
ζήτησε να ενηµερώσει τη Βουλή. Αντί όµως να έλθει και να πει
κάτι καινούργιο, κάτι συγκεκριµένο, κάτι ουσιαστικό, κάτι που να
µην έχει ήδη ειπωθεί στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα ελληνικά
και τα διεθνή, αντί να πει κάτι που υπερβαίνει τα στερεότυπα του
κυβερνητικού λόγου, ήλθε και επανέλαβε µε µεταφυσική βεβαιότητα, αυτά που έλεγε προεκλογικά και τις πρώτες µετεκλογικές
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εβδοµάδες, ότι οπωσδήποτε θα επιτευχθεί συµφωνία, διότι όλοι
θα υποχωρήσουν µπροστά στη σθεναρή στάση της ελληνικής
Κυβέρνησης, διότι σε τελική ανάλυση, αποφασίζει µόνος του ο
ελληνικός λαός, µόνη της η ελληνική Βουλή, µόνη της η ελληνική
Κυβέρνηση.
Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν εντάσσεται σε µία λογική διαπραγµάτευσης, εκτός και αν αυτό που ήθελε να µας πει ήταν το
καταπληκτικό σχέδιο, που σύµφωνα µε τη λαϊκή θυµοσοφία λέγεται «σχέδιο του Χότζα», το οποίο µας παρουσίασε. Δηλαδή, αν
προσέξατε, υπογράµµισε µόνο δύο από τα σκληρά µέτρα του
κειµένου Γιούνκερ, την κατάργηση του ΕΚΑΣ και την αύξηση
κατά δέκα µονάδες του φόρου προστιθέµενης αξίας στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος της ΔΕΗ, µόνο αυτά!
Μπορεί κανείς να υποθέσει εύλογα, ότι αφού το σπίτι είναι γεµάτο από τα ζώα και η Κυβέρνηση ασφυκτιά, αν βγάλουµε την
αγελάδα, θα αναπνεύσουµε. Άρα, αν καταφέρουµε να κρατήσουµε το ΕΚΑΣ και να µην αυξήσουµε υπερβολικά τον ΦΠΑ στο
ηλεκτρικό ρεύµα, θα µπορούσαµε να είµαστε ικανοποιηµένοι.
Eκτός και αν ο κ. Τσίπρας θέλει να πει στη Βουλή σήµερα ότι δεσµεύεται –και θέλει και η Βουλή να τον δεσµεύσει- πως δεν θα
κάνει ούτε βήµα πίσω από το κείµενο των σαράντα επτά σελίδων
που έστειλε η Κυβέρνηση προς τους θεσµούς, την τρόικα δηλαδή, θεωρώντας ότι αυτό κωδικοποιεί το πνεύµα και το νόηµα
των διαπραγµατεύσεων που άρχισαν τον τελευταίο καιρό µετά
την αποµάκρυνση του κ. Βαρουφάκη και την αλλαγή της οµάδας
των διαπραγµατευτών.
Αξίζει, λοιπόν, να δει κανείς αυτό το κείµενο των σαράντα επτά
σελίδων και να το συγκρίνει µε το «καταραµένο» mail Χαρδούβελη. Είχα πει σε µία τηλεοπτική εκποµπή «κρατήστε το mail Χαρδούβελη. Θα δείτε ότι θα είναι παιδική εκδροµή σε σχέση µε την
περιβόητη συµφωνία», η οποία θα είναι το τρένο του τρόµου,
γιατί θα ξεκινήσει µε το πρώτο βαγόνι της µικρής συµφωνίας
τώρα, µέχρι τις 30 Ιουνίου, και θα συνεχιστεί µε ένα µεγάλο
συρµό τρόµου, το τρίτο µνηµόνιο. Γιατί ακόµα δεν έχουµε µιλήσει για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες από τον Αύγουστο και µετά,
δεν έχουµε µιλήσει για το νέο δάνειο, για το πόσα λεφτά, ποιος
θα τα δώσει, µε ποιους όρους, για πόσο καιρό θα µείνει ακόµα η
Ελλάδα στο µνηµόνιο, πόσα χρόνια. Όσους µήνες τρώει η Κυβέρνηση καθυστερώντας, τόσα χρόνια χρειαζόµαστε για κάθε
µήνα καθυστέρησης, ένα χρόνο επιπλέον παραµονής στο µνηµόνιο.
Το καταπληκτικό, λοιπόν, είναι ότι η Κυβέρνηση, µετά από τεσσερισήµισι µήνες, εµφανίζεται στην κατάσταση που είχα πει ότι
ισχύει από τη δεύτερη εβδοµάδα, από τη συζήτηση των προγραµµατικών δηλώσεων. O απόλυτος στρατηγικός εγκλωβισµός.
Ούτε εντολή ρήξης υπάρχει, βεβαίως, ούτε πλειοψηφία µεταστροφής προς την υπευθυνότητα. Γι’ αυτό υπάρχει στροφή των
τριακοσίων εξήντα µοιρών, δηλαδή η πλήρης περιστροφή περί
τον άξονα, η οποία σε ζαλίζει, σε εξουδετερώνει και είναι επικίνδυνη.
Και αντί να µας πει αν έχει γραµµή ως Κυβέρνηση, αν έχει δεδηλωµένη πλειοψηφία, αν µπορεί να συµφωνήσει µε τον κυβερνητικό του εταίρο που του βγαίνει από τα «αριστερά» -µιας και
τώρα έχουν κοινή εθνικολαϊκιστική βάση κι έτσι η «υπερ-δεξιά»
έχει γίνει «υπερ-αριστερά», µε κοινό παρονοµαστή την εθνικολαϊκιστική ανευθυνότητα- αντί να µας πει αν υπάρχει ολοκληρωµένο
σχέδιο, αν η χώρα έχει προοπτική, έρχεται και µας λέει να τοποθετηθεί η Αντιπολίτευση.
Δεν µας λέει πως κατάφερε να φέρει τη χώρα σε θέση «ρουά
µατ» και πως κατάφερε να την κολλήσει µε την πλάτη στον τοίχο.
Λέει να τοποθετηθούµε εµείς. Επί ποιου θέµατος να τοποθετηθούµε; Τι θέλει να του πούµε; Μας έχει πει αυτός τι εισάγει στη
Βουλή, τι προτείνει στον ελληνικό λαό ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων, ως κάτι πρακτικό και συγκεκριµένο; Λέµε το ιδεώδες, το επιθυµητό; Μα το επιθυµητό, ήταν πάντα κάτι εξαιρετικά ήπιο και φιλικό για τον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό ήταν το δίληµµα που είχαµε; Εάν θα διαλέξουµε το καλό ή το κακό; Το δίληµµα ήταν αν θα πάµε σε σκληρά µέτρα για να σώσουµε την
κατάσταση ή σε απόλυτη καταστροφή.
Και δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας έχει συνειδητοποιήσει πραγµατικά το ιστορικό, προσωπικό, κυβερνητικό και κοµµατικό δίληµµά
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του. Αν η χώρα πάει, έστω κατά λάθος, σε καταστροφή, πώς πρέπει να χαρακτηριστεί αυτή η συµπεριφορά και τι επιπτώσεις επιφέρει;
Εάν η Κυβέρνησή του οδηγηθεί σε αλλαγή πολιτικής και σε
αποδοχή αναδροµικά της δικής µας πολιτικής, χωρίς να µπορεί
να την εφαρµόσει αποτελεσµατικά υπέρ της χώρας, αυτό πώς
λέγεται;
Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν θέλω να τις πω, παρ’ ότι εσείς,
κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, τις λέγατε µε ευκολία και
µε µίσος και τις λέτε ακόµη τώρα στην εξεταστική επιτροπή, που
ξεκίνησε ως εξεταστική επιτροπή για τις προηγούµενες κυβερνήσεις και άρα, τις προηγούµενες επιλογές του ελληνικού λαού
αλλά θα εξελιχθεί σε εξεταστική επιτροπή γι’ αυτήν την Κυβέρνηση και αυτές τις επιλογές.
Θέλετε τώρα συστράτευση από την Αντιπολίτευση. Ποια Αντιπολίτευση; Τη συκοφαντούµενη; Την υβριζόµενη; Τη λοιδορούµενη; Και ποιος τη ζητά τη συναίνεση; Ο κ. Τσίπρας, της «πρώτης
φοράς δηµοκρατία», της «πρώτης φοράς Αριστερά»; Ο εταίρος
του κ. Καµµένος, µε τον τρόπο που εµφανίστηκε προηγουµένως
εδώ, επιτιθέµενος, απαξιώνοντας τα πάντα και κυρίως, το θεσµικό περιβάλλον του κοινοβουλευτικού συστήµατος;
Τι θα γίνει λοιπόν; Μπορείτε να µας πείτε; Έχετε γραµµή;
Υπάρχει Κυβέρνηση µε άποψη; Υπάρχει δεδηλωµένη πλειοψηφία
που στηρίζει την Κυβέρνηση και προς ποια κατεύθυνση; Υπάρχει
σχέδιο ή απλώς τρώµε τον χρόνο, νοµίζοντας ότι τον κερδίζουµε,
για να πάµε από ακόµη χειρότερη θέση στην επόµενη φάση της
διαπραγµάτευσης και µάλιστα, της µεγάλης διαπραγµάτευσης;
Γιατί η χώρα θέλει, δυστυχώς, πλέον µνηµόνιο 3, νέο δάνειο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τον Νοέµβριο του 2014 το Eurogroup, αποφάσισε ότι η Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου, θα περάσει στο καθεστώς της προληπτικής πιστωτικής γραµµής και
άρα, της σταδιακής και προστατευµένης επανόδου στις αγορές.
Αυτό συνέβη, γιατί η χώρα παρουσίαζε χάρη στις µεγάλες θυσίες
των πολιτών της, θετικό ρυθµό ανάπτυξης, πρωτογενές πλεόνασµα -ως διαρθρωτικό πλεόνασµα, το καλύτερο διεθνώς- µεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον και θετικό ισοζύγιο απασχόλησης.
Απέµενε η συµφωνία σε έναν τελευταίο κατάλογο µέτρων, που
λειτουργούσε διπλά ως ολοκλήρωση της τελευταίας αναθεώρησης του µνηµονίου, ώστε να καταβληθούν οι υπολειπόµενες δόσεις του 2014 και του 2015 και ως κατάλογος των δεσµεύσεων
της χώρας κατά την διάρκεια της προληπτικής πιστωτικής γραµµής.
Ίσχυε παράλληλα η δέσµευση του Eurogroup του 2012 για περαιτέρω παραµετρικές αλλαγές στο χρέος, ώστε να έχουµε περαιτέρω κούρεµα σε όρους καθαρής παρούσης αξίας, ως παρακολούθηµα του καταραµένου PSI.
Είδα σήµερα να δηµοσιεύεται ένα έγγραφο, που σχετίζεται µε
την ελληνική Κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση ή για τη νέα
απεικόνιση του ελληνικού χρέους, µε ριζοσπαστικές ωραίες
ιδέες: «Αυτή είναι η εφαρµογή των όσων έχουµε κερδίσει το 2012
µε το PSI και µε την αναδιάρθρωση». Το έγγραφο αυτό το έχει
συντάξει η «LAZARD». Το έχει συντάξει µε εντολή µου, το έχω
συζητήσει εις βάθος µε τον κ. Πιγκάς και τον κ. Κοέν εδώ και
πάρα πολλούς µήνες πριν τις εκλογές. Όλο αυτό βασίζεται στη
λογική ότι το ελληνικό χρέος ως καθαρή παρούσα αξία, λόγω
της µεγάλης διάρκειας και των µικρών επιτοκίων, είναι πάρα
πολύ µικρότερο από ό,τι νοµίζουµε και άρα, µπορούµε να το
απεικονίσουµε διαφορετικά, να µειώσουµε το κεφάλαιο, να αυξήσουµε το επιτόκιο. Το κόστος εξυπηρέτησης είναι το ίδιο.
Ξέρετε πόσους τόκους πληρώναµε το 2010; Πληρώναµε 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε πόσους πληρώνουµε φέτος; Πληρώνουµε 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Ουσιαστικό κούρεµα του χρέους κατά 60%. Πληρώνουµε λιγότερο από 40%.
Αυτά τα µέτρα που αποτυπώθηκαν στο περιβόητο «mail Χαρδούβελη», δεν περιλάµβαναν περικοπές µισθών και συντάξεων,
µόνο δέσµευση διατήρησης των συντάξεων το 2016 και 2017 στο
επίπεδο του 2015. Δεν υπήρχαν οµαδικές απολύσεις, υπήρχαν
δηµοσιονοµικά µέτρα περίπου ενός δισεκατοµµυρίου, χωρίς αύξηση στο ΦΠΑ, µε εξαίρεση τα ξενοδοχεία.
Τώρα τι λέει το έγγραφο της Κυβέρνησης, αφού επιδεινώθη-
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καν επί τέσσερις-πέντε µήνες όλα τα µεγέθη; Τώρα το έγγραφο
της Κυβέρνησης, είναι αυτό που λέει αύξηση του ΦΠΑ παντού,
στα νησιά, στα ξενοδοχεία, στα συσκευασµένα τρόφιµα. Είναι
αυτό που λέει αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, σηµαντικές αλλαγές,
ενοποίηση ταµείων, αλλαγές σε σχέση µε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Είναι αυτό που επαναφέρει την έκτακτη εισφορά και
την αυξάνει σηµαντικά για εισοδήµατα άνω των 30.000 ευρώ.
Βάζει πάντα στο στόχαστρο τα µεσαία εισοδήµατα. Φυσικά µιλάµε για διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, για έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις, για ιδιωτικοποιήσεις και αυτό τι είναι; Είναι το σηµείο
εκκίνησης, προφανώς, της τελικής φάσης της διαπραγµάτευσης.
Είναι δυνατόν να λέει µία Κυβέρνηση «έγραψα µόνη µου τη
συµφωνία για να πάρω δάνειο»; Δεν έχει καµµία λογική. Άρα, θα
προστεθούν µέτρα, δεν θα αφαιρεθούν στο έγγραφο της Κυβέρνησης.
Να πάρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και να συγκρίνετε το
έγγραφο της ελληνικής Κυβέρνησης των σαράντα επτά σελίδων
µε το «mail Χαρδούβελη». Το µεγάλο επιχείρηµα είναι το πρωτογενές πλεόνασµα. Μα, το πρωτογενές πλεόνασµα το συµφωνήσαµε το 2012 αριθµητικά, στη µελέτη βιωσιµότητας του χρέους,
για να µπορεί να µας δανειοδοτεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, γιατί πρέπει το ίδιο να έχει το τυπικό επιχείρηµα ότι το
χρέος είναι βιώσιµο και άρα, η χώρα είναι χρηµατοδοτήσιµη.
Τώρα, το πρωτογενές πλεόνασµα µειώνεται γιατί; Γιατί έχει
µειωθεί το χρέος; Γιατί έχουν αυξηθεί οι ρυθµοί ανάπτυξης ή
γιατί δεν µπορούµε να έχουµε παραπάνω; Δεν µπορούµε να
έχουµε παραπάνω. Λογικό. Δεν µπορούµε και δεν πρέπει να
έχουµε παραπάνω. Όµως, αυτό σηµαίνει πολλά χρόνια παραµονής στο µνηµόνιο πλέον, διότι θα χρειαστούµε νέο δάνειο για την
αναχρηµατοδότηση χρέους και για την κάλυψη του νέου ελλείµµατος. Διότι, φυσικά, παράγεται νέο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.
Δεν πρόκειται για επιτυχία. Πρόκειται για το αποτέλεσµα της
επιδείνωσης όλων των µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας.
Τι έχουµε κάνει τεσσερισήµισι µήνες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Τι έχουµε κερδίσει; Ποια είναι η σκληρή διαπραγµάτευση; Ποια είναι η πολιτική διαπραγµάτευση; Τώρα που άρχισαν
οι ουσιαστικές αποφάσεις, µας αποκλείουν από παντού. Δεν µας
καλούν στο Βερολίνο.
«Η τεχνική διαπραγµάτευση δεν ελήφθη υπ’ όψιν», λέει ο κ.
Τσίπρας. «Ό,τι συζητήθηκε στο Brussels Group δεν επηρέασε σε
τίποτα τους θεσµούς». Μεγάλη επιτυχία δηλαδή! Τι συζητάτε
τώρα; Η τρόικα τι απέγινε; Χάθηκε ή ζει και βασιλεύει;
Η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου, λέγοντας ότι δεν θα δεχθεί
υφεσιακά µέτρα -µε υπερηφάνεια και λεβεντιά!- οδήγησε ήδη τη
χώρα σε ύφεση και σε απώλεια του πρωτογενούς πλεονάσµατος,
πριν καν µπούµε σε συζήτηση για µέτρα και εφαρµογή µέτρων.
Η Κυβέρνηση λέγοντας αρχικά –το θυµάστε;- ότι δεν θέλει υπολειπόµενες δόσεις, έφερε τη χώρα «στο αµήν». Και τώρα απειλεί
ότι αν δεν λάβει τις δόσεις, δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ.
Όµως, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περιµένουµε κάθε
Τετάρτη τη «σταγόνα» του ELA. Και η προσδοκία ήταν να πάρουµε πολύ ELA, ώστε οι τράπεζες να αγοράζουν µε τα λεφτά
της Φρανκφούρτης έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, να χρηµατοδοτούν το δηµόσιο εις βάρος των καταθετών τους.
Η Κυβέρνηση, «µπούκωσε» την ελληνική κοινωνία επί τεσσερισήµισι µήνες µε ψευτολεβέντικες απειλές, µε σενάρια εκλογών
και δηµοψηφίσµατος, µε εσωκοµµατικές κόντρες, µε ενδοκυβερνητικές τριβές, µε προσωπικές ατζέντες των στελεχών της -κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών- και µας παρουσίασε µια
καταπληκτική αφήγηση, για το ποιος είναι καλός και ποιος είναι
κακός διεθνώς. Υπόδειγµα γεωπολιτικής και γεωοικονοµικής
ανάλυσης! Είναι οι καλοί Ρώσοι κατά της κακής Δύσης. Θα πάρουµε και προκαταβολή από τον αγωγό. Θα βοηθήσουν και οι
Κινέζοι αγοράζοντας οµόλογα. Μετά είναι οι καλοί Αµερικάνοι
κατά των κακών Ευρωπαίων. Μετά είναι η καλή κ. Μέρκελ –τώρα
δεν είναι η «µαντάµ Μέρκελ»- η φίλη µας, στον ώµο της οποίας
ακουµπάµε και λέµε τον πόνο µας έναντι του κακού κ. Σόιµπλε.
Και ο κ. Γιούνγκερ «µπαλαντέρ».
(Γέλωτες από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήταν ο καλός Γιούνγκερ, ενώ οι άλλοι ήταν κακοί, όπως ο κ.
Ντάισελµπλουµ αλλά τώρα έγινε και ο Γιούνγκερ κακός. Φοβερή
ανάλυση δηλαδή, συγκλονιστικού επιπέδου, θεωρητικού και πολιτικού!
Και αφού πήγε ο κ. Βαρουφάκης στο Πάσχα των καθολικών
και συνάντησε την κ. Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον και της είπε ότι
θα πληρώνουµε ad infinitum, εις το διηνεκές, τις υποχρεώσεις
µας, χθες έγινε η µεγάλη κίνηση πριν το «Κούγκι». Ανάψαµε το
δαυλό!
(Γέλωτες και χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας)
Ζητήσαµε από την κ. Λαγκάρντ, να δεχθεί να καταβάλουµε τις
δόσεις µε το µοντέλο Ζάµπια, δηλαδή όλες µαζί στο τέλος Ιούνιου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: To δαυλό τον ανάψατε εσείς µε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Και είπε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
«ναι, βεβαίως»! Άρα, αυτό τι είναι; Ενισχύει σε τίποτα τη χώρα;
Τη βοηθάει σε τίποτα; Ενοχλεί τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΝΤ. Ενοχλεί, ας πούµε, τον εκπρόσωπο της Βραζιλίας
ή της Ινδίας στο ΔΝΤ. Μας εµφανίζει ως αναξιόπιστους και µας
εµφανίζει ως µια Κυβέρνηση και µια χώρα, που κάνει φτηνά τεχνάσµατα εσωτερικής κατανάλωσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Αυτά τους λέγατε έξω; Έτσι διαπραγµατευόσασταν;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Η λογική είναι ότι θα φοβηθούν, ότι
τους απειλούµε µε οικονοµική αυτοκτονία και έχουµε βάλει το
πιστόλι στον κρόταφο και από το φόβο τους µην πιτσιλιστούν
από τα αίµατα, θα σπεύσουν να µας βοηθήσουν!
(Γέλωτες από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ωραία ανάλυση!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ναι, ναι!
Η Κυβέρνηση, έχει φυσικά εγκαταλείψει τις προεκλογικές υποσχέσεις του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά
γιατί; Τι είναι το έγγραφο των σαράντα επτά σελίδων; Το έχετε
διαβάσει; Είναι καµµιά πλήρης και ολοκληρωµένη συµφωνία;
Έχει καµµία λύση για το επενδυτικό πρόγραµµα, για το αναπτυξιακό µέλλον; Έχει καµιά λύση για το χρέος; Τίποτα δεν έχει.
Είναι µια µικρή, ατελής συµφωνία προκειµένου να καταβληθούν
οι δόσεις του τρέχοντος προγράµµατος, χωρίς καµµία πρόβλεψη
για το χρέος, όπως είπα, πλην θεωρητικών συζητήσεων στη δική
µας λογική. «Εκεί που φτύνουν, θα γλείψουν. Θα παραδεχτούν
ότι όλα πρέπει να υπολογίζονται σε καθαρή, παρούσα αξία και
θα οµολογήσουν ότι κουρέψαµε το χρέος κατά 180 δισεκατοµµύρια σε καθαρή παρούσα αξία, 100% του σηµερινού ΑΕΠ». Καµµία αναπτυξιακή πρόβλεψη, γιατί εδώ που τα λέµε και το πακέτο
Γιούνγκερ είναι θεωρητικού χαρακτήρα.
Καµµία πρόβλεψη για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες και για το
πότε θα βγει η χώρα από το µνηµόνιο.
Πότε θα βγει η χώρα από το µνηµόνιο, κύριε Πρωθυπουργέ;
Πότε; Ποιο είναι το σχέδιο σας, η επιδίωξή σας; Τι θα γίνει µετά
τις 30 Ιουνίου; Θα βγούµε την 1η Ιουλίου;
Εµείς θέλαµε να βγούµε 1η Μαρτίου του 2015. Θα περιµένουµε να τελειώσει το πρόγραµµα του ΔΝΤ; Έστω, θα βγούµε
το Μάρτιο του 2016; Μιλήστε, ποιος είναι ο ορίζοντας της χώρας,
το σχέδιο; Πότε διεκδικεί προστατευµένη επάνοδο στις αγορές
η χώρα; Τι της κοµίζετε; Τι της λέτε; Τι λέτε στον ελληνικό λαό;
Δυστυχώς!
Θυµηθείτε τι έλεγε η Κυβέρνηση προεκλογικά και τις πρώτες
µετεκλογικές µέρες, τις εύκολες. Τώρα, δεν υπάρχει λύση για
την ολοκλήρωση του µνηµονίου 2 και δεν υπάρχει προετοιµασία
για το µνηµόνιο 3. Ακόµα είµαστε στον πρόλογο. Και αν στόχος
είναι να σερνόµαστε, να τρώµε σάρκες, εθνικό χρόνο, στο ενδιάµεσο θα έχει αποδυναµωθεί ακόµα περισσότερο η ελληνική οικονοµία, η θέση µας θα έχει γίνει ακόµη χειρότερη διαπραγµατευτικά.
Ο καθένας µπορεί να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα, να συγκρίνει προεκλογικά λόγια και πρακτικά αποτελέσµατα. Αποδείχ-
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θηκε µια διπλή πολιτική απάτη. Ίσως για κάποιους αφελείς να
είναι αυταπάτη. Κάποιοι, όµως, ήξεραν ή όφειλαν να γνωρίζουν.
Πρώτον, απεδείχθη η προεκλογική απάτη. Δόθηκαν εν ψυχρώ
ψευδείς υποσχέσεις. Προτάθηκαν ψέµατα, ψηφίστηκαν ψέµατα.
Δεύτερον, απεδείχθη η µετεκλογική απάτη περί δήθεν διαπραγµάτευσης, ενώ αποδεικνύεται ότι η µόνη διαπραγµάτευση
που γίνεται είναι εσωκοµµατική και επικοινωνιακή, µε τη χώρα
στριµωγµένη, µε την πλάτη στον τοίχο.
Ποιος θα πληρώσει, κύριε Τσίπρα, το κόστος του χαµένου εξαµήνου, του εξαµήνου της οπισθοχώρησης; Πείτε το στον ελληνικό λαό, στους Υπουργούς σας, στους Βουλευτές σας.
Απευθύνεστε πάλι σε εµάς και θέλετε να σας στηρίξουµε. Να
µας πείτε επισήµως ποια είναι η άποψή σας για τις εκλογές και
το δηµοψίφησµα. Να σας στηρίξουµε. Πώς; Σε ποια στρατηγική;
Υπάρχει Κυβέρνηση µε δεδηλωµένη πλειοψηφία για να συνάψει
συµφωνία και να εµφανίσει ολοκληρωµένο σχέδιο; Δεν το είδαµε.
Από την οµιλία του κ. Καµµένου, µάλιστα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει
ευθέως ζήτηµα δεδηλωµένης Πλειοψηφίας στη Βουλή. Κινηθήκατε σε εντελώς διαφορετικές γραµµές. Εσείς είστε βέβαιος για
µία συµφωνία συµβιβασµού. Ο άλλος κήρυξε την επανάσταση!
Ύψωσε το λάβαρο!
(Γέλωτες από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας)
Που συµφωνείτε; Με ποιο µοντέλο ανάπτυξης; Ποια είναι η αντίληψη για τους θεσµούς, για τη Βουλή, για τη εξωτερική πολιτική, για την παιδεία, για τη δηµόσια διοίκηση;
Υπάρχουν ακόµη περιθώρια, γιατί εµείς έχουµε δύο πυλώνες
στην πολιτική µας. Την αλήθεια και την υπευθυνότητα.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι αυτό πληρώνουµε! Θα το πληρώσετε όχι λόγω υπευθυνότητας αλλά λόγο αντικειµενικής ευθύνης. Θα το πληρώσετε! Μη
γελάτε! Να προετοιµάζεστε πολιτικά και ψυχολογικά γι’ αυτό που
θα σας συµβεί!
Η πρώτη προϋπόθεση, είναι να ζητήσετε συγγνώµη από τον
ελληνικό λαό για τα προεκλογικά ψέµατα και για τις µετεκλογικές
επικοινωνιακές παραπλανήσεις. Να αποδεχθείτε ρητά το πλαίσιο
της δικής µας στρατηγικής. Να πείτε ρητά ότι αυτό είναι το µόνο
εφικτό, το µόνο ασφαλές.
Κι αν έχετε Κυβέρνηση και Πλειοψηφία στη Βουλή, τότε εµείς
αρκούµεθα να µας ενηµερώνετε, να σας λέµε τη γνώµη µας και
βεβαίως να βοηθήσουµε στην εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης,
για να µπορέσουµε να κάνουµε ένα βήµα, για να µην είµαστε
στριµωγµένοι, για να µην είµαστε όλοι εγκλωβισµένοι.
Ήρθατε, λοιπόν, να µας ζητήσετε να τοποθετηθούµε. Τοποθετούµαστε. Αυτή είναι η θέση µας. Είστε έτοιµος και ικανός να
απαντήσετε; Είστε έτοιµος να διαλεχθείτε µε την Αντιπολίτευση,
στη βάση της εθνικής ανάγκης και της εθνικής στρατηγικής, της
εθνικής συναίνεσής στη βάση της αλήθειας;
Εάν έχετε Κυβέρνηση -που δεν το αµφισβητώ αλλά θα φανεί
αυτό στις κρίσιµες ψηφοφορίες επί της οριστικής, τελικής συµφωνίας και του τρίτου µνηµονίου, εµείς θέλουµε να είµαστε στην
Αντιπολίτευση αλλά να µετέχουµε στην εθνική προσπάθεια, γιατί
έχει µαλλιάσει η γλώσσα µου από το 2012, να µιλάω για την
εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης.
Σας επισκέφθηκα στις 18 Φεβρουαρίου, δυο µέρες πριν από
την περιβόητη συµφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Σας έδωσα τα
κείµενα και σας είπα, διαβάστε να ξέρετε τι δεσµεύσεις θα υπογράψει η Κυβέρνησή σας. Και σας είπα: «Γιατί δεν κάνατε εξαρχής το απλό, να ζητήσετε πολιτικά αυτά που θέλετε αλλά µέσα
στο χρονοδιάγραµµα της δεύτερης παράτασης, µέχρι 28 Φεβρουαρίου;» Θα κερδίζαµε πολλά. Σας φέρονται πολύ καλύτερα
απ’ ό,τι φέρθηκαν σε µας, πάρα πολύ καλύτερα, σκανδαλωδώς
καλύτερα στην Ευρώπη!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σκανδαλωδώς καλύτερα! Ναι, ναι! Σκανδαλωδώς καλύτερα!
Αν εναντίον κάποιου στράφηκε η Ευρώπη, αυτή ήταν η προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό θα το δείτε ανάγλυφα σε λίγο.
Επιπλέον, σας είπα: «Ρωτήστε τι είχαµε αντιµετωπίσει, ώστε
να αξιοποιήσετε την εµπειρία σε µια εθνική λογική και σε µια
εθνική διαπραγµάτευση». Η αλαζονεία, η αυταρέσκεια, η ανευθυνότητα, η προχειρότητα, δεν σας άφησαν. Τώρα ήρθαν τα δύ-
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σκολα.
Είπε ο κ. Καµµένος -και συµφωνώ- ότι η σηµερινή µέρα είναι
ιστορική. Κρατήστε την στο ηµερολόγιό σας. Θυµηθείτε αυτά
που λέγονται εδώ και καταγράφονται στα Πρακτικά της Βουλής
των Ελλήνων, που είναι το Σώµα της εθνικής ιστορίας. Κάθε λέξη
µετράει. Κάθε πρόταση µετράει. Κάθε παράλειψη µετράει. Και
εδώ είµαστε, να κάνουµε τον τελικό λογαριασµό ενώπιον του ελληνικού λαού και της ιστορίας
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων
Θεσσαλονίκης.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επειδή έχει και µια σηµασία τι ακούγεται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και µε ποια πράγµατα κάποιοι γελούν, το γεγονός ότι κάποιοι θυσιάστηκαν στην ιστορία αυτού του λαού για να είµαστε
ελεύθεροι, δεν µπορεί να προκαλεί γέλωτες ούτε να αποτελεί αντικείµενο ειρωνείας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δε θέλουµε µαθήµατα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει για τη
δευτερολογία του ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχα αποφασίσει να µιλήσω µόνο επί της ουσίας σήµερα, ώστε να γίνει σαφής
ενηµέρωση της Βουλής αλλά και του ελληνικού λαού, καθώς βρισκόµαστε στο πιο κρίσιµο σηµείο της διαπραγµάτευσης.
Επέλεξα να µη σηκώσω τους τόνους, καθότι θεωρώ ότι σε
αυτό το κρίσιµο σηµείο, σηµασία έχει η τοποθέτηση όλων των
πολιτικών κοµµάτων µε ειλικρίνεια, απέναντι στα µεγάλα διακυβεύµατα που έχουµε µπροστά µας. Και επέλεξα να µη σηκώσω
τους τόνους, παρά τις πασιφανείς εγκληµατικές ευθύνες των
προηγούµενων κυβερνήσεων, που συσσώρευσαν τόσα προβλήµατα µε τις πολιτικές τους επιλογές και που καθιστούν σήµερα
τη διαπραγµατευτική προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη.
Από τις τοποθετήσεις κυρίως του κ. Σαµαρά αλλά και του κ.
Θεοδωράκη και του κ. Βενιζέλου, διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα
νήµα που τις συνδέει, µάλλον µια προσδοκία, θα έλεγα, ότι η
χώρα θα οδηγηθεί -και σύντοµα µάλιστα- σε τρίτο µνηµόνιο.
Και, µάλιστα, αυτό το µνηµόνιο θα το υπογράψει και θα το
φέρει σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική Πλειοψηφία που αναδείχθηκε µέσα από τους αγώνες του λαού µας
ενάντια στη λογική των µνηµονίων.
Κατανοώ την προσδοκία σας. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο
προκειµένου µε αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε αλλά και να καταφέρετε να κρύψετε τις µεγάλες σας ευθύνες για την πορεία
του τόπου. Θέλω, όµως, να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε
άδικα. Αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η Βουλή, δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο µνηµόνιο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κι αν δίνουµε µια µάχη τέσσερις µήνες κι αν δίνουµε µια µάχη
σκληρή σε αντίξοες συνθήκες, είναι γιατί δεν ερχόµαστε να υπογράφουµε –όπως συνηθίζατε εσείς πέντε χρόνια τώρα- ό,τι ακριβώς µας φέρνουν. Υπογράφατε χωρίς να διαπραγµατευτείτε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν θα ξεχάσω την τραγική οµολογία Βουλευτή της τότε κυβέρνησης, Υπουργού, ότι δεν πρόλαβε να το διαβάσει αυτό που
ψήφισε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτή είναι η διαφορά
ανάµεσα στη στάση της σηµερινής Κυβέρνησης, που κάνει τις
Ελληνίδες και τους Έλληνες περήφανους. Διότι αγωνιζόµαστε
σε σκληρές συνθήκες, σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, που
εσείς ποτέ δεν είχατε -διότι έσπευσαν να µειώσουν ακόµα και το
δικαίωµα έκδοσης εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίουπου δεν µπορεί να κάνει κανέναν περήφανο στην Ευρώπη, που
τις επιλέγουν, προκειµένου να γονατίσουν έναν ολόκληρο λαό
και µια Κυβέρνηση, σε µια πολιτική που δεν έχει καµµία σχέση
µε τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Σε αυτές τις συνθήκες δια-
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πραγµατευόµαστε. Γιατί; Όχι µονάχα για να κλείσουµε τους δικούς σας λογαριασµούς. Διότι τους δικούς σας λογαριασµούς
προσπαθούµε να κλείσουµε, τις δικές σας δεσµεύσεις προσπαθούµε να κλείσουµε. Προσπαθούµε να κλείσουµε τις δεσµεύσεις
σας από τα µνηµόνια που υπογράψατε. Εδώ βρισκόµαστε. Όµως, δεν αγωνιζόµαστε µόνο γι’ αυτό. Αγωνιζόµαστε και για να
δώσουµε µια προοπτική για την επόµενη µέρα. Γι’ αυτό έχουµε
καταθέσει ένα σαφές σχέδιο, που αφορά την αναδιάρθρωση του
χρέους. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό από τις σαράντα επτά
σελίδες που διέρρευσαν.
Έχετε δίκιο, κύριε Σαµαρά. Μιλήσατε, υπερασπιστήκατε σήµερα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα. Παράλογο αλλά τα
υπερασπιστήκατε. Κι έχετε δίκιο να λέτε ότι µικρότερα πρωτογενή πλεονάσµατα, αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους,
σηµαίνει νέος δανεισµός, για να αποπληρώνονται οι δόσεις του
χρέους που κληρονοµήσαµε. Γι’ αυτό κι εµείς απαιτούµε αναδιάρθρωση χρέους.
Αποφασίστε, όµως. Θα συνταχθείτε µαζί µας σε αυτήν την
εθνική προσπάθεια, απαιτώντας αναδιάρθρωση ή θα συνταχθείτε µε τους δανειστές, που απαιτούν µεγαλύτερα πλεονάσµατα, δηλαδή περισσότερη αφαίµαξη και του ιδιωτικού τοµέα,
για τον οποίο λέτε ότι νοιάζεστε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να δηλώνει για άλλη
µια φορά υπερασπιστής του ιδιωτικού τοµέα έναντι του δηµοσίου, που λέει ότι είναι η ιερή αγελάδα.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω, κύριε Σαµαρά. Στην Ελλάδα των
µνηµονίων, µόνο η Ελβετία κι άλλη µια χώρα, από όλες τις χώρες
του ΟΟΣΑ, έχουν λιγότερο ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων ως
ποσοστό της συνολικής απασχόλησης.
Και ποια είναι αυτή η ιερή αγελάδα στην οποία αναφέρεστε;
Μήπως οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών που τις
απολύσατε και που εδώ είχε το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να λέει
ότι είναι υποχώρηση από τις υποχρεώσεις και θα µας οδηγήσει
εκτός διαπραγµάτευσης και θα µας θέσουν όρους ξανά οι δανειστές;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Θέλω, όµως, να αναφερθώ και στον ιδιωτικό τοµέα που υποτίθεται ότι προστατεύετε. Προστατεύετε τον ιδιωτικό τοµέα που
επί πέντε χρόνια διαλύσατε και τα τελευταία δυόµισι εσείς µε τις
επιλογές σας. Προστασία µεγάλη του ιδιωτικού τοµέα: 30% επίσηµη ανεργία. Προστασία µεγάλη του ιδιωτικού τοµέα: Χιλιάδες
τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Προστασία µεγάλη του ιδιωτικού
τοµέα: Έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, το παγωµένο ΕΣΠΑ. Έτσι
προστατέψατε τον ιδιωτικό τοµέα; Με αυτόν τον τρόπο;
Βεβαίως, σας άκουσα να λέτε ότι ερχόµαστε να φέρουµε βάρη
και στη µεσαία τάξη. Κύριε Σαµαρά, καλό είναι να µην κυκλοφορείτε µονάχα στην Κηφισιά, διότι αν κυκλοφορήσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα των µνηµονίων, θα καταλάβετε ότι 30.000 ατοµικό
εισόδηµα δεν χαρακτηρίζει σήµερα τη µεσαία τάξη. Δυστυχώς!
Και γι’ αυτό εµείς καταθέσαµε αυτήν την πρόταση. Διότι πράγµατι χρειάζεται να πιάσουµε στόχους, να ισοσκελίσουµε προϋπολογισµούς, να έχουµε αυτά τα χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα.
Όµως, για να τα πιάσουµε αυτά, δεν θέλουµε να ρίξουµε τα βάρη
στους φτωχούς, στους µεροκαµατιάρηδες, στους ανθρώπους
που υποµένουν και παίρνουν όλα τα βάρη στις πλάτες τους.
Έχουµε µια αναδιανεµητική λογική. Αναδιανέµουµε τα βάρη. Γι’
αυτό και είπαµε αύξηση 0,6% από 30.000 έως 50.000, αύξηση
1,9% από 50.000 έως 100.000 εισόδηµα και 3,2% από 100.000
έως 500.000. Εκεί θέλουµε να αυξήσουµε τα βάρη, όχι στους
φτωχούς.
Όσον αφορά τον ΦΠΑ, για τον οποίο κόπτεστε, η λογική µας
είναι να αυξήσουµε τα έσοδα. Ναι, πράγµατι, χρειάζεται να αυξήσουµε τα έσοδα. Τα έσοδα, βεβαίως, θα αυξηθούν κυρίως
µέσα από την αύξηση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Το µεγάλο θέµα είναι η εισπραξιµότητα και όλοι το γνωρίζουµε αυτό. Γι’ αυτό τα µοντέλα
που καταθέσαµε στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης, είναι µοντέλα που προβλέπουν την αύξηση της εισπραξιµότητας και την
ελαστικότητα.
Προσέξτε, όµως, εµείς τι καταθέσαµε στο τραπέζι; Μείωση
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δύο µονάδες στο ηλεκτρικό ρεύµα, από το 13% στο 11%. Το ηλεκτρικό ρεύµα αφορά το κάθε νοικοκυριό. Μείωση δύο µονάδες
στην εστίαση, από το 13% στο 11%. Βεβαίως, προτείναµε αύξηση στα ξενοδοχεία, αλλά όχι πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µην πλήξουµε την ανταγωνιστικότητα.
Θέλω, όµως, κύριε Σαµαρά, να καταγράψω ότι σήµερα είδαµε
µια διαφορετική πτυχή σας, που είχαµε τουλάχιστον δυόµισι χρόνια να δούµε, τον αντιµνηµονιακό κ. Σαµαρά. Σας είχαµε ξεχάσει
έτσι από την εποχή του Ζαππείου ή µε ένα µικρό διάλειµµα προεκλογικά που λέγατε ότι σκίζετε τα µνηµόνια. Εγώ καταγράφω
στα θετικά παρ’ όλα αυτά την άρνησή σας να αποδεχτούµε ως
έχει την πρόταση των τριών θεσµών. Με βοηθάει αυτή η τοποθέτηση.
Θέλω ακόµα περισσότερο να σας πω ότι θέλω να καταγράψω
και αυτό που είπατε για το ΦΠΑ στα νησιά. Πράγµατι, στον επόµενο διαπραγµατευτικό γύρο θα αναφερθώ στη στάση σας και
θα πω ότι αφού ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης λέει πως δεν πρέπει να µειώσουµε, να καταργήσουµε την έκπτωση, δεν µπορώ
εγώ να κάνω κάτι περισσότερο από αυτά που λέει ο κ. Σαµαράς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, κύριε Αρχηγέ της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, καταγράφω τη θέση σας! Καταγράφω τη θέση σας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Πολύ ωραία διαπραγµάτευση!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα ήθελα,
όµως, να σας ρωτήσω: Όταν ο κ. Χαρδούβελης έστελνε το περιβόητο e-mail, δεν σας είχε ρωτήσει; Διότι εδώ διαπράττετε ένα
µεγάλο σφάλµα. Συγκρίνετε την πρόταση που µας δίνουν οι δανειστές µε την πρόταση που δώσατε εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Όχι! Όχι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το e-mail
ήταν του κ. Χαρδούβελη του Υπουργού των Οικονοµικών, ήταν
η πρόταση της κυβέρνησής σας, δεν ήταν η πρόταση των δανειστών.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Έχετε Αρχηγό για να
απαντήσει. Δεν χρειάζεται να απαντάτε εσείς.
Είναι άσκοπο, λοιπόν, να συγκρίνετε την πρόταση των δανειστών µε την πρόταση που εσείς κάνατε. Βεβαίως, είναι άσκοπο,
διότι θα δείτε ότι είναι σχεδόν ταυτόσηµη, µε τη διαφορά ότι η
πρόταση των δανειστών έχει χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα, δηλαδή είναι κατά 8 δισεκατοµµύρια χαµηλότερη απ’ ό,τι
η δική σας πολιτική. Κατά 8 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα βάρη
στην πλάτη του ελληνικού λαού απ’ ό,τι η δική σας πολιτική, σε
σχέση µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα για τα επόµενα δύο χρόνια
και κατά 14 δισεκατοµµύρια την επόµενη τετραετία.
Θέλω να σας θυµίσω ότι σε αυτό το περιβόητο e-mail, το οποίο
ήταν η πρότασή σας προς τους δανειστές, προβλέπατε και την
κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, προβλέπατε και
την κατάργηση του επιδόµατος του ΕΚΑΣ από το 2016 και µετά.
Θέλω, επίσης, να σας θυµίσω ότι πρώτος έφερε το θέµα του
ΕΚΑΣ, αν δεν κάνω λάθος, ο τότε Υπουργός σας ο κ. Στουρνάρας.
Άρα, λοιπόν, τι κάνουν οι δανειστές; Τι ακριβώς έκαναν προχθές, που µας έδωσαν ένα κείµενο που µας εξέπληξε δυσάρεστα;
Συµπεριέλαβαν σε µία πρόταση όλες τις προτάσεις που κατά καιρούς εσείς είχατε καταθέσει και διαπραγµατευόσασταν µαζί
τους, προκειµένου να υλοποιήσετε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ντροπή! ντροπή!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Χαίροµαι
όµως και θέλω να µείνω στο θετικό στοιχείο, στο ότι σήµερα -και
δεν θέλω αυτό να το σχολιάσω ούτε να το επικρίνω, ίσα-ίσα θέλω
να το αναδείξω ως σηµαντικό στοιχείο- συντάσσεστε µε την
εθνική γραµµή να µην γίνει αποδεκτό ως βάση αυτό το κείµενο
και άρα αυτό βοηθάει την Κυβέρνηση στη διαπραγµατευτική της
προσπάθεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή αναφερθήκατε στο τι έχει
κάνει αυτή η Κυβέρνηση αυτούς τους τέσσερις µήνες και κάποιοι
από τους προλαλήσαντες είπαν ότι η Κυβέρνηση έφερε τη χώρα
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σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι ήταν τον προηγούµενο Δεκέµβρη, όταν έγιναν οι εκλογές, προφανώς προσπαθείτε να επιχειρηµατολογήσετε αξιοποιώντας µια πλάνη, τόσο µεγάλη πλάνη
όσο και το περιβόητο success story, που επί δυόµισι χρόνια µας
παρουσιάζατε, την ιστορία επιτυχίας των µνηµονίων που υλοποιούσατε.
Ποια είναι αυτή η πλάνη; Ότι η χώρα θα έβγαινε από τα µνηµόνια ευθύς αµέσως, ότι η χώρα θα αποχωρούσε από τη σκληρή
εποπτεία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ευθύς αµέσως και
µάλιστα θα έµπαινε στον περιβόητο Μηχανισµό Προληπτικής Πίστωσης. Μόνο που ξεχνάτε να αναφέρετε ότι µόλις τόλµησε να
επισκεφτεί ο κ. Χαρδούβελης την κ. Λαγκάρντ στην Ουάσιγκτον
για να της αναφέρει κάτι τέτοιο, µετά την επίσκεψή σας στο Βερολίνο, είδατε τον ορυµαγδό των spreads να ανεβαίνουν, τις
αγορές να δείχνουν τα δόντια και τα φορτώσατε στον ΣΥΡΙΖΑ
που έκανε αντιπολίτευση.
Και βεβαίως ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε ούτε µία
πιθανότητα να το πετύχετε αυτό, µε ένα χρέος στο 180%, που
ποτέ δεν βάλατε στο τραπέζι την ανάγκη αναδιάρθρωσής του.
Και ενώ το ξέρατε, ακριβώς επειδή είχατε αποφασίσει ότι θα
πάµε σε εκλογές διότι δεν σας έβγαινε η πλειοψηφία του Προέδρου και είχατε σχεδιάσει τη λεγόµενη «αριστερή παρένθεση»,
για να έχετε επιχειρήµατα µετά, συνεχίσατε το παραµύθι ότι
δήθεν βγάζετε τη χώρα από το µνηµόνιο.
Ε, λοιπόν, εµείς σας λέµε ότι αυτήν την ώρα διαπραγµατευόµαστε σκληρά, προκειµένου να τελειώνουµε µε τους λογαριασµούς σας, προκειµένου να τελειώνουµε µε τα µνηµόνια. Και δεν
υπάρχει περίπτωση εµείς να δεχθούµε συµφωνία που δεν θα εµπεριέχει την προοπτική αναδιάρθρωσης του χρέους, προκειµένου µε ασφάλεια να βγούµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στις
αγορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Είναι µια δύσκολη και
σκληρή διαπραγµάτευση, την οποία όµως, λυπάµαι, δεν την
έχετε καν στην οπτική σας. Και από τις τοποθετήσεις του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει καν στην
οπτική η προοπτική της αναδιάρθρωσης, της αποµείωσης, µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο. Εµείς αυτό διεκδικούµε. Και είναι σαφές
ότι για εµάς δεν υπάρχει προοπτική νέου µνηµονίου.
Σε αυτό το διάστηµα λοιπόν που διαπραγµατευόµαστε, αντέχουµε και ταυτόχρονα υλοποιούµε πολιτική σε δύσκολες συνθήκες, περάσαµε νόµο για την ανθρωπιστική κρίση, ο οποίος ήδη
εφαρµόζεται και διευρύνεται συνεχώς, παρά το ότι οι πιστωτές
µάς έλεγαν ότι είναι µονοµερής ενέργεια. Ψηφίσαµε το µέτρο
των εκατό δόσεων, που δεν τολµήσατε να ψηφίσετε και που οι
πιστωτές έλεγαν ότι είναι µονοµερής ενέργεια, µέτρο που έδωσε
ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που
βρίσκονταν στο χείλος της απελπισίας.
Μιλάτε για υστέρηση εσόδων πλασµατική, διότι έχει να κάνει
µε το πότε άνοιξε η διαδικασία της είσπραξης, αλλά δεν µιλάτε
για τις εισπράξεις που έχουµε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, µέχρι
σήµερα, έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση επτακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες οφειλέτες, µε συνολικό ρυθµιζόµενο ποσό της
τάξης των 5,65 δισεκατοµµυρίων. Έχουν ήδη εισπραχθεί 368
εκατοµµύρια. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, έχουν ενταχθεί διακόσιες έντεκα χιλιάδες οφειλέτες, 4,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ ρύθµιση και έχουν εισπραχθεί 163 εκατοµµύρια ευρώ.
Μην αναρωτιέστε, λοιπόν, γιατί ο κόσµος στηρίζει την προοπτική, την προσπάθεια, τη διαπραγµάτευση τη σκληρή. Δεν
είναι µόνο το αίσθηµα πατριωτισµού µιας Κυβέρνησης που διαπραγµατεύεται σκληρά. Είναι ότι υλοποιήσαµε και µια πολιτική
που χιλιάδες συνανθρώπους µας τους ανακουφίζει σε µια δύσκολη στιγµή.
Αποκαταστήσαµε τεράστιες αδικίες που είχαν συσσωρευθεί
στο δηµόσιο τοµέα, µε το νόµο για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης. Προχωρήσαµε στην αποκατάσταση του µαύρου στην ΕΡΤ. Καταλογίσαµε τα χρέη των τηλεοπτικών σταθµών,
αυτά που ποτέ δεν τολµήσατε να διανοηθείτε ότι θα µπορούσατε
να καταλογίσετε, διότι κάποιοι Έλληνες έχουν άλλα δικαιώµατα
από κάποιους άλλους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον

3295

τόπο. Ποτέ δεν τολµήσατε να αγγίξετε αυτούς που ήταν στις λίστες Λαγκάρντ, τους µεγαλοπροµηθευτές του δηµοσίου, τους
µεγαλοεργολάβους, τους ιδιοκτήτες καναλιών, για να πληρώσουν αυτά που ο νόµος λέει ότι πρέπει να πληρώσουν.
Προχωρήσαµε στο νόµο για την άµεση αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας και διαφθοράς στον αθλητισµό και ταυτόχρονα, µε
µια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, έχουµε
κάνει την Ελλάδα κεντρική χώρα στις εξελίξεις στην Ευρώπη και
στην περιοχή µας, πράγµατα που ποτέ δεν τολµήσατε να διανοηθείτε, δηλαδή ότι θα µπορεί η µικρή Ελλάδα, η καταχρεωµένη
Ελλάδα, να παίζει έναν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό παιχνίδι,
παρά µονάχα να υλοποιείτε, να υλοποιείτε, να υλοποιείτε. Εµείς
δεν υλοποιούµε, εµείς σχεδιάζουµε, µέσα στους τέσσερις αυτούς µήνες και βεβαίως σε συνθήκες ασφυξίας.
Θέλω, όµως, να κάνω και µια αναφορά σε κάτι που άκουσα
από τον κ. Θεοδωράκη. Είπατε, κύριε Θεοδωράκη, «ο χρόνος
µας τελειώνει». Ο χρόνος µόνο της Ελλάδας τελειώνει, όχι και
των εταίρων. Εµείς στο απόσπασµα. Λες και είναι µόνο ελληνικό
το πρόβληµα.
Υιοθετείτε πλήρως –φαίνεται- την άποψη που λέει ότι δεν θα
υπάρχει καµµία επίπτωση στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στην
παγκόσµια οικονοµία. Μας βάλατε, όµως, ένα όριο στη διαπραγµάτευση, την 14η Ιούνη. Γιατί; Προφανώς γιατί στις 14 Ιούνη κλείνει για ολιγοήµερες διακοπές η γερµανική Βουλή. Μα, είναι
δυνατόν, κύριε Θεοδωράκη, αυτό το διαδικαστικό πρόβληµα της
Γερµανίας δεν µου το έχει θέσει µέχρι σήµερα η Καγκελάριος
Μέρκελ και το θέτετε εσείς στο ελληνικό Κοινοβούλιο;
Θέλω, λοιπόν, να απευθυνθώ και να διαβεβαιώσω και εσάς και
τον ελληνικό λαό: Χρονικό όριο στη διαπραγµάτευση δεν υπάρχει. Όριο για εµάς θα είναι η επίτευξη µιας συµφωνίας που θα
είναι βιώσιµη και δίκαιη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όριο για εµάς θα είναι η αξιοπρέπεια και το δίκαιο του ελληνικού λαού και η προοπτική του ελληνικού λαού.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ.
Αντώνης Σαµαράς.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ενηµέρωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είδατε, δεν είχαµε επί της ουσίας, για τα συγκεκριµένα. Είχαµε επιστροφή στη
γνωστή ρότα του κ. Τσίπρα, ακραία δηµαγωγία, ύβρεις, τίποτα
το συγκεκριµένο.
Και το θέµα είναι ότι δυστυχώς προσπάθησε να περάσει και
µία απάτη. Προσπαθώντας δηλαδή να εκµαιεύσει τη δική µας
θέση, είπε περίπου ότι έχουµε κοινές θέσεις και άρα µεθαύριο
θα µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτήν τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, όχι για να κάνει εθνική συνεννόηση µ’ εµάς, αλλά να κάνει
ευρωπαϊκή συνεννόηση µε τους άλλους, λέγοντας ότι «άλλωστε
η Νέα Δηµοκρατία είναι µαζί µας».
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν είστε
τελικά;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Σας το είπα, κύριε Τσίπρα, και µην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.
Ή θα κάνουµε εθνική συνεννόηση κάτω από τις τρεις προϋποθέσεις που σας έθεσα ή θα φέρετε εδώ τη συµφωνία. Φέρτε τη
συµφωνία να τη δούµε -επί της οποίας σήµερα παρατηρήσεις
κάναµε- και τότε θα σας πούµε ακριβώς τι ψηφίζουµε και τι δεν
ψηφίζουµε. Όλα τα άλλα αφήστε τα, είναι φληναφήµατα και
αστειότητες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µη µε ρωτάτε αν στηρίζω την πρότασή σας, που τη θεωρείτε κιόλας τη µόνη ρεαλιστική. Τι θέλετε να πω; Δεν ξέρουµε
τι στηρίζετε εσείς, τι υποστηρίζετε εσείς, αν έχετε εσείς τη δεδηλωµένη στο δικό σας το κόµµα.
Για παράδειγµα, θέλετε να σας πω τι στηρίζει και τι δεν στηρίζει το δικό σας κόµµα; Θέλετε να απαριθµήσω για ιδιωτικοποιήσεις, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ; Ρωτήστε εδώ αν συµφωνούν. Το
θέλουν ή το αποκλείουν; Μήπως το αποκλείουν περισσότεροι απ’
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αυτούς που το θέλουν; Τόσο ρεαλιστική είναι η πρότασή σας;
Και ζητάτε να στηρίξουµε εµείς εκείνο το οποίο οι δικοί σας δεν
θέλουν να στηρίξουν; Και τι νοµίζετε ότι είµαστε επιτέλους; Η πιο
υπάκουη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζετε ότι είναι η Νέα Δηµοκρατία; Και µη χειρότερα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είπατε µια σειρά από πράγµατα απίστευτα. Ότι έχετε εισπράξει από τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Μας λέτε πόσα;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα εισπράξουµε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Δεν βάλατε το «θα».
Μας είπατε ότι δεν ψηφίσαµε τις εκατό δόσεις. Μου κάνει κατάπληξη. Εµείς, κύριε Τσίπρα, και τις ψηφίσαµε και σας θυµίζω
ότι τις δικές µας εκατό δόσεις –γιατί εµείς το πρωτοφέραµεεσείς πολεµήσατε όσο µπορούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μιλάτε για το χρέος. Εσείς, µε δική σας δήλωση, είπατε το
Φλεβάρη ότι όλο το χρέος θα το πληρώνει η Ελλάδα πλήρως και
εγκαίρως. Τι άλλαξε από τότε;
Έρχεστε να µας πείτε λόγια τώρα εδώ πέρα ότι δεν θα υπάρχει δήθεν καινούργιο µνηµόνιο; Και από πού θα πάρετε τα λεφτά;
Και πώς θα βγάλετε τα λεφτά µετά τον Αύγουστο;
Μέχρι και το 2017, κύριε Τσίπρα, είναι γύρω στα 45 µε 50 δισεκατοµµύρια. Μπορείτε να µου πείτε από πού θα τα πάρετε
χωρίς καινούργιο µνηµόνιο;
Αλλά, ζητώ συγγνώµη, δεν θα το πείτε µνηµόνιο. Εσείς έχετε
άλλες λέξεις, θα το πείτε συµφωνία. Και ως εκ τούτου συµφωνία
επιτρέπεται να κάνετε. Μνηµόνια απαγορεύεται να κάνετε. Συνεχίζετε και δουλεύετε τον κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και για το χρέος, ξεκάθαρα πράγµατα, εσείς ήρθατε στη δική
µας τη θέση. Αναδιάρθρωση λέγαµε εµείς, ενώ εσείς λέγατε για
διαγραφή του χρέους και σήµερα ξαφνικά έρχεστε ότι έχετε και
εσείς άποψη γύρω απ’ αυτό το θέµα για αναδιάρθρωση.
Σας ενόχλησε που είπα για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα συνεχίσουµε να είµαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχω
εξηγήσει ότι µια σειρά από φόρους που µπήκαν δεν ανήκει στη
δική µας ιδεολογία. Ήταν υποχρέωση, ήταν ανάγκη για τον τόπο
και βγάλαµε πάλι τον τόπο στην ανάπτυξη. Ενώ εσείς από ιδεοληψία είστε υπέρ των φόρων, δεν έχετε πρόβληµα. Αυτό που δεν
θέλετε είναι να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές που οδηγούν σε
µια Ελλάδα σύγχρονη, πραγµατικά Ευρωπαϊκή.
Και θα είµαι, εποµένως, και µε τον αυτοαπασχολούµενο και µε
τον επενδυτή, και µε το µικροµεσαίο και µε την επιχείρηση στην
Ελλάδα, µε όλους. Και δεν µπορεί ένα κόµµα, η Νέα Δηµοκρατία,
που πρεσβεύει τον κοινωνικό φιλελευθερισµό να στηρίξει µια φοροεπιδροµή που εσείς συντηρείτε και που θέλετε να υπάρχει. Για
ποιο λόγο; Για να φτιάξετε το µεγάλο, το δικό σας, το υπερτροφικό, το κοµµατικό κράτος, µε το οποίο εµείς διαφωνούµε.
Εν πάση περιπτώσει, σας είπα: Εµείς καλέσαµε για εθνική συνεννόηση. Βέβαια, δεν γίνεται µε ύβρεις. Μιλήσαµε για να φύγουν από τη µέση επιτέλους οι στρεβλώσεις, να απελευθερωθεί
η ιδιωτική πρωτοβουλία, η επιχειρηµατικότητα, αλλά είπαµε όχι
συκοφαντίες, σταθερότητα, αξιοπιστία και µια άλλη πολιτική για
ανάπτυξη, που είναι άγνωστη δυστυχώς –αποδεικνύεται πλέονλέξη για εσάς.
Φέρτε εποµένως συµφωνία να σας πούµε αν συµφωνούµε ή
αν δεν συµφωνούµε. Αλλά επιτέλους να λέτε και µια αλήθεια.
Γιατί εδώ εγώ βλέπω στο διάγγελµα του Πρωθυπουργού που κάνατε στις 20 Φλεβάρη και λέτε «Είναι µια συµφωνία», του Eurogroup, εσείς, δικά σας λόγια «που ακυρώνει στην πράξη τις
δεσµεύσεις της προηγούµενης κυβέρνησης για περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζοµένων, για αυξήσεις
στο ΦΠΑ στα τρόφιµα, στις τουριστικές υποδοµές» και λοιπά. Κοροϊδεύατε και συνεχίζετε σήµερα και κοροϊδεύετε. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Και µη λέτε για την ανεργία. Γιατί αν θέλετε, να βάλουµε τα
νούµερα κάτω, αλλά δεν κάνετε ποτέ κουβέντα για νούµερα,
µόνο κουβέντα θεωρητική µε πολλές παραλλαγές ρητορείας η
οποία ακουµπάει το όριο της συκοφαντίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όταν εγώ, κύριε Τσίπρα, ανέλαβα Πρωθυπουργός, η ανεργία
ήταν 25,4% και στο ανώτατο σηµείο που έφτασε, επί δικής µου
εποχής, ήταν 27,8%, γιατί υπήρχε κεκτηµένη ταχύτητα που παρέλαβα. Όταν παρέδωσα ήταν 25,3%, ήταν λιγότεροι οι άνεργοι
που παραδώσαµε από εκείνους που ξεκινήσαµε. Την ανεργία τη
βρήκαµε.
Σήµερα ήδη σε τέσσερις µήνες το 25,3% το κάνατε 25,6%, µε
δικά σας επίσηµα στοιχεία, και δεν πρόκειται εσείς να µειώσετε
άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές ή να φέρετε πραγµατικά το
ΕΣΠΑ. Αντίθετα, τα δηµόσια έργα τα περικόβετε συνεχώς. Και
φτάσατε βέβαια και στο άλλο το σηµείο να µιλήσετε ότι εγώ –ο
Βουλευτής Μεσσηνίας από το 1977- να µην είµαι µόνο στην Κηφισιά. Θα σας παρακαλούσα, µόλις αυξήσετε το ΦΠΑ, να πάµε
µαζί µια βόλτα στα νησιά, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά δεν καταλάβατε ότι όπως το είπατε εγώ το δέχοµαι και
συµφωνώ µαζί σας 100%. Όπως το είπατε, εάν τελικά δεν µπει ο
ΦΠΑ στα νησιά, θα πιστωθεί η Νέα Δηµοκρατία και ο Σαµαράς,
εάν µπει τελικά ο ΦΠΑ, θα µείνει όλος δικός σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα είναι
win-win.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Πριν τέσσερις µήνες λέγατε για 1,5% πρωτογενές πλεόνασµα.
Το κάνατε µετά 1,2%. Σήµερα το κάνατε 0,6%. Γιατί; Γιατί κάθε
µήνα -και να το καταλάβει αυτό ο κόσµος- τα έσοδα µειώνονται
παρά το γεγονός ότι έχετε κάνει µια απίστευτη, πρωτόγνωρη
εσωτερική στάση πληρωµών. Η οικονοµία βουλιάζει στην ύφεση
πάλι, οι στόχοι αποµακρύνονται, το δηµοσιονοµικό κενό µεγαλώνει, οι πολίτες θα πρέπει ως εκ τούτου να πληρώνουν περισσότερα µέτρα, άρα παραπάνω µέτρα για το ένα τρίτο των στόχων,
που µας οδηγεί σε καινούργιο δάνειο και καινούργιο µνηµόνιο.
Κι επειδή µιλήσατε για «πασιφανείς, εγκληµατικές ευθύνες» δικά σας λόγια- για την πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης,
να σας πω και πάλι ότι λέτε ψέµατα. Εγώ θα σας διαβάσω, όχι τι
λέει ο Σαµαράς ή η Νέα Δηµοκρατία, θα σας διαβάσω τι λέει ο
Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, ο κ. Ντοµπρόφσκι, σε προχθεσινή
του συνέντευξη: «Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα προχώρησε σε
µέγιστη προσπάθεια προσαρµογής και τα αποτελέσµατα άρχισαν να φαίνονται πέρσι. Η Ελλάδα επέστρεψε στην ανάπτυξη.
Ήταν από τις οικονοµίες µε τους υψηλότερους αναπτυξιακούς
ρυθµούς, περίπου εκατό χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν πέρσι, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα διασφαλίστηκε, η Ελλάδα προσέβλεπε στην επιστροφή στις αγορές.
Κατέστη ελκυστική για τους επενδυτές. Ως εκ τούτου, είναι κρίµα
που βρισκόµαστε σε αυτήν την κατάσταση τώρα.» Το καταθέτω
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα λέει ο Αντιπρόεδρος, κύριε Τσίπρα, της «καλής» Κοµισιόν. Δεν τα λένε κάποιοι από τους «κακούς», γιατί εσείς κάθε
τόσο ζωγραφίζετε ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός.
Και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες, µόνον εσείς το αρνείστε.
Ή µάλλον δεν το αρνείστε. Θα σας διαβάσω ένα ακόµα απόσπασµα, που λένε οι δικοί σας εµπειρογνώµονες -οι δικοί σας, το τονίζω- του Υπουργείου Οικονοµικών πριν από ένα µήνα: «Η πρόοδος που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται εύγλωττα στα θεµελιώδη µακροοικονοµικά µεγέθη και είναι αποτέλεσµα των σηµαντικών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που
έλαβαν χώρα. Η στροφή προς ένα αναπτυξιακό υπόδειγµα µε
εξωστρεφή προσανατολισµό φαίνεται να επιτυγχάνεται και το
2013 και το 2014». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα λένε οι δικοί σας κι εσείς δεν έχετε πάρει τίποτα χαµπάρι ακόµα. Αυτά τα λένε λοιπόν και οι δικοί σας και σε non
paper. Δεν θέλω να δώσω άλλα. Υπάρχουν κι άλλα τα οποία έχει
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πει ο κ. Βαρουφάκης. Μια που σας µιλάει, να τα πω τότε εγώ.
Μόλις στο χθεσινό που στείλατε στους δανειστές, ένα non paper
για την αναδιάρθρωση του χρέους αναφέρεται: «Το 2014 το έλλειµµα έπεσε κάτω από το όριο του 3% του Μάαστριχτ», λέει το
Υπουργείο Οικονοµικών, «Σε διαρθρωτικούς όρους, η Ελλάδα
πέτυχε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 1,6% σύµφωνα µε το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επαναλαµβάνω ότι όλοι, δικοί σας και ξένοι, υπογραµµίζουν
την πετυχηµένη πολιτική των προηγουµένων ετών που έβγαλαν
την Ελλάδα στο ξέφωτο. Εσείς το παραδέχεστε αυτό το επίτευγµα εκτός Ελλάδος, το λέτε, το αρνείστε στους Έλληνες
εντός Ελλάδος και το καταστρέφετε συστηµατικά.
Μια τελευταία κουβέντα: Μη δείχνετε έκπληκτοι για τα µέτρα
της πρότασης των Βρυξελλών, τα σκληρά µέτρα των δανειστών.
Τα ίδια δεν είχε προτείνει ο κ. Βαρουφάκης στην εξασέλιδη επιστολή του στις 24 Φεβρουαρίου του 2015; Την καταθέτω για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνης Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν περιελάµβανε η επιστολή Βαρουφάκη µεταρρύθµιση του
ΦΠΑ, µε µείωση εξαιρέσεων και ενοποίηση συντελεστών, και κατάργηση φοροαπαλλαγών, και κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων,
και µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, και συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων; Δικός σας Υπουργός είναι. Προς τι λοιπόν η έκπληξη; Είχατε ρητά δεσµευτεί. Το είχατε αναλυτικά παρουσιάσει.
Τι δεν καταλάβατε; Από την πολλή δηµιουργική ασάφεια σας
ήρθε η κεραµίδα του κ. Βαρουφάκη.
Είπατε στο τέλος για τα «Ζάππεια». Την κάνετε συχνά αυτήν
τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Εκεί τέθηκε για πρώτη
φορά το θέµα της ανάγκης να υπάρξει µία ατζέντα µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα, που τότε κανένας δεν υποστήριζε και τώρα
όλοι, οι περισσότεροι την υιοθετούν, ακόµα και εσείς. Η αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου τότε πρωτακούστηκε -την υπογράφετε πλέον και εσείς- και τότε ξεκίνησε.
Την κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων την προτείναµε τότε. Την
ξεκινήσαµε εµείς στη συνέχεια. Τώρα υποχρεώνεστε και τη δέχεστε και εσείς. Την εξάλειψη των ελλειµµάτων και τα πλεονάσµατα τα διακηρύξαµε τότε. Εσείς προσπαθείτε τώρα να τα
υιοθετήσετε µε το δικό σας τρόπο. Το ηλεκτρονικό κράτος τότε,
στο Ζάππειο, το διακηρύξαµε και τώρα το υιοθετείτε.
Και το πιο σηµαντικό, επειδή είπατε προηγουµένως για την
άποψη Σαµαρά που αλλάζει. Από το Ζάππειο, εµείς είχαµε από
τότε πει ότι το πρώτο µνηµόνιο ήταν λάθος και είχαµε εντοπίσει
και τους πολλαπλασιαστές συγκεκριµένα που ήταν λάθος. Ήρθε
µετά το ΔΝΤ επισήµως σε δηµόσια έκθεσή του και παρεδέχθη
ότι οι συγκεκριµένοι πολλαπλασιαστές ήταν λάθος. Αυτό επικαλείστε σήµερα, µόνο που στο µεταξύ αυτό το είχαµε διορθώσει
εµείς στο δεύτερο µνηµόνιο.
Εποµένως, να µη µιλάτε για το Ζάππειο. Εγώ θα ήθελα να µιλάτε, γιατί έχω να απαντήσω. Το θέµα είναι τι θα απαντήσετε
εσείς, όταν θα µιλάµε εµείς για τη Θεσσαλονίκη από εδώ και
πέρα συνέχεια, κύριε Τσίπρα.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι ένα πράγµα, ίσως το πιο σοβαρό απ’
όλα, που δεν καταλάβατε ήταν, όταν σας άκουσα να µιλάτε προηγουµένως για τη ρύθµιση, πόσοι µπήκαν µέσα κ.λπ. Βάλατε και
στοιχεία της κ. Βαλαβάνη. Απίστευτα πράγµατα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Της κ. Σαββαΐδου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Τι
γίνεται, όµως; Οι πολίτες φεύγουν από άλλες ρυθµίσεις, δεν πληρώνουν άλλες υποχρεώσεις, δεν καταναλώνουν. Σας το είπα και
µάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Με τις ρυθµίσεις το µήνα Μάιο
τα φορολογικά έπεσαν έξω 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και όλο το
πεντάµηνο περίπου 2 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η επιτυχία; Για
να µη θυµίσω ότι σ’ αυτές τις ρυθµίσεις βάζετε τώρα και κάποι-
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ους µεγαλοµπαταχτσήδες, για τους οποίους δεν µου απαντήσατε, µε ονοµατεπώνυµο.
Εποµένως, κύριε Τσίπρα, κοιτάξτε ό,τι µπορείτε να κάνετε.
Κάθε µέρα που περνά είναι σε βάρος της οικονοµίας. Κάθε καθυστέρηση είναι σε βάρος του τόπου. Δεν το αντέχει πια αυτό ο
κόσµος και πιστεύουµε πραγµατικά ότι ο µόνος τρόπος είναι να
υπάρξει αυτή η αλλαγή πορείας µε τη µεγάλη συνεννόηση.
Δεν τη θέλετε τη µεγάλη συνεννόηση; Δικαίωµά σας, βεβαίως.
Φέρτε εδώ πέρα µια συγκεκριµένη χειροπιαστή, άρθρο-άρθρο
συµφωνία, να σας πούµε και εµείς ακριβώς πού συµφωνούµε,
πού διαφωνούµε και για ποιο λόγο συµφωνούµε ή διαφωνούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαµαρά.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Ποταµιού ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Θα ήθελα να είναι εδώ ο κ. Τσίπρας, για να του δώσω µια
προσωπική απάντηση σ’ αυτήν την προσωπική επίθεση, αλλά
µπορείτε και εσείς να του τη µεταφέρετε.
Η αλήθεια είναι ότι εµείς έχουµε διακόψει τις επαφές µας µε
την κ. Μέρκελ, γιατί αισθανόµαστε προδοµένοι από τις πολλές
αγκαλιές που έχει κάνει µε τον κ. Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για να σοβαρολογούµε, κύριε Παππά, επειδή σας είδα να γελάτε πριν, όταν ο κ. Τσίπρας το έλεγε αυτό, να σας πω, λοιπόν,
ποια είναι η πηγή µας για τις 14 Ιούνη. Η πηγή µας είναι οι σοσιαλιστές της Γαλλίας και ο κ. Παππάς.
Πριν από λίγο συναντηθήκαµε. Δεν συνηθίζω να δηµοσιοποιώ
προσωπικές κουβέντες, αλλά πριν από λίγο, πριν µπω στην Αίθουσα, συναντηθήκαµε και µου λέει: «Τελειώνουµε».
Του λέω: «Πότε τελειώνετε;». «Σίγουρα», µου λέει, «πριν τις 14»
και συνέπεσε αυτό το «πριν τις 14» µε αυτό ακριβώς που µου
είπαν και οι Γάλλοι σοσιαλιστές, ότι στις 14 είναι το όριο, το όριο
που γνωρίζει ο κ. Τσίπρας και καµώνεται πως δεν το γνωρίζει.
Τώρα να πάµε στην άλλη απάντηση, που θα πρέπει να λάβετε
σοβαρά υπ’ όψιν σας, κύριοι της Κυβέρνησης. Το Ποτάµι δεν
είναι παραπόταµος του παλιού συστήµατος. Δεν είναι παραπόταµος ούτε δικός σας, όπως πολλές φορές µας εµφανίζουν κάποιοι εκ των αντιπάλων µας, ούτε βέβαια είναι παραπόταµος του
κ. Σαµαρά. Το Ποτάµι έχει µια δική του ξεκάθαρη ροή.
Θα απευθυνθώ στην Κυβέρνηση και θα της πω να είναι προσεκτική. Εµείς δεν ψηφίσαµε µνηµόνια. Μνηµόνια έχουν ψηφίσει
κάποιοι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα, κάποιοι Υπουργοί του
κ. Τσίπρα και κάποιοι Βουλευτές του κ. Τσίπρα. Και θα πρέπει να
είναι διπλά προσεκτικοί από την πλευρά της Κυβέρνησης για τα
µνηµόνια, γιατί φοβάµαι ότι κάποια στιγµή µπορεί να µας παρακαλάνε να ψηφίσουµε το επόµενο µνηµόνιο. Έτσι όπως τα έχουν
καταφέρει, δηλαδή, και οι ψήφοι δεν θα βγαίνουν, θα µας παρακαλούν να ψηφίσουµε τα µνηµόνια που θα τα έχουν ονοµάσει
κάπως διαφορετικά. «Συµβόλαια ανάπτυξης», ακούω, «συµφωνίες ανασυγκρότησης».
Προχωρώ, λοιπόν, για να τηρήσω περίπου το χρόνο, όπως
έκανα και στην πρωτοµιλία µου.
Αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας στα επιτεύγµατα. Ως µέγα επίτευγµα επιµένει ότι είναι η αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρώτη φορά παγκοσµίως αντιµετωπίζεται µια ανθρωπιστική
κρίση µε 200 εκατοµµύρια. Ένα από τα δύο είναι ψέµατα.
Βέβαια, ανέφερε ο κ. Τσίπρας ως επίσης µεγάλο επίτευγµα,
αριστερό επίτευγµα, τη ρύθµιση των χρεών µε κάποιες δόσεις.
Το είχαµε ξαναπεί, αλλά δεν ήταν στην Αίθουσα ο κ. Τσίπρας.
Δεν είναι και τώρα, αλλά να του το πείτε. Ερωτώ, γιατί µερικές
φορές µας µπερδεύετε µε ποιους είστε: Υπήρχε λόγος να ρυθµίσετε και τα χρέη των εκατοµµυριούχων; Ούτε η προηγούµενη
κυβέρνηση προσπάθησε να το κάνει ποτέ.
Εµείς σας ζητήσαµε να µπουν συγκεκριµένα κριτήρια στη ρύθµιση των χρεών. Όχι δόσεις για όλους, αλλά δόσεις γι’ αυτούς
που έχουν ανάγκη. Και εσείς τι κάνατε; Ρυθµίσατε τα χρέη ακόµα
και σε ανθρώπους που έχουν στις τράπεζες ή στην περιουσία
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τους πολλαπλάσιες περιουσίες απ’ αυτές που χρωστάνε στο ελληνικό δηµόσιο. Ρυθµίστηκαν τα χρέη σε ανθρώπους που χρωστάνε 10 και 20 εκατοµµύρια στο ελληνικό δηµόσιο, όταν οι
περιουσίες τους είναι πολλαπλάσιες. Και µας το εµφανίζετε σήµερα ως αριστερή πολιτική!
Θέλω δύο-τρία ερωτήµατα να θέσω, τα οποία έµειναν αναπάντητα από τη δευτεροµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Ερωτώ
και ήµουν πολύ ευγενής, το ρώτησα και στην προηγούµενη οµιλία µου, αλλά θέλω να το ρωτήσω τώρα λίγο πιο σκληρά, λίγο
πιο ξεκάθαρα: Ποια είναι η σχέση που θέλει να έχει ο κ. Τσίπρας
µε την τρόικα της δραχµής; Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Η
τρόικα της δραχµής υπάρχει στη χώρα. Είναι ο µισός ΣΥΡΙΖΑ. Το
επιβεβαιώνει η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Είναι, βέβαια, οι ΑΝΕΛ και είναι, βέβαια, η Χρυσή Αυγή. Ποια είναι
η σχέση και ποιο είναι το όριο ανοχής ενός Πρωθυπουργού που
θέλει να είναι Πρωθυπουργός µιας ευρωπαϊκής χώρας µε την
τρόικα της δραχµής; Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: (Υφυπουργός Επικρατείας): Είσαι ψεύτης!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Υπάρχει κάτι ακόµα.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: (Υφυπουργός Επικρατείας): Είσαι ψεύτης! Ούτε µια…(Δεν ακούστηκε)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Υπάρχει κάτι ακόµα. Πότε θα τελειώσει…
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: (Υφυπουργός Επικρατείας): …(Δεν ακούστηκε).
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Απευθυνθείτε στον Πρωθυπουργό, αν έχετε απορίες.
Υπάρχει ένα ερώτηµα που θα έπρεπε να απαντήσει σήµερα ο
Πρωθυπουργός και δεν απαντάει: Πότε θα τελειώσει η διαπραγµάτευση;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Ψαριανέ, µην
κάνετε χειρονοµίες!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Μπορείτε να προσέχετε και δεξιά σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, ελάτε, κύριε
Θεοδωράκη! Γιατί από εδώ βλέπουµε πολλά, βλέπουµε και αυτά
που δεν βλέπουν άλλοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κυρία Π.Β., ο κ. Κουίκ σηκώθηκε
πρώτος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε αποδείξει και στο παρελθόν -και δεν πρέπει να εκτίθεστε- ότι έχετε ένα πρόβληµα µε την
όρασή σας στα άκρα δεξιά. Δεν τα προσέχετε πολύ.
Ρωτώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση: Πότε θα τελειώσει η διαπραγµάτευση; Δεν θα είναι η 14η Ιουνίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αναµένω, κύριε Θεοδωράκη, να συµµετάσχει το κόµµα σας στην επιτροπή για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι είναι αυτά πάλι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …(Δεν ακούστηκε).
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχω καµµία διάθεση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί έχετε ένα σοβαρό πρόβληµα να συµµετάσχετε σε αυτή τη διεκδίκηση που
ανάγεται στα εγκλήµατα των ναζί στη χώρα µας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρία Κωνσταντοπούλου…
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ο Χριστός και η Παναγιά!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Έλεος!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): …δεν είµαι τόσο παλιός στη Βουλή, αλλά νοµίζω ότι αυτό
που κάνετε είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Αλλά επειδή το θέτετε, να σας πω: Εγώ είχα το θάρρος µέσα στο Βερολίνο µετά
από συνάντησή µου µε τον Αντικαγκελάριο να θέσω όχι ως ηθικό
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ζήτηµα, που έθεσε ο Πρωθυπουργός, το ζήτηµα του κατοχικού
δανείου. Το έκανα µέσα στο Βερολίνο και είναι αυτή η θέση του
Ποταµιού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Δεν µίλησα µε άλλη γλώσσα στο Βερολίνο και µε άλλη γλώσσα
στην Αθήνα για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό είναι το Ποτάµι.
Δεν θα συνεχίσω µε την κ. Κωνσταντοπούλου. Αλλά έχω να της
θυµίσω πολλές ιστορίες -µια άλλη φορά- για την υπεράσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των γυναικών. Λέτε και δεν ξέρουµε
την ιστορία του καθενός µέσα σε αυτό το µικρό Κοινοβούλιο.
Τέλος πάντων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι να πείτε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εµείς…(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι είναι αυτά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Θέλετε απαντήσεις σε αυτό; Όχι. Ας το αφήσουµε. Δεν
θέλει η κ. Κωνσταντοπούλου. Μια άλλη φορά. Όχι σήµερα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχουµε µαζέψει τις ανακοινώσεις από τις γυναικείες οργανώσεις για τη δράση της πριν από µερικά χρόνια -θα τα πούµε τότεκαι από µερικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε αρθρογραφούσαν
στην «ΑΥΓΗ», γι’ αυτούς που καλύπτουν τους βιαστές. Όµως, θα
τα πούµε άλλη φορά αυτά.
Ρώτησα πριν την Κυβέρνηση πότε σκοπεύει να τελειώσει τη
διαπραγµάτευση. Ο χρόνος είναι απεριόριστος; Ποιο είναι το
όριο; Δεν υπάρχει κάποιο όριο ή µπορούµε να µιλάµε, να µιλάµε,
να µιλάµε, να βγαίνουµε στα παράθυρα, να πίνουµε φραπέδες,
να δηλώνουµε στις εφηµερίδες ότι το χρέος θα χαθεί, είναι
αέρας, άρα δεν υπάρχει λόγος για διαπραγµάτευση.
Γνωρίζει η Κυβέρνηση, γνωρίζετε, σύντροφοι της Αριστεράς απευθύνοµαι µόνο σε εσάς και προφανώς για ευνόητους λόγους
δεν απευθύνοµαι στους ακροδεξιούς συµµάχους σας- ότι …
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ε, όχι και ακροδεξιοί σύµµαχοί
µας!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Γνωρίζετε ότι κάθε µέρα κλείνουν εξήντα επιχειρήσεις, ότι
κλείνουν εξακόσιες επιχειρήσεις κάθε δέκα µέρες και ότι χάνουν
τη δουλειά τους πεντακόσιοι, εξακόσιοι εργαζόµενοι κάθε µέρα;
Υπάρχει για εσάς ιδιωτική οικονοµία ή υπάρχουν µόνο κάποιοι
ψηφοφόροι που πρέπει σε αυτούς να δώσετε λογαριασµό, αδιαφορώντας γι’ αυτόν που κρατάει ζωντανή τη χώρα, δηλαδή την
ιδιωτική οικονοµία;
Επόµενο ερώτηµα: Ο κ. Τσίπρας έλεγε εξαρχής ότι θα αλλάξει
την Ευρώπη. Δεν τα κατάφερε. Μικρό το κακό. Ποιοι είναι σήµερα οι σύµµαχοί µας; Μπορείτε να µας υποδείξετε έναν σύµµαχό σας στην Ευρώπη, κύριε Τσίπρα; Ποιος έχει αποµείνει;
Είναι παλιό, κυκλοφορεί και στο facebook. Ούτε το δωδεκάρι
της Κύπρου δεν πήρατε. Υπάρχει µια χώρα, ένας Υπουργός που
µας υποστηρίζει σε αυτήν τη διαπραγµάτευση; Πώς τα έχετε καταφέρει έτσι; Πώς έχετε καταφέρει ακόµα και σοσιαλιστικά κόµµατα που κυβερνούν να εκφράζουν τις αµφιβολίες τους γι’ αυτήν
την ατέρµονη συζήτηση που κάνετε και να λένε ότι πηγαίνετε εκεί
χωρίς πρόγραµµα, χωρίς θέσεις, χωρίς στόχο;
Επιµένετε να λέτε, κύριε Τσίπρα, ότι εκπλαγήκατε από τις προτάσεις του κ. Γιούνκερ. Έχετε το δικαίωµα να λέτε ότι «εκπλαγήκαµε από τις προτάσεις του κ. Γιούνκερ». Αγκαλιές, χέρι-χέρι,
συζητήσεις, καφεδάκια. Δεν ξέρατε τι µας ετοιµάζουν, αν µας
ετοιµάζουν; Αυτός είναι ο ρόλος του Πρωθυπουργού; Δεν
έπρεπε να έχει καταλάβει ότι σε αυτήν την υπόθεση τέσσερις
µήνες τώρα, που καθυστερούµε, κάτι έρχεται;
Ξέρετε κάτι; Υπάρχει το µεγάλο ερώτηµα, κύριε Τσίπρα: Ποια
είναι η δική σας πρόταση; Είναι το άρθρο στην εφηµερίδα «LE
MONDE», που είπατε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πρόωρες συντάξεις, ότι προχωράτε τις ιδιωτικοποιήσεις; Είναι η κοµµατική
σας οµιλία µετά τη Ρίγα; Είναι αυτά που λέτε στην κ. Μέρκελ;
Ποια είναι η πρότασή σας; Δεν µπορείτε να είστε τρισυπόστατος,
γιατί εκτός των άλλων φοβάµαι ότι ζαλίζετε τους Βουλευτές σας.
Το τελευταίο µου ερώτηµα: Δέχεστε την εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, κύριε Τσίπρα; Δεν µιλώ για τώρα, για τις πέντε,
έξι, επτά µέρες που απέµειναν. Δέχεστε την εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης για τη µεγάλη υπόθεση του χρέους, για τις νέες
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χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας;
Επιτρέψτε µου, αλλά επειδή δεν φηµίζεστε και πολύ για τις επιλογές των προσώπων που κάνετε -δεν θα µιλήσω για συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά αν κοιτάξετε γύρω σας θα καταλάβετε τι
λέω- νοµίζω ότι είναι µια χρυσή ευκαιρία που σας δίνει το Ποτάµι.
Να αρπάξετε, λοιπόν, την ευκαιρία, γιατί έξω υπάρχουν άνθρωποι που µπορούν να βοηθήσουν. Δεν εννοώ -και το είπα από
πριν- Βουλευτές ή στελέχη του Ποταµιού, του ΠΑΣΟΚ ή της
Νέας Δηµοκρατίας. Αλίµονο! Μιλώ, όµως, για µία εθνική Ελλάδος
που µπορεί να συγκροτηθεί και που µπορεί να βοηθήσει τη διαπραγµάτευση της χώρας.
Θα έπρεπε µία υπεύθυνη Κυβέρνηση να µην αρκείται στο 35%
και να θεωρεί ότι µπορεί να λύσει το µείζον θέµα της χώρας,
αυτό που θα ταλανίζει τα παιδιά µας, µόνο µε κάποιους ερασιτέχνες της πολιτικής και µε κάποια πρώην στελέχη άλλων κοµµάτων.
Η συµφωνία, κύριε Τσίπρα, δεν είναι «λαγός» που θα βγει κάποια στιγµή από το καπέλο. Θέλει δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει
τόλµη. Δεν είχατε. Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε συναίσθηση της
ιστορικής σας ευθύνης και να θέλετε να µην µείνετε στην ιστορία
ως Πρωθυπουργός του «Δυστυχώς επτωχεύσαµεν», αλλά του
«Ευτυχώς διασωθήκαµε».
Εµείς, παρά τις επιθέσεις που δεχόµαστε -και δεχόµαστε πολλαπλές επιθέσεις, αρθρογραφούν στην «ΑΥΓΗ»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ποιοι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Ξέρετε ποιοι. Οι σύµβουλοι του Άκη Τσοχατζόπουλου για
χρόνια αρθρογραφούν στην «ΑΥΓΗ»…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
… και λένε για εµάς, που µπήκαµε τώρα στην πολιτική, για τις
πολιτικές µας ευθύνες.
Μπορούν, λοιπόν, να µας λοιδορούν καθηµερινά. Εµείς το
εθνικό µας καθήκον θα το κάνουµε. Και το λέω και το ξαναλέω.
Δεν έχουµε λόγο να παίζουµε µε τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουµε
να εκδικηθούµε καµµία Κυβέρνηση.
Εάν έρθει αυτή η συµφωνία, εµείς οι δεκαεπτά ταπεινοί Βουλευτές του Ποταµιού, από τη στιγµή που αυτή η συµφωνία θα
έχει την έγκρισή σας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των συµµάχων µας δηλαδή, των διαχρονικών συµµάχων της
χώρας, εµείς αυτή τη συµφωνία θα την ψηφίσουµε.
Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι από εµάς θα πάρετε λευκή επιταγή. Από την επόµενη µέρα θα αναµετρηθούµε στο πεδίο της
πραγµατικής πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή πολλά ειπώθηκαν και επειδή δεν θα µείνουν φυσικά και χωρίς απάντηση, στην
επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, η οποία
χθες άκουσε την επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
που προσδιορίζει σε ποσό µεταξύ 280 έως 340 δισεκατοµµυρίων
ευρώ την ελληνική αξίωση, το κόµµα σας δεν συµµετέχει.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν είναι δυνατόν να απαντάτε σε
όλα, κυρία Πρόεδρε! Έλεος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είστε Αρχηγός κόµµατος;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και είναι ανεξήγητο
γιατί απ’ όλες τις Επιτροπές µόνον σε αυτήν δεν συµµετέχετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν είστε ακόµη Αρχηγός κόµµατος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είστε ευπρόσδεκτοι
να συµµετάσχετε και να συµβάλλετε σε αυτήν τη διεκδίκηση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είναι προκλητικό αυτό που κάνετε! Προσβάλλετε τη διαδικασία τώρα. Είναι εκτός Κανονισµού αυτό που κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να διαβάσετε καλύτερα τον Κανονισµό.
Κατά δεύτερον…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Δεν είστε ακόµη Αρχηγός κόµµατος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επειδή η ιστορία του
καθενός είναι γνωστή και στην υπηρέτηση των δικαιωµάτων και
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της αλήθειας και στην υπηρέτηση της συκοφαντίας και των νταβατζήδων, η δική µου συνεισφορά σε σχέση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι να καταθέσω στα Πρακτικά αυτής εδώ της
συζήτησης την επίσηµη ανακοίνωση του ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα του ΟΗΕ, που βγήκε πριν από τρεις µέρες, και αποδεικνύει ότι καθόλου µόνη της δεν είναι η ελληνική Κυβέρνηση και
η οποία λέει πώς τα µνηµόνια κατέστρεψαν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και απειλούν τη δηµοκρατία. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούµπας, έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έλεος!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Είστε Πρόεδρος της Βουλής εσείς
ή Πρόεδρος κόµµατος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εσείς είστε Βουλευτής, που δεν έχει ψηφίσει το µνηµόνιο, κύριε Ψαριανέ, κατά τα
λεγόµενα του Προέδρου σας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Φτιάξτε πρώτα το κόµµα σας και
µετά πείτε ό,τι έχετε να πείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρία Πρόεδρε, τι θα γίνει τώρα; Τι θα γίνει; Θα συνοµιλείτε µε
Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Κουτσούµπας
έχει τον λόγο. Ξεκινάει τώρα ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας): Θα ήθελα να ξεκινήσω µε αυτό το σχόλιο, τέλος πάντων.
Ήθελα να το πω και από την αρχή της συζήτησης. Γιατί όλοι µας
έχουµε δουλειές. Δεν εξαρτώνται τα πάντα από το πρόγραµµα
ούτε του κάθε Κυβερνητικού Εκπροσώπου ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε οποιουδήποτε άλλου. Θέλει δηλαδή και µια
σοβαρότητα σε αυτή τη διαδικασία.
Συνεχίζετε ακάθεκτοι, µε διαδικασίες fast track στη Βουλή. Γίνεστε κι εσείς συνώνυµο, έτσι, µίας λειτουργίας στα χνάρια των
προηγούµενων. Κάνετε µία διαδικασία, που έχετε και το µαχαίρι
και το πεπόνι. Δεν ενηµερώνετε για τίποτα ουσιαστικά ούτε έγκαιρα. Είστε µόνο εσείς γνώστες όλων των e-mails που έχετε ανταλλάξει από την Ελλάδα -είτε προσωπικά στις συναντήσεις εκεί
που πάτε- όλων των συζητήσεων που έχετε κάνει µεταξύ σας και
µε τους εταίρους σας, γνώστες των «ροζ» πλέον γραµµών σας,
διότι οι κόκκινες τελείωσαν. Ξέρετε και τις «µαύρες γραµµές» και
τις απόψεις των εταίρους σας, των δανειστών, της tρόικας, των
θεσµών. Ξέρετε ποιοι έχουν τη µία και ποιοι έχουν την άλλη
άποψη. Η Βουλή, στην ουσία, έχει µεσάνυχτα.
Υποτίθεται ότι µας ενηµερώσατε σήµερα, εκτάκτως µάλιστα.
Βέβαια, είχατε και την απαίτηση από την αρχή να τοποθετηθούµε. Φυσικά, τοποθετηθήκαµε. Εµείς, ως kόµµα, τοποθετηθήκαµε ξεκάθαρα για µία σειρά ζητηµάτων.
Μέχρι προχθές, όταν οι Βουλευτές σας, σας ρωτούσαν «τι γίνεται µε τη διαπραγµάτευση και ποιες είναι οι προτάσεις των δανειστών και ποιες οι προτάσεις οι δικές σας», τους απαντούσατε
ότι σε αυτή τη φάση καλό είναι να µην ξέρουν και πολλά.
Βέβαια, όχι ότι µας διαφωτίσατε ιδιαιτέρως απόψε µε αυτά
που είπατε. Δεν είπατε και τίποτα καινούριο. Αυτά τα διαβάζουµε
κάθε µέρα στις δηλώσεις σας, σε άρθρα σας, σε συνεντεύξεις
στελεχών σας κ.λπ..
Ούτε τους δικούς σας ενηµερώνετε. Βέβαια, ποσώς µας ενδιαφέρει η εσωκοµµατική σας λειτουργία, το επίπεδο της εσωκοµµατικής σας δηµοκρατίας και συνέπειας. Αυτό είναι δικό σας
θέµα. Ας το λύσετε µόνοι σας µε την Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα.
Δεν µπορεί, όµως, να συµπεριφέρεστε έτσι απέναντι στις
άλλες πολιτικές δυνάµεις του τόπου. Αν θέλετε ουσιαστική ενηµέρωση και συζήτηση, αν πραγµατικά σας ενδιέφεραν οι απόψεις των πολιτικών κοµµάτων, ιδιαίτερα του ΚΚΕ, έπρεπε να
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αναλάβετε την ευθύνη, ώστε να έχουν δικαίωµα αναλυτικής ενηµέρωσης έγκαιρα όλα τα κόµµατα.
Εµείς προσωπικά, δεν είχαµε ως κόµµα ενηµέρωση. Το ΚΚΕ
δεν είχε. Δεν θα ήταν δύσκολο να µας στέλνατε αυτές τις σαράντα επτά σελίδες, αντί να τις διαβάζουµε από τη διαρροή σε
γερµανικές εφηµερίδες ή δεν ξέρω πού αλλού. Θα µπορούσατε
να µας στέλνατε και τις προτάσεις των δανειστών. Έτσι κι αλλιώς, κι αυτές βγήκαν στη δηµοσιότητα. Από τους δηµοσιογράφους τα µαθαίναµε. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα µέσα ενηµέρωσης και ενηµερωνόµαστε από εκεί, για να έρθουµε να τοποθετηθούµε απόψε. Διότι δεν πιστεύω να έχει κανένας την απαίτηση ούτε εσείς, κύριε Τσίπρα, µε µία εικοσάλεπτη, εικοσιπεντάλεπτη οµιλία, ενηµέρωση για το τι λέτε εσείς και το τι λένε οι
δανειστές και τι σας είπε προχθές το βράδυ ο Γιούνκερ να τοποθετηθούµε και µάλιστα, να συναινέσουµε –όπως λέτε- και να «βάλουµε πλάτη» για βοήθεια για την αγωνιστική σας γραµµή και την
υπερήφανη διαπραγµάτευσή σας, που να τη χαίρεστε.
Παρ’ όλα αυτά, βέβαια, ξαναλέω ότι τοποθετηθήκαµε –και τοποθετούµαστε- υπεύθυνα, και ας µην είχαµε τη δυνατότητα που
απαιτείται για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Γιατί, εκτός του ότι δεν
µαθαίνουµε τι λέτε ακριβώς και ποιες είναι οι προτάσεις, παρά
µόνο από τον Τύπο, µαθαίνουµε κι ότι συγκαλείται η Βουλή, ενώ
βρισκόµασταν, για παράδειγµα, εµείς στην Κύπρο. Και δεν ξέρω
πού αλλού βρίσκονταν οι άλλοι πολιτικοί Αρχηγοί ή ποιες άλλες
ανειληµµένες υποχρεώσεις είχαν.
Βέβαια, δεν ήµασταν στην Κύπρο για αναψυχή. Χθες, το απόγευµα πήγαµε για την έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ. Βέβαια, είχαµε πρόγραµµα για συναντήσεις µε την κυπριακή ηγεσία
εκεί, µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας της Κύπρου, τις οποίες
κάναµε, γιατί υπάρχουν εξελίξεις και για αυτά τα ζητήµατα.
Βέβαια, έχετε ακόµη το θράσος να µιλάτε για συναίνεση και
να ζητάτε ελάχιστο όριο συναίνεσης εδώ µέσα στη Βουλή απ’
όλους. Εσείς δεν µπορείτε να βοηθήσετε στη συναίνεση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουµε, των χρόνων που θα διαθέσουµε και πότε θα γίνεται µία ουσιαστική συζήτηση, τέλος πάντων, εδώ µέσα.
Κύριε Τσίπρα, εµείς πιστεύουµε ότι δεν σηκώσατε τους τόνους, όπως είπατε, γιατί ακριβώς βαδίζετε στα χνάρια των προηγούµενων, που τόσο βέβαια τους καταδικάζατε προεκλογικά.
Ουσιαστικά, παραδεχτήκατε ότι ετοιµάζετε νέα συµφωνία-µνηµόνιο. Θα το φέρετε. Μπορεί να µην το φέρετε τώρα, µέχρι τις
14 Ιουνίου -που δεν θα κλείσει από ότι φαίνεται και από ότι καταλάβαµε, που είπε και ο κ. Θεοδωράκης πριν- αλλά σε αυτό έχουν
συµφωνήσει και οι εταίροι σας, έστω κι αν δεν το ονοµάζετε έτσι.
Γιατί και σ’ αυτό έχουν συµφωνήσει οι εταίροι: Δεν θα το ονοµάσουν µνηµόνιο. Σας έκαναν το χατίρι. Δεν θέλατε τρόικα και τους
λένε όλοι πλέον τώρα τρεις θεσµούς, όπως το ζητήσατε.
Μπράβο σας. Δεν θέλετε µνηµόνιο, θέλετε συµφωνία. Θα το λένε
συµφωνία και εκείνοι.
Η ουσία, όµως, για το λαό θα είναι ίδια. Όσο για την ανάκτηση
των απωλειών, που είναι ένα ζητούµενο κι εµείς το θέτουµε στον
ελληνικό λαό ως κόµµα, ούτε κουβέντα. Αφού ήδη παραδεχτήκατε και σήµερα -όχι άµεσα, όχι καθαρά δηλαδή, αλλά το είπατε
τέλος πάντων- ότι έχετε συµφωνήσει πως δεν θα πειράξετε τίποτα από τα προηγούµενα µνηµόνια, δηλαδή τους εφαρµοστικούς νόµους, κι αυτοί είναι τετρακόσιοι στο σύνολο.
Το ΚΚΕ δεν θα µπει ούτε µπαίνει στη λογική για το ποιο είναι
το καλύτερο, το e-mail Χαρδούβελη, το e-mail Βαρουφάκη, η καινούργια συµφωνία που ετοιµάζει και προτείνει η Κυβέρνηση
κ.λπ.. Και µόνο αυτά που µας είπατε σήµερα ότι προτείνετε ή που
έχετε ως κόκκινες γραµµές, ως όριο κλπ., αποδεικνύουν του
λόγου το αληθές. Και µόνο να πάρει κανένας, δηλαδή, το 23%
του ΦΠΑ, για παράδειγµα, που θα ανέβει και σε µια σειρά τροφίµων, καταλαβαίνουµε ότι θα το πληρώνει από τον άνεργο, τον
µεροκαµατιάρη, το συνταξιούχο. Αυτός θα επιβαρύνεται µε αυτό
το 23% του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιµα. Δεν λέω για τα υπόλοιπα.
Και δεν είναι µόνο αυτά. Ουσιαστικά, έχετε αρχίσει ένα επικίνδυνο παιχνίδι µέσα σε οξυµένες αντιθέσεις, σε ανταγωνισµούς.
Ουσιαστικά, βάζετε τους Αµερικάνους επιδιαιτητές στο Αιγαίο,
στα κυριαρχικά δικαιώµατα, στην εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας µας, επιδιαιτητές στην ΑΟΖ, για την οποία τσιµουδιά, «συ-
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νεταιράκια» στην εκµετάλλευση του Αιγαίου, βασικού πλούτου
της χώρας µας.
Θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση µιλάει για υπερήφανη διαπραγµάτευση, και ουσιαστικά εννοεί το παιχνίδι µε αυτές τις αντιθέσεις,
µε αυτούς τους ανταγωνισµούς και τις διαφορές, που είναι υπαρκτές και τη διαπάλη που γίνεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στους τρεις θεσµούς δηλαδή -την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κλπ- στα πλαίσια της τροϊκανής
συµµαχίας, για να συνεννοούµαστε και να µας καταλαβαίνει και
ο ελληνικός λαός.
Εµείς δεν αµφισβητούµε ούτε αµφισβητήσαµε ότι η Κυβέρνηση έχει και τακτική και στρατηγική. Την έχει επιλέξει. Αυτή
είναι. Βέβαια, τακτική και στρατηγική έχουν και οι άλλοι, έχουν
και οι δανειστές, έχουν και οι εταίροι και δεν είναι λιγότερο έµπειροι ούτε λιγότεροι έξυπνοι από τους κυβερνώντες, από τον κ.
Τσίπρα και τον κ. Καµµένο.
Η ουσία είναι µία κατά τη γνώµη µας. Κυβέρνηση και εταίροι
ουσιαστικά στρώνουν το έδαφος για µια νέα συµφωνία-µνηµόνιο,
που θα περιέχει και αντιλαϊκά µέτρα και αντιλαϊκές δεσµεύσεις
για το λαό σε όλους τους τοµείς, αλλά άλλα θα είναι υπό νοµοθέτηση, προφανώς πιο άµεσα, το επόµενο διάστηµα, άλλα θα
είναι σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη για το λαό. Η διέξοδος, κατά
την άποψή µας βρίσκεται µόνο στην πρόταση του ΚΚΕ και από
αυτή την άποψη καλούµε το λαό να τη στηρίξει πιο αποφασιστικά, πιο δυναµικά το επόµενο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Γραµµατέα.
Ο κ. Καµµένος έχει τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, είδαµε για µια ακόµη φορά από
τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µην γίνεται λόγος
για την πραγµατική συζήτηση που ζήτησε η Κυβέρνηση να γίνει
σήµερα, σε σχέση µε την πρόταση των δανειστών, µε τα µέτρα
αυτά τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και την ταφόπλακα και στον
ελληνικό λαό και στην ελληνική οικονοµία.
Είδαµε να µην γίνεται συζήτηση για την πρόταση της Κυβέρνησης, για µια πρόταση, η οποία είναι µετρηµένη σε κάθε τοµέα
µε νούµερα, µε ποσοστά, µε κόστη. Είναι µία πρόταση, που θα
µπορούσε να υιοθετηθεί ως εθνική θέση και να αποτελέσει ένα
εθνικό κείµενο διαπραγµάτευσης, µία πρόταση που θα µπορούσε, έχοντας υιοθετηθεί από το σύνολο του ελληνικού λαού
µέσα σ’ αυτήν τη Βουλή των Ελλήνων, να αποτελέσει ουσιαστικά
και το τέλος της εποχής αυτής.
Αντίθετα, ακούσαµε απίστευτα πράγµατα. Ήρθε ο κ. Σαµαράς
σήµερα και µας είπε ξανά ότι το µνηµόνιο ένα ήταν λάθος. Μα, ο
ίδιος είχε πάει στην ταράτσα της καγκελαρίου, Μέρκελ, και ζήτησε συγγνώµη για τη λάθος πολιτική, την οποία άσκησε, και ψήφισε εναντίον του πρώτου µνηµονίου.
Κι αν ήταν λάθος το πρώτο µνηµόνιο, γιατί ψήφισε το δεύτερο;
Γιατί ψήφισε το τρίτο; Γιατί έγινε συνέταιρος µε το ΠΑΣΟΚ και
τον κ. Βενιζέλο; Γιατί έγινε συνέταιρος µε όλους εκείνους που
ψήφισαν το πρώτο µνηµόνιο; Γιατί έβαλε κοινοβουλευτικούς του
εκπροσώπους Βουλευτές που ψήφισαν το πρώτο µνηµόνιο και
όχι απλώς το ψήφισαν και το υποστήριξαν, αλλά και τώρα λένε
ότι δεν µετανιώνουν και ότι το πρώτο µνηµόνιο ήταν η σωστή κίνηση; Με αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία πήρε στη Νέα
Δηµοκρατία, υιοθέτησε ουσιαστικά τη στήριξη του πρώτου µνηµονίου. Είναι ξανά µαζί µε την κ. Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε
το πρώτο µνηµόνιο και διεγράφη από τον κ. Σαµαρά για το πρώτο µνηµόνιο.
Τελικά, ποιο είναι λάθος; Μήπως είναι λάθος όλη η ύπαρξη
αυτής της οµάδος που πήρε την ταµπέλα ενός κόµµατος και τη
µετέτρεψε, όχι σε συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε συνιστώσα
του ΠΑΣΟΚ, ενός ΠΑΣΟΚ που καταρρέει;
Σας είπα το καλό, σας λέω και το κακό. Κι εδώ η αλήθεια είναι
η εξής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος Πανελληνίου Σοσιαλι-
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στικού Κινήµατος): Κύριε Καµµένο… (δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας πω κάτι, κύριε Βενιζέλο; Εγώ µε το ΠΑΣΟΚ δεν έχω ιδιαίτερο πρόβληµα σε αυτό,
γιατί εσείς είστε σταθεροί στις θέσεις σας. Εσείς ακολουθήσατε
τη γραµµή του Γιώργου Παπανδρέου. Τον στηρίξατε, εκείνος
σας εγκατέλειψε και την πολιτική αυτήν, τη στηρίζετε µέχρι
τώρα, από το πρώτο µνηµόνιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Να έρθετε στο συνέδριο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα έρθει στο συνέδριο;
Τώρα βγάλαµε και είδηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, κύριοι.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ σας τα έλεγα για τον
Παπανδρέου, αλλά δεν µε ακούγατε τότε, που ήταν η εποχή
καλή.
Ακούσαµε τον κ. Σαµαρά να λέει για την πολιτική την οποία
άσκησε και την οποία πρότεινε στα Ζάππεια. Έφερε δε, σαν
πρώτο παράδειγµα την αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το ΤΕΘΑ, το Ταµείο Εθνικής
Άµυνας και τα τρία ταµεία των τριών όπλων έχουν περιουσία 34
δισεκατοµµύρια ευρώ, 32,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε από
την αξιοποίηση που έκανε ο κ. Σαµαράς τι αποφέρουν τον χρόνο
το ΤΕΘΑ στην Εθνική Άµυνα, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων; Ένα εκατοµµύριο ευρώ. Δηλαδή, τέτοια αξιοποίηση αποτελεί παράδειγµα για τη διεθνή οικονοµική βιβλιογραφία! Καµµία
αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων δεν έγινε.
Ξέρετε, όµως, τι έκαναν; Αγόραζαν κάποια ακίνητα οι τράπεζες, καθ’ υπόδειξιν της Κυβέρνησης, κάποιων εργολάβων και κάποιων εκδοτών, προκειµένου να τους στηρίζουν στον βρώµικο
πόλεµο, για να τα χρησιµοποιούν ως «πιστόλια».
Όσον αφορά έτερον εκδότη, ο οποίος συνεχίζει να εκτελεί το
έργο της αντιπολίτευσης, αυτήν τη στιγµή εκκρεµεί απόφαση
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να αποδώσει πίσω 4,5 εκατοµµύρια
ευρώ που του βρήκαν σε µία τσάντα να τα βγάζει στο εξωτερικό
κι ενώ τον καθάρισε από το ποινικό η γνωστή οµάδα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεµεί η απόφαση. Ο γιος του δικαστή, όµως,
που έχει την υπόθεση διορίστηκε σε διοικητικό συµβούλιο νοσοκοµείου. Αυτή είναι η σχέση µε τη διαπλοκή. Αυτούς χρησιµοποιείτε ακόµα, για να χτυπήσετε την Κυβέρνηση αυτή, µε βρώµικα
µέσα.
Και, βέβαια, δίπλα σας είναι το φαινόµενο που λέγεται Ποτάµι,
ο κ. Θεοδωράκης.
Έφτασαν σε σηµείο να καταθέτουν ερώτηση παριστάµενοι
Βουλευτές για το εάν πλήρωσα από την τσέπη µου τα έξοδα, τα
οποία έκανα στη γιορτή της γυναίκας µου, για να κάνω τραπέζι
σε οµογενείς, ενώ έδωσα ο ίδιος την κάρτα µου και τα έξοδα, τα
οποία πλήρωσα στο ξενοδοχείο. Θέλετε να καταθέσω την κάρτα
µου στη Βουλή; Να την καταθέσω!
Είναι ντροπή να συµπλέετε, ένα νέο κόµµα, και µάλιστα να
χρησιµοποιείτε τη λέξη ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι «ακροδεξιοί». Ποιος είναι ακροδεξιός; Ο κ. Μαυραγάνης είναι ακροδεξιός; Η κ. Κουντουρά ακροδεξιά, ο κ. Καµµένος ακροδεξιός;
Είµαι εγώ ακροδεξιός;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι ο Νικολόπουλος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο Νικολόπουλος είναι ακροδεξιός. Μάλιστα. Και επειδή είναι ο Νικολόπουλος ακροδεξιός,
κατ’ εσάς, είναι και όλοι οι άλλοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Ακροδεξιοί είναι αυτοί, οι οποίοι γεννήθηκαν, για να γίνουν δεκανίκια του συστήµατος. Ακροδεξιοί είναι αυτοί, οι οποίοι πηγαίνουν να πάρουν συνέντευξη από τον Μιχαλολιάκο, όταν η Χρυσή
Αυγή είχε αποκλειστεί από όλα τα µέσα ενηµέρωσης.
Ακροδεξιοί είναι αυτοί, οι οποίοι σήµερα λένε για τον Τσοχατζόπουλο και ήταν οι σύµβουλοι του Γιάννου Παπαντωνίου και
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του κ. Σηµίτη!
Ανοίξτε το διαδίκτυο και βάλτε: «Θεοδωράκης-Σηµίτης, Θεοδωράκης-Παπαντωνίου». Θα βρείτε εκατό φωτογραφίες µε αγκαλιές και ολόκληρες εκποµπές, για να στηρίξουµε το Σηµίτη.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Τι σχέση έχουν αυτά τώρα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Μήπως, λοιπόν, θα πρέπει
να προσέχετε λίγο τα λόγια σας; Και επειδή στον Αντικαγκελάριο
είπατε για τις γερµανικές αποζηµιώσεις, του το είπατε στο αυτί.
Γιατί µπορείτε να του µιλάτε στο αυτί. Όµως, όταν ήρθε η ώρα
της επιτροπής, δεν συµµετείχατε για να κάνετε τους καλούς και
επιτίθεστε κατά της Προέδρου της Βουλής.
Αυτή είναι η αλήθεια και αυτός είναι ο ρόλος που επιτελείτε.
Έρχεστε δε εδώ, ως εκ γενετής, από τη γέννηση του κόµµατοςπατερίτσα, χωρίς να σας χρειαζόµαστε. «Θα φτάσει η ώρα»,
λέτε, «να µας παρακαλάτε»!
Δεν θα φτάσει η ώρα να σας παρακαλάµε. Αυτός είναι ο µύθος
της ζωντοχήρας!
(Χειροκροτήµατα και γέλωτες από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ)
Είπατε: «Αρπάξτε την ευκαιρία»! Τι να αρπάξουµε; Ποια ευκαιρία να αρπάξουµε; «Να αρπάξει η Ελλάδα την ευκαιρία να σας
φέρει», λέει, «σε µια πατριωτική κυβέρνηση». Με ποιες θέσεις για
τα Σκόπια, για τις γερµανικές αποζηµιώσεις, για τα εθνικά θέµατα;
Προσέξτε, λοιπόν, πώς µιλάτε και πώς χαρακτηρίζετε ανθρώπους. Και όταν έχετε το θάρρος, όταν σας πηγαίνουµε στα δικαστήρια, να έρχεστε. Να µην παρακαλάτε από την προηγούµενη
εβδοµάδα και να λέτε «την επόµενη εβδοµάδα ο δικηγόρος µου
θα είναι άρρωστος»! Εννοώ για τη δίκη που είχαµε την προηγούµενη Πέµπτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είπε επανειληµµένως δύο φορές ότι δεν υπάρχει δεδηλωµένη. Ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν µπορεί να περάσει
τις αποφάσεις της. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! Καταθέστε
τώρα πρόταση µοµφής, να δούµε ποιος έχει τη δεδηλωµένη και
ποιος δεν την έχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Έτσι µπράβο!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να δούµε ποιον στηρίζει ο
ελληνικός λαός και ποιον δεν στηρίζει. Και εάν δεν έχετε το θάρρος να καταθέσετε πρόταση µοµφής, µην πιέζεστε πολύ. Γιατί,
ενίοτε, τα αιτήµατα για εκλογές γίνονται δεκτά. (Χειροκροτήµατα
από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Καµµένο.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, κ. Βενιζέλος.
Στις δευτερολογίες επιδείχθηκε ένας αυτοπεριορισµός, που
ελπίζω να επιβεβαιωθεί µέχρι το τέλος της συζήτησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, επειδή
είστε υπόδειγµα αυτοπεριορισµού, θα ακολουθήσω τη συµβουλή
σας και το παράδειγµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το εκτιµώ ιδιαιτέρως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Και εγώ. Είναι άλλωστε αµοιβαία και
πρόδηλη η εκτίµηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας αναρωτηθούµε τι µήνυµα
έστειλε σήµερα ο κ. Τσίπρας µιλώντας στη Βουλή, προκαλώντας
τη συζήτηση αυτή. Σε ποιον απευθύνθηκε; Απευθύνθηκε στο διεθνές ακροατήριο; Έστειλε µηνύµατα στους πιστωτές, στους
εταίρους, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στους διεθνείς θεσµούς;
Απευθύνθηκε, δυστυχώς, µόνο και αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο. Όχι στην κοινωνία, αλλά στο εσωκοµµατικό
ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ και από δίπλα, των Ανεξαρτήτων Ελλή-
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νων.
Μάλιστα, σήµερα εξέθρεψε τον κ. Καµµένο ως θεµατοφύλακα
της άκαµπτης ριζοσπαστικής αριστερής πολιτικής. Αναρωτιέµαι
πώς νιώθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές,
βλέποντας τον κ. Καµµένο να κανοναρχεί, να εγγυάται την ορθοδοξία τους και τη συνέπειά τους.
Αυτό που γίνεται τώρα –σηµειώστε το!- θα το πληρώσει πολύ
ακριβά ο κ. Τσίπρας σε λίγες εβδοµάδες.
Για να σκεφθούµε: Βοήθησε τη διαπραγµατευτική θέση της
χώρας η σηµερινή συζήτηση και η στάση του κ. Τσίπρα; Συνέβαλε στην αλλαγή του εσωτερικού πολιτικού κλίµατος, στη διαµόρφωση ενός ενιαίου εθνικού µετώπου; Διαµόρφωσε τις
προϋποθέσεις της συναίνεσης ή επανέλαβε τελικά προκλήσεις;
Τον άκουσα στη δευτερολογία του. Άκουσα –και το λέω µε
λύπη- τον εξυπναδίστικο τρόπο µε τον οποίο απευθυνόταν στον
Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας και δι’ αυτού στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Τον άκουσα να λέει: «Εν πάση περιπτώσει, αποδεχθείτε αυτά που έχουµε πει» ή «εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ, διότι µε βοηθάτε να πω ότι δεν θα αποδεχθώ αλλαγή
στον ΦΠΑ των νησιών», αλλαγή στον ΦΠΑ των νησιών που πρότεινε η Κυβέρνηση πριν από δύο µέρες µε το κείµενο των σαράντα επτά σελίδων και είχε ουσιαστικά προτείνει ο κ. Βαρουφάκης µε το κείµενό του, του Μαρτίου 2015, όταν ανέλυσε µε
αριθµούς και σχεδιαγράµµατα το περιεχόµενο της συµφωνίας
της 20ης Φεβρουαρίου, αυτής που πολλοί συνάδελφοί του στην
Κυβέρνηση τού λένε: Κακώς την υπογράψαµε. Δεν καταλάβαµε.
Έπρεπε να διασφαλίσουµε χρηµατοδότηση. Πήραµε µνηµόνιο
χωρίς λεφτά και µας πήραν και τα 11 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αυτά που ακούσαµε από το στόµα του Πρωθυπουργού ήταν
µία υπεύθυνη εθνική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού µιας
χώρας, που είναι στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα και διαπραγµατεύεται και έχει χρηµατοδοτικές ανάγκες, αναπτυξιακά
προβλήµατα, που πρέπει να βγει κάποια στιγµή στις αγορές και
να ξαναγίνει κυρίαρχη και ανεξάρτητη και να µην είναι εξαρτηµένη από τα δάνεια των εταίρων της; Ή ήταν µια µίζερη, µικρόψυχη, µικροκοµµατική διαχείριση της συγκυρίας; Πόσο θα
διαρκέσει η σηµερινή συζήτηση; Ποια είναι η προστιθέµενη αξία
της; Για πόσες ώρες θα τη θυµόµαστε ως συµβολή σε µια εθνική
προσπάθεια;
Μας λέει ο κ. Τσίπρας, υπερήφανος: «Δεν πρόκειται η Κυβέρνηση αυτή να υπογράψει µνηµόνιο 3!». Μάλιστα! Θα υπογράψει
τη µικρή συµφωνία ολοκλήρωσης του µνηµονίου 2; Θα πάρει τις
υπολειπόµενες δόσεις, για να µπορέσει να καλύψει τις επιτακτικές και επείγουσες χρηµατοδοτικές ανάγκες για τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο; Και πότε θα γίνει αυτό; Με ποιους όρους; Εκτός
και αν εννοεί ότι δεν πρόκειται να υπογράψει µνηµόνιο 3, όπως
εννοούσε ότι δεν θα υπογράψει την παράταση του µνηµονίου 2.
Διότι ακούσαµε την υπερήφανη δήλωση και προεκλογικά και µετεκλογικά, «Δεν θα υπογράψουµε παράταση», αλλά ο κ. Βαρουφάκης έβαλε την υπογραφή του στην παράταση της κύριας
σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, που παραπέµπει ρητά
στο πρόγραµµα, που παραπέµπει ρητά στο µνηµόνιο, που, βεβαίως, είναι αποτέλεσµα της συµφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου
και συνιστά τη νοµική βάση της συνεχιζόµενης διαπραγµάτευσης.
Θυµάται την άλλη υπερήφανη δήλωση: «Δεν θέλουµε δόσεις.
Μας αρκεί ο ELA και η αύξηση του ορίου των εντόκων γραµµατίων»; Τώρα κάνουµε «κρα» για µία δόση και λέµε: αν δεν έρθει
η δόση, δεν πληρώνουµε τις δικές µας υποχρεώσεις.
Και στέλνουµε και µήνυµα υπερήφανης και άκαµπτης στάσης,
ζητώντας διευκόλυνση από το ΔΝΤ να πάνε όλες οι πληρωµές
στο τέλος Ιουνίου! Το τέλος Ιουνίου έρχεται. Στις 5 Ιουνίου είµαστε. Θα φτάσει και η 19η και η 30η Ιουνίου.
Μήπως το ίδιο δεν έλεγαν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης και
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για µονοµερείς ενέργειες στο επονείδιστο χρέος, για διεθνή διάσκεψη, για κούρεµα; Τώρα; Παραµετρικές αλλαγές, η «Lazard», να ξαναδούµε τα δεδοµένα όπως τα
είχαµε διαµορφώσει. Εκτός και αν όλα αυτά είναι ένα τέχνασµα
το οποίο απευθύνεται σε αφελείς, αν ο κ. Τσίπρας –θα χρησιµοποιήσω έναν όρο- «νοµιναλιστικά» -λέγεται αυτό- εννοεί ότι δεν
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θα υπογράψει ποτέ µνηµόνιο 3, γιατί το µνηµόνιο 3 στον νέο
κόσµο του Όργουελ λέγεται νέα αναπτυξιακή συµφωνία. Για την
ακρίβεια, λέγεται «Σχέδιο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας», ΣΑΝΟ!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στον κ. Τσίπρα ο οποίος απουσιάζει –ειδικά όταν έλαβα εγώ το λόγο- αλλά φαντάζοµαι ότι υποκαθίσταται εδώ από τους κορυφαίους Υπουργούς του και του λέω: Κύριε
Τσίπρα, όταν θα φέρετε ως Πρωθυπουργός πρόσθετο κούρεµα
1 ευρώ στο χρέος, ελάτε να µας το πείτε, να σας πούµε µπράβο!
Όταν θα φέρετε µικρότερα επιτόκια κατά ένα δέκατο της µονάδας, ελάτε να µας το πείτε, να σας πούµε µπράβο! Όταν θα φέρετε επιµήκυνση της µέσης διάρκειας του χρέους κατά έναν
µήνα, ελάτε να µας το πείτε, να σας πούµε µπράβο!
Δεν δέχοµαι, όµως, ερωτήσεις του τύπου «Θα στηρίξετε την
Κυβέρνηση στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους;».
Εσείς προσχωρείτε στην πολιτική µας. Το είπα και στην αρχική
µου οµιλία. Γλείφετε, εκεί που φτύνατε. Γιατί κατηγορούσατε
αυτό που έγινε το 2012, το κούρεµα, την αναδιάρθρωση, το «καταραµένο» PSI. Και τώρα, µε τους συµβούλους µας, του 2012,
προσπαθείτε να επαναφέρετε τα κείµενά µας, τα επιχειρήµατά
µας, δηλαδή να αξιοποιήσετε το πλαίσιο που έχουµε διαµορφώσει.
Και πρέπει να ξανασκεφτεί ο κ. Τσίπρας αυτό που είπε ως µια
βαριά προσβολή στον πατριωτισµό µας, ότι οι πιστωτές αντλούν
επιχειρήµατα από το e-mail Χαρδούβελη. Ποιο; Από το κείµενο
µε το οποίο εµείς αρνούµασταν να αποδεχθούµε τις πιέσεις των
Ευρωπαίων και του ΔΝΤ, από το κείµενο µε το οποίο εµείς θέλαµε να αντλήσουµε το βασικό πολιτικό επιχείρηµα ότι δεν µπορούν να ληφθούν πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα, ότι δεν
µπορεί να γίνουν περικοπές µισθών και συντάξεων, δεν µπορεί
να γίνουν αλλαγές στο εργασιακό.
Εκκρεµεί, όµως, η βασική ερώτηση και υπάρχει και η ευκαιρία
της τριτολογίας του κ. Τσίπρα: Μπορεί να παρουσιάσει στη Βουλή ως Πρωθυπουργός ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραµµα; Καλά,
δεν θα υπογράψει το µνηµόνιο 3. Πότε θα βγει η χώρα από το
µνηµόνιο; Ποια είναι η επιδίωξη, ο στόχος, η δέσµευση; Όχι, από
το µνηµόνιο ως λέξη. Από το µνηµόνιο ως κατάσταση, ακόµη και
αν αυτό λέγεται σχέδιο αναπτυξιακής πολιτικής. Πότε; Ποιος
είναι ο στόχος; Πότε θα επανέλθουµε στις αγορές; Πότε θα πάψουµε να εξαρτώµεθα από ένα νέο δάνειο που θέτει όρους;
Είχα πει πριν από ενάµιση µήνα ότι θα ανασυσκευάσουν τα
υφιστάµενα κονδύλια και θα τα εµφανίσουν ως µνηµόνιο 3 µε
νέους όρους. Τώρα δεν φτάνουν τα υφιστάµενα κονδύλια του
µνηµονίου 2.
Πόσες είναι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας για το
2016, 2017, 2018; Τι λέει το Υπουργείο Οικονοµικών, εάν υποθέσουµε ότι χρειαζόµαστε στήριξη και για το 2018; Και µακάρι να
σταµατήσουµε εκεί.
Τα ποσά που χρειάζεται η χώρα διεθνώς υπολογίζονται σε 50
δισεκατοµµύρια, δυστυχώς, εάν δεν βγει στις αγορές. Καλώς ή
κακώς, κυρίαρχο κράτος είναι το κράτος που δανείζεται µε λογικά επιτόκια. Γι’ αυτό το χρέος λέγεται «κυρίαρχο» και τα οµόλογα «κυρίαρχα», στις περισσότερες γλώσσες του κόσµου.
Πείτε κάτι στη Βουλή, στους Βουλευτές σας. Γιατί αγωνίζονται; Γιατί παθιάζονται; Γιατί σας στηρίζουν; Με ποια προοπτική;
Πείτε κάτι στην αγορά, στους επιχειρηµατίες, στους ανέργους
που προσδοκούν µία θέση εργασίας.
Εµείς είχαµε το σχέδιο. Και το σχέδιο δεν ήταν δικό µας, ήταν
απόφαση του Eurogroup. Κουβέντα, απορία ψάλτου βηξ, για την
αναφορά µου ότι η έξοδος στην προληπτική πιστωτική γραµµή
δεν ήταν επιδίωξη της κυβέρνησης, αλλά απόφαση του Eurogroup του Νοεµβρίου του 2014.
Και, πρακτικά, εµφανίζετε αυτό το κείµενο των σαράντα επτά
σελίδων, την πρόταση της Κυβέρνησής σας. Είδαµε το περιεχόµενο, είδαµε τις επιβαρύνσεις για την κοινωνία, τους πολίτες, την
αγορά, την οικονοµία. Είδαµε τα φορολογικά µέτρα. Αυτό το κείµενο είναι για εσάς απαράβατο όριο;
Τι λέτε; Τι θέλετε να πει η Βουλή σήµερα για να σας στηρίξει;
Τι ζητάτε από εµάς;
Ο κυβερνητικός σας εταίρος καµαρώνει και σας λέει «έχουµε
δεδηλωµένη». Έχετε δεδηλωµένη; Προχωρήστε. Εµείς είπαµε
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ότι στηρίζουµε µία εθνική προσπάθεια, αλλά δεν θα διευκολύνουµε κοινοβουλευτικά µία Kυβέρνηση η οποία εφαρµόζει αυτές
τις πολιτικές και όχι µόνο στην οικονοµία, αλλά στην εξωτερική
πολιτική, στην ασφάλεια, στην παιδεία, στους θεσµούς.
Έρχεται ο κ. Τσίπρας και λέει: «Μα, είναι δυνατόν; Βρισκόµαστε σε πιστωτική ασφυξία». Πότε; Εν έτει 2015, µε τη χώρα λίγο
πριν την έξοδο. Σε ποια πιστωτική ασφυξία βρισκόταν η χώρα το
2009, το 2010, το 2011, το 2012; Φαντασιώνεστε τη σκληρή διαπραγµάτευση, ε; Ελάτε να σας πούµε εµείς, ελάτε να σας πω
εγώ προσωπικά τι σηµαίνει σκληρή διαπραγµάτευση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…να σε βάζουν σε ένα τραπέζι συζήτησης για το αν η χώρα θα
βγει αύριο από το ευρώ, για το αν θα υπάρχει συµµετοχή στο
κούρεµα του χρέους εθελοντική, υποτίθεται, όλου του ιδιωτικού
τοµέα παγκοσµίως σε ποσοστό µεγαλύτερο του 95%, για το αν
θα εφαρµοστεί ή δεν θα εφαρµοστεί το σχέδιο εκτάκτων συνθηκών για τον τραπεζικό τοµέα στην Ελλάδα.
Ελάτε να απαντήσετε σε αυτά. Ελάτε να µιλήσετε, εκπροσωπώντας µία χώρα µε 12,5% του ΑΕΠ πρωτογενές έλλειµµα, που
αν βρισκόταν ξεκρέµαστη, εκτός Ευρωζώνης και εκτός οικονοµικού συστήµατος, δεν θα µπορούσε να καλύψει στοιχειωδώς τις
λειτουργικές ανάγκες του κράτους: Ούτε µισθούς ούτε συντάξεις ούτε νοσοκοµεία ούτε σχολεία ούτε πρόνοια.
Τώρα αντιµετωπίζουµε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας. Τίποτα
δεν συγκρίνεται µε αυτά που έχουµε βιώσει. Τα έχετε συκοφαντήσει όλα αυτά, τα έχετε λοιδορήσει, τα έχετε αλλοιώσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό θα πληρωθεί ακριβά!
Για να µην πληρώσει, όµως, η χώρα και το κόστος να είναι
µόνο πολιτικό κόστος δικό σας και όχι εθνικό κόστος της χώρας,
µπορείτε να αξιοποιήσετε τη συζήτηση, όπως γίνεται σε όλα τα
κοινοβούλια των σύγχρονων κοινοβουλευτικών δηµοκρατιών,
χωρίς να χαµογελάτε, χωρίς αλαζονεία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δηµοκρατία…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εσείς σε
µας;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ναι, εγώ σε σας. Ειδικώς προσωπικώς
σε σας, που εκθέτετε, προσβάλλετε και ταπεινώνετε τη χώρα,
που ακκίζεστε, χωρίς να έχετε συνείδηση της ευθύνης σας και
πολιτικά και προσωπικά. Και έχετε το θράσος να λέτε…
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σε µας;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Σε εσάς. Ναι, σε σας και στον κ. Τσίπρα, που σας διόρισε και σας κρατά στη θέση αυτή.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν ντρέπεστε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ναι, να ακούσετε τι λέει η Αντιπολίτευση! Να τη σεβαστείτε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ηρεµήστε, κύριε Βενιζέλο!
Έλεος! Μας κουνάτε και το δάκτυλο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Γιατί αν δεν σέβεστε το διάλογο και την
αλήθεια, τότε δυστυχώς οι οιωνοί είναι πολύ κακοί για τη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το κύκνειο άσµα σας είναι αυτό, κύριε Βενιζέλο! Το κύκνειο άσµα σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπενθυµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή και αυτό
λέγεται «λαϊκή κυριαρχία». Για να θυµόµαστε και την κυριαρχία
µε τη δηµοκρατική της έννοια.
Το 12,5% έλλειµµα, έχω την αίσθηση ότι αποτελεί αντικείµενο
ποινικής διερεύνησης, που είναι εν εξελίξει.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ζητώ τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ζητώ τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Θέλω τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μιλήσατε το πενταπλάσιο από το προβλεπόµενο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν έχετε δικαίωµα να µου το αρνηθείτε. Θέλω τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Καθίστε, κύριε Βενιζέλο. Δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Όχι, εσείς θα καθίσετε στη θέση σας
και θα είστε προσεκτική! Θέλω τον λόγο επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Έχω τον λόγο -και θα µου τον δώσετεεπί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε τον λόγο επί
προσωπικού µήπως;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επί προσωπικού
µήπως;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Επί του Κανονισµού!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας δίνω τον λόγο επί
προσωπικού για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ακούστε, κυρία Πρόεδρε, ο Κανονισµός
της Βουλής προσδιορίζει επ’ ακριβώς πότε και πώς απευθύνεται
ο Πρόεδρος της Βουλής στο Σώµα, τι περιεχόµενο έχουν και πώς
γίνονται οι ανακοινώσεις του Προέδρου προς τη Βουλή.
Αυτές οι παρεµβάσεις σας, οι δήθεν χαριτωµένες, οι δήθεν
απειλητικές, οι δήθεν υπαινικτικές, διατυπώνονται κατά παράβαση του Κανονισµού της Βουλής και του Συντάγµατος. Πρέπει
να τιµήσετε τη θέση σας. Εάν σας πέφτει µεγάλη, παρακαλώ να
προσαρµόσετε τα µεγέθη της συµπεριφοράς σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα εφεύρουµε και την
προκρούστειο θέση, προκειµένου να προσαρµόσουµε στα δικά
σας προαπαιτούµενα.
Όµως, ο Κανονισµός της Βουλής ρητά ορίζει ότι ο Πρόεδρος
οµιλεί από την Έδρα –διαβάστε τον Κανονισµό- και όταν θέλει
να µιλήσει για την ουσία του ζητήµατος –δυστυχώς, αυτά τα
οποία ακούστηκαν προηγουµένως δεν ήταν ουσία του ζητήµατος- τότε οµιλεί από το Βήµα.
Έληξε το προσωπικό, επί του οποίου σας έδωσα τον λόγο.
Τον λόγο έχει, για την τριτολογία του, ο Πρωθυπουργός κ.
Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, παρά τον εκνευρισµό της τελευταίας στιγµής,
νοµίζω ότι ήταν µια κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία άξιζε τον
κόπο να συµβεί. Και νοµίζω ότι πρέπει όλοι και όλες να επισηµάνουµε ότι, παρά το γεγονός πως βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη διαπραγµατευτική διαδικασία, έχουµε ήδη δύο φορές συγκαλέσει
τη Βουλή µε βάση τον Κανονισµό, προκειµένου να ενηµερωθεί
το Σώµα για τις εξελίξεις, για την εν εξελίξει διαπραγµατευτική
διαδικασία και να ακουστούν υπεύθυνα οι θέσεις των Αρχηγών
των κοµµάτων, κάτι που δεν έγινε –και θέλω να το υπενθυµίσωούτε κατά τη διάρκεια της πρώτης διαπραγµατευτικής διαδικασίας –ίσως να αδικώ, αν έγινε για µια φορά, δεν θυµάµαι, από
τον Γιώργο Παπανδρέου- αλλά σίγουρα δεν έγινε σε όλες τις
επόµενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Σαµαρά. Η Βουλή συνέρχονταν µόνο µετά το τέλος της υπογραφής
κρίσιµων αποφάσεων για το µέλλον του τόπου.
Και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά µας, θεωρώ ότι ήταν χρήσιµη διαδικασία, καθότι δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους Αρχηγούς των κοµµάτων, µε υπευθυνότητα να τοποθετηθούν, να πουν
τη γνώµη τους πάνω στα κρίσιµα διακυβεύµατα της επόµενης
περιόδου, να τοποθετηθούν κυρίως -κι εγώ κρατώ αυτό- σε ό,τι
αφορά την πρόταση που δέχθηκε η ελληνική Κυβέρνηση από
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τους τρεις θεσµούς. Και δεν είναι η πρόταση Γιούνκερ, είναι η
πρόταση των τριών θεσµών.
Μπορώ να συµπεράνω από το σύνολο των τοποθετήσεων, ότι
ορθώς προχωρούµε στη µη αποδοχή της πρότασης αυτής ως
βάση συζήτησης. Βεβαίως, υπάρχουν στοιχεία στα οποία µπορεί
να υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση, όπως τα χαµηλά πρωτογενή
πλεονάσµατα.
Η ελληνική Κυβέρνηση, όµως, θα συνεχίσει τη διαπραγµάτευση, µε στόχο να έρθουµε σε µια κοινωνικά δίκαιη και οικονοµικά βιώσιµη συµφωνία, µε βασικούς στόχους τα χαµηλά
πλεονάσµατα, που σηµαίνει τερµατισµός της σκληρής λιτότητας
και αναδιάρθρωση του χρέους.
Αυτός είναι ο στόχος που µπορεί να οδηγήσει µε ασφάλεια και
σύντοµα τη χώρα ξανά στις αγορές, να έχουµε, δηλαδή, µια συµφωνία που θα σηµατοδοτήσει και στους επενδυτές και στις αγορές ότι τελειώνει αυτή η αυτοτροφοδοτούµενη και αυτοεκπληρούµενη προφητεία συζήτησης περί εξόδου της χώρας από την
Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, όµως, η συµφωνία αυτή θα προστατεύει τις συντάξεις που έχουν πληγεί τα τελευταία πέντε χρόνια,
τους µισθούς, που θα έχει µέτρα εισπρακτικά, αλλά µε αναδιανεµητική λογική, που θα προστατεύει την εργασία και θα δίνει τη
δυνατότητα στους εργαζόµενους, που τα τελευταία χρόνια
έχουν δει τις εργασιακές σχέσεις να διαλύονται, τουλάχιστον να
αγωνίζονται, να παλεύουν µέσα από συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Αυτή η συµφωνία θα έχει και ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραµµα, διότι πρέπει, επιτέλους, να τελειώνει η λογική της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και να επιστρέψει και η Ελλάδα, αλλά και η
Ευρώπη, στην προοπτική της ανάπτυξης. Η ατζέντα της ανάπτυξης πρέπει να επανέλθει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δίνουµε µια µάχη σκληρή, δύσκολη, για να υπερασπιστούµε το δικαίωµα του ελληνικού λαού
να προχωρήσει µε αξιοπρέπεια, να ξαναστυλωθεί στα πόδια του,
να ξαναστήσει την παραγωγική βάση του τόπου που διαλύθηκε
τα τελευταία χρόνια από ένα πρόγραµµα που απέτυχε, το πρόγραµµα της εσωτερικής υποτίµησης, που δεν κατόρθωσε να
κάνει ανταγωνιστική την ελληνική οικονοµία. Δίνουµε τη µάχη του
ελληνικού λαού, ώστε να σταµατήσει να είναι το πειραµατόζωο
της Ευρώπης!
Δίνουµε, όµως και µια µάχη για λογαριασµό ολόκληρης της
Ευρώπης. Δεν συµφωνώ µε κάποιους που τοποθετήθηκαν, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι αποµονωµένη. Η Ελλάδα δεν είναι
αποµονωµένη. Ο ελληνικός λαός, σε αυτή την προσπάθεια, δεν
είναι αποµονωµένος.
Δεν θέλω να µιλήσω µονάχα για τη στήριξη που παρέχουν στις
προσπάθειές µας παρατάξεις µέσα στο Κοινοβούλιο, που δεν
είναι η παράταξη της Αριστεράς, η µικρή παράταξη της Αριστεράς. Δεν θα αναφερθώ στις τοποθετήσεις και στις επισκέψεις
Ευρωβουλευτών, Αρχηγών Κοινοβουλευτικών Οµάδων, του Τζιάνι Πιτέλα, των οικολόγων, των πράσινων.
Θέλω, όµως, να µιλήσω για την πρωτοφανή υποστήριξη που
δεχόµαστε -η επιστολή των δεκαοκτώ οικονοµολόγων που δηµοσιεύτηκε σήµερα στους FINANCIAL TIMES το επιβεβαιώνει, µεταξύ αυτών ο Στίγκλιτς και άλλοι- η οποία µιλάει για την ελπίδα
της Ευρώπης. Η ελπίδα της Ευρώπης είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ξανανοµιµοποιήσει την Ευρώπη στην Ελλάδα και
ταυτόχρονα να εδραιώσει την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Θέλω να αναφερθώ σε δυο στρατηγικές που συγκρούονται σε
αυτή την προσπάθεια: Η µια στρατηγική είναι αυτή που θέλει µια
Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δηµοκρατίας, µια Ευρώπη
όπου θα υπάρχει η δηµοκρατική επιλογή των πολιτών, που δεν
θα είναι το ίδιο µετά τις εκλογές, διότι µια χώρα είναι σε πρόγραµµα. Αν ισχύσει αυτή η λογική, τότε οι χώρες που είναι σε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πρόγραµµα πρέπει να σταµατήσουν να έχουν δηµοκρατικές διαδικασίες, να σταµατήσουν να έχουν εκλεγµένες κυβερνήσεις,
στα υπουργικά έδρανα να κάθονται τεχνοκράτες και να αποφασίζουν αυτοί για το µέλλον του τόπου τους.
Από την άλλη µεριά, είναι µια στρατηγική που θέλει µια Ευρώπη διχασµένη, µια Ευρώπη της σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της σκληρής τιµωρίας στους απείθαρχους.
Αυτές οι δύο στρατηγικές συγκρούονται σε αυτή τη διαπραγµάτευση. Οι λαοί της Ευρώπης βλέπουν, µε κοµµένη την ανάσα,
αυτή την εξέλιξη. Είναι βέβαιο πως δεν είναι υπερήφανοι αυτοί
που πραγµατικά πιστεύουν στην Ευρώπη και στις ιδρυτικές αξίες
της ενωµένης Ευρώπης, για τον κυνισµό της διαπραγµατευτικής
ασφυξίας, που επιβάλλεται στην Ελλάδα και στη νέα ελληνική
Κυβέρνηση. Και είναι βέβαιο για όσους καταλαβαίνουν -και καταλαβαίνουν- ότι η εξέλιξη σε αυτή τη µάχη δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.
Η εξέλιξη σε αυτή τη µάχη αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών
λαών και κρατών, την πορεία της Ευρώπης προς το µέλλον.
Είναι µακριά νυχτωµένοι όσοι πιστεύουν πως µια τιµωρία της
Ελλάδας θα πλήξει µόνο την Ελλάδα και πως η επόµενη µέρα
στην Ευρώπη θα είναι όπως η προηγούµενη. Και είναι βαθιά νυχτωµένοι όσοι πιστεύουν ότι αν επικρατήσει η δεύτερη στρατηγική, η στρατηγική του διχασµού, η στρατηγική που ορισµένοι
συντηρητικοί κύκλοι -ακραίοι συντηρητικοί κύκλοι- έχουν σήµερα
απέναντι στην Ελλάδα -αλλά και για το ίδιο το µέλλον της Ευρώπης- αυτό θα αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.
Η «καµπάνα» θα χτυπήσει κυρίως για τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, που ακόµα κι αν σήµερα δέχονται τις θετικές επιπτώσεις της ποσοτικής χαλάρωσης του προγράµµατος Ντράγκι,
αυτό θα διαρκέσει για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Σε
ενάµισι χρόνο από σήµερα η Ιταλία θα συνεχίσει να έχει χρέος
πάνω από 130% περίπου του ΑΕΠ της και κοντά στα δύο τρισεκατοµµύρια. Βεβαίως, αφορά και τη Γαλλία, αφορά και την ίδια
τη Γερµανία.
Θέλω, λοιπόν, να επαναλάβω ότι αυτή τη µάχη θα τη δώσουµε
µε πείσµα και αυτοπεποίθηση, απαντώντας και ανταποκρινόµενοι
στην εντολή του ελληνικού λαού, αλλά και στη συνεχιζόµενη στήριξή του. Αυτή τη µάχη θα τη δώσουµε µε πατριωτικό αίσθηµα
ευθύνης. Και αυτή τη µάχη, είµαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της
ηµέρας αν την κερδίσουµε, όλοι θα επωφεληθούν και όσοι σήµερα µας έκαναν κριτική και όσοι και αύριο θα µας κάνουν κριτική, γιατί αυτή είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω για
τη διαδικασία και να επισηµάνω ότι παρά τις δυσκολίες, διατηρώ
την αισιοδοξία µου. Είµαστε κοντύτερα σε µια βιώσιµη και δίκαιη
λύση, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες µέρες είχαµε µια εξέλιξη που όλους µάς δυσαρέστησε. Είµαι βέβαιος, όµως, πως τις
επόµενες µέρες, η ελληνική θέση και στάση, που είναι συνεπής
και ρεαλιστική, θα δικαιωθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρωθυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά την Ειδική Ηµερήσια Διάταξη.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Mάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.38’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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