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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’
Παρασκευή 7 Μαϊου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαΐου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6.5.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΕ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 6
Μαΐου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του σχεδίου
νόµου: «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του Ευρώ
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ηλία Πολατίδη, Βουλευτή Σερρών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών
Σύρου ζητεί την επαναδραστηριοποίηση της ακτοπλοϊκής γραµµής Θεσσαλονίκης, Σποράδων, Κυκλάδων διά µέσου Σύρου και
Κρήτης.
2) Ο Βουλευτής Καστοριάς κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το 1ο Γυµνάσιο Καστοριάς ζητεί την αποκατάσταση της οµαλής ηλεκρολογικής εγκατάστασης του νέου
κτηρίου στο οποίο στεγάζεται κ.λπ.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ∆ήµαρχοι Ανατολικού Σελίνου,
Καντάνου, Βουκολιών, Πλατανιά, Σφακίων, Ιναχωρίου, Πελεκάνου και Κολυµβαρίου Χανίων ζητούν να µην εκριθεί το αίτηµα της
εταιρείας «Κ. Σαρράς και Σία» για την αδειοδότηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής από αιολική ενέργεια, στην περιοχή τους.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την εφαρµογή της ανώτερης τιµής πώλησης καυσίµων σε όλα τα στάδια.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να τακτοποιηθούν οι οφειλές προς το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Κρήτης για την κάλυψη των
µετακινήσεων των ατόµων µε αναπηρία.

6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κινητοποίηση των θιγέντων από την «Ασπίς Πρόνοια».
7) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Κουρτεσιάδης, συντηρητής
εγκαταστάσεων καυστήρων ζητεί να θεωρηθεί ενιαία η άδεια
εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών
καυσίµων.
8) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ντενίση ∆ήµητρα διαµαρτύρεται για την µείωση της σύνταξής της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
9) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Κουρτεσιάδης ζητεί να του
χορηγηθεί η άδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων
καυστήρων υγρών καυσίµων.
10) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Νοµάρχες Καρδίτσας και Μαγνησίας ζητούν να κινηθούν οι διαδικασίες νοµικής προπαρασκευής της χώρας ενώπιον του ∆ΕΚ για τα έργα του Αχελώου.
11) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Ξενοδόχων και Τουριστικοί Φορείς Νάξου ζητούν την πύκνωση των ακτοπλοϊκών
δροµολογίων από και προς τη Νήσο Νάξο.
12) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σχολικός Σύµβουλος της 9ης Περιφέρειας ΕΑΕ ζητεί την επίλυση του κτηριακού προβλήµατος των
ΣΜΕΑΕ Πειραιά.
13) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιωτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών διαµαρτύρεται για
το περιεχόµενο νοµοθετικής διάταξης που αφορά στη ίδρυση και
λειτουργία κολλεγίων.
14) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Αθανάσιος Στυλιανόπουλος ζητεί να
λειτουργήσει ΕΕΕΕΚ στην περιοχή Β’Πειραιά για να δοθεί η δυ-
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νατότητα σε πενήντα εννέα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να µορφωθούν και αποκατασταθούν.
15) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Σύνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί τον άµεσο διορισµό των
πολύτεκνων εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση.
16) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας και Οµοσπονδίες Συλλόγων
Γονέων και Κηδεµόνων ζητούν την αποδέσµευση του σχολείου
από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
17) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ζητεί να απαλειφθεί
από το σχέδιο νόµου η διάταξη που αφορά στην αναιτιολόγητη
απόλυση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου.
18) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας διαµαρτύρεται για το
περιεχόµενο του σχεδίου νόµου που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5504/02-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ αριθµ. οικ 22184/27-042010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2010
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2. Στην µε αριθµό 6142/16-02-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπαθανασίου Γιάννη δόθηκε µε το υπ αριθµ. 12175/27-04-2010
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έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2010

3. Στην µε αριθµό 8109/24-03-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθέριου δόθηκε µε το υπ αριθµ. Β13-321/27-04-
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2010 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 10 Μαΐου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 751/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του δηµοσίου
κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 747/3.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών στην Πάτρα
κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 754/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος µείωσης της τευτλοκαλλιέργειας λόγω περικοπής των ενισχύσεων κ.λπ.
4. Η µε αριθµό 758/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας ΠαπανδρέουΠαπαδάκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη διοίκησης στον Εθνικό Οργανισµό
Μεταµοσχεύσεων κ.λπ.
5. Η µε αριθµό 763/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιπυρική προστασία της
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χώρας µας για το 2010 κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 732/3.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάργηση τεχνικών σχολών του Οργανισµού Εργατικής Εστίας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 737/3.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αναθεώρηση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 755/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 759/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την καθυστέρηση διαδικασίας απόσπασης δηµοσίου υπαλλήλου σε βουλευτικό γραφείο κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 764/4.5.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη σύσταση φορέα δασοπροστασίας κ.λπ..
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του
επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους
του δηµοσίου».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η ∆ιαρκής Επιτροπή –ύστερα από την πρόταση του
αρµόδιου Υπουργού- συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και του άρθρου 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση και διαρκεί κατά ανώτατο όριο δέκα
ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν εισηγητές και ειδικοί αγορητές, ο
Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο ½ του χρόνου που προβλέπεται από το
άρθρο 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής. Επίσης, προτείνω
να λάβει το λόγο ένας οµιλητής, ορισµένος από κάθε κόµµα.
Εποµένως, στη συζήτηση επί της αρχής οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας επτάµισι λεπτά, οι Υπουργοί
εννέα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας δέκα λεπτά, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΛΑΟΣ και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ επτάµισι λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έξι
λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα πέντε οµιλητές από
τριάµισι λεπτά.
Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ας την πάρουµε µια και έξω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στη συζήτηση επί των
άρθρων οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν δύο λεπτά, οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί δύο
λεπτά την πρώτη φορά και από ενάµισι λεπτό κάθε επόµενη
φορά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δύο λεπτά την πρώτη
φορά και από ενάµισι λεπτό µέχρι δυο φορές ακόµη. Η διάρκεια
της οµιλίας των ορισµένων οµιλητών είναι δύο λεπτά. Το νοµοσχέδιο έχει ένα άρθρο.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η Βουλή µπορεί µετά από
την πρόταση του Προέδρου της να καθορίζει το χρόνο που θα
ζητηθεί για την κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον συζήτηση και αν δεν
ληφθεί αυτή η απόφαση, διατίθενται τέσσερις ώρες για την κατ’
αρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας προτείνω να ξεκινήσουµε µε τα περιθώρια που θέτει ο Κανονισµός και στη συνέχεια να τα αναπροσαρµόσουµε –αν χρειαστεί- µε νεότερη απόφαση.
Κύριε Τζέκη, κάτι είπατε προηγουµένως.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εγώ προτείνω να πάρουµε και τη δευτερολογία στην αρχική εισήγηση και να αυξήσουµε το χρόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έτσι δεν θα υπάρχουν
δευτερολογίες.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι, οι δευτερολογίες είναι άλλο!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν χρειάζονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν χρειάζονται, λοιπόν, οι δευτερολογίες.
Άρα, λοιπόν, συµφωνούµε ότι θα συζητηθούν όλα µαζί µε την
ανοχή του χρόνου. Οι εισηγητές, λοιπόν, θα έχουν δέκα λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Συν τη δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αν, κύριε Τζέκη, δεν
έχετε ολοκληρώσει στα δέκα λεπτά, θα σας δώσω έντεκα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Καλώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το Σώµα συ-

νεφώνησε.
Με επιστολή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει για
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το
Βουλευτή Νικόλαο Καραθανασόπουλο και ειδικό αγορητή τον κ.
Άγγελο Τζέκη.
Επίσης µε επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδή Βορίδη ορίζεται για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο Ειδικός αγορητής ο κ. Ηλίας Πολατίδης,
οµιλητής ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης.
Επίσης µε επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ειδικός
αγορητής ο κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης και οµιλήτρια η κ. Ηρώ
∆ιώτη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και Βουλευτής Πιερίας κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω πρώτα
από όλα να καταθέσω στη µνήµη των αδικοχαµένων συµπατριωτών µας το σεβασµό µου. Ένα γεγονός που σηµάδεψε και θα σηµαδεύει τα επόµενα χρόνια τη σύγχρονη πολιτική ζωή. Και,
βέβαια, πιστεύω ότι θα γίνει και ένα ορόσηµο να αντιµετωπίσουµε διαφορετικά τα πράγµατα και να δούµε τα πράγµατα από
άλλο πρίσµα το επόµενο χρονικό διάστηµα. Μεγαλύτερη ευθύνη
για τους πολίτες, µεγαλύτερη ευθύνη των πολιτικών και της πολιτικής απέναντι στο µέλλον.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η προστασία της χώρας είναι το κορυφαίο ζήτηµα. Και νοµίζω ότι χθες αναπτύχθηκε εκτενώς. Είναι ευθύνη όλων µας να δούµε τη σωτηρία της χώρας µας. ∆εν
υπάρχει – έλεγα και χθες- «τρίληµµα», είναι «δίληµµα». Ή σώζεις
τη χώρα ή την αφήνεις να βουλιάξει και να χαθεί.
Όλοι µας είµαστε στενοχωρηµένοι µε τα µέτρα που πήραµε,
που ψηφίσαµε. Αλλά πρώτα από όλα είµαστε υπεύθυνοι πολιτικοί για να έχουµε µία χώρα, η οποία θα έχει σταθερή πορεία. Κανένας δεν είναι χαρούµενος για τα δυσβάσταχτα αυτά µέτρα σε
βάρος των πολιτών. ∆εν γινόταν, όµως, αλλιώς.
Ζούµε σε µια εποχή που µια ολόκληρη Ευρώπη, δεν µπόρεσε
να αντιδράσει. Μια Ευρώπη που αποδείχθηκε ότι δεν έχει την πολιτική συνοχή που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει όλο αυτό το
κύµα των κερδοσκόπων, όλων αυτών που επενδύουν στη χρεοκοπία των χωρών, στη χρεοκοπία της πολιτικής.
Οφείλουµε να αντιταχθούµε. Και νοµίζω ότι το µεγάλο βήµα
το έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας σε ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα και σε µια µεγάλη διάρκεια ταξιδιών να δηµιουργήσει
αυτό το µηχανισµό στήριξης της χώρας, που ίσως αποδειχθεί
σωτήριος και για άλλες χώρες στην Ευρώπη. Λόγω του ότι οι
κερδοσκόποι χτυπούν τις πόρτες και των άλλων χωρών, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και δεν ξέρουµε και πού
άλλου.
Μία Ευρώπη η οποία δεν µπόρεσε να έχει εκείνη τη συνοχή,
που οι µεγάλες χώρες και κυρίως η Γερµανία, θα µπορούσε να
έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτήν την κίνηση. Η Γερµανία αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Και βέβαια δεν είναι λόγω
επιλογών, νοµίζω ότι αναπτύχτηκε µια διαφορετική φιλοσοφία
όλο το χρονικό διάστηµα αυτό στη γερµανική χώρα, στους πολίτες άλλα και στους πολιτικούς της Γερµανίας.
Χρειαζόµαστε, όµως, τα 110.000.000.000 ευρώ στα οποία
έκλεισε η συµφωνία, για να µπορέσουµε να δώσουµε µια χρονική ανάσα στη χώρα, να µπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να πληρώσουµε στις 15 του µήνα τους µισθούς και τις συντάξεις, να
προχωρήσει η χώρα. Έπρεπε να δώσουµε απάντηση σε όλους
αυτούς τους πολίτες, που περιµένουν να δουν πού πάµε. Και η
απάντηση ήταν υπεύθυνη. Παρ’ ότι υπήρξε σε όλους µας µια δυσκολία, η απόφαση φαντάζοµαι στη συντριπτική πλειοψηφία
όλων µας ήταν ότι αυτή απόφαση, ήταν η σωστή απόφαση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και ένα άλλο κορυφαίο ζήτηµα.
∆ιαβάζω σήµερα στους τίτλους των εφηµερίδων ότι καταρρέει
το πολιτικό σύστηµα. Και αυτό είναι ένα στοίχηµα για εµάς, να
αποδείξουµε ότι δεν είµαστε αυτοί που προσπαθούν να αναδεί-
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ξουν τα ΜΜΕ, ότι δεν είµαστε όλοι ίδιοι.
Η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία δεν ξέρω αν είναι το τέλειο σύστηµα, είναι όµως, το καλύτερο σύστηµα. Οφείλουµε να προστατεύσουµε τη δηµοκρατία. Και αυτός είναι ο χώρος µέσα από
τον οποίο πρέπει να ξεκινήσει αυτή η κίνηση. Τα νοµοσχέδια που
ψηφίστηκαν για τη διαφάνεια και αυτά που θα έρθουν το επόµενο χρονικό διάστηµα µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, είναι
αυτά που θα βάλουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο
οικοδόµηµα της δηµοκρατίας.
Έχουµε µεγάλη υποχρέωση στο κοινοβουλευτικό µας σύστηµα να στηρίξουµε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να δώσουµε
απάντηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που µέσα από το
µεγάλο δίκαιο που έχουν, µέσα από τον πόνο που έχουν, αντιµετωπίζουν οριζόντια όλους τους πολιτικούς και όλο το πολιτικό
σύστηµα.
Τα πράγµατα γνωρίζουµε όλοι, ότι δεν είναι έτσι. ∆εν είµαστε
όλοι οι πολιτικοί ίδιοι και δεν είναι όλες οι πολιτικές ίδιες. Και
οφείλουµε να αλλάξουµε πρώτοι εµείς στη νοοτροπία µας, στη
λειτουργία µας, στη σκέψη µας, στην πρακτική µας. Αυτή την εικόνα πρέπει να δώσουµε προς τα έξω για να µην έχουµε τους
αυτόκλητους σωτήρες της χώρας, οι οποίοι παρουσιάζονται σε
τέτοιες περιόδους. Οφείλουµε να δώσουµε µια απάντηση και να
είστε σίγουροι –και είµαι σίγουρος- ότι όλοι οι συνάδελφοι το
έχουν νιώσει, το έχουν διαπιστώσει και αυτό ακριβώς θα πράξουµε.
Τα 110.000.000.000 ευρώ και η χρονική ανάσα που παίρνουµε
θα βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει τα µέτρα που πήραµε να αποτελέσουν επένδυση, να αποκτήσει, δηλαδή, µία δυναµική η χώρα στην οποία ο µισθός που σήµερα περιορίζουµε,
να έχει εκείνη την αγοραστική δύναµη προκειµένου να ανταποκριθεί στη καθηµερινότητα.
Όλοι µας θα δυσκολευτούµε αλλά µπορούµε να το βελτιώσουµε, να το κάνουµε καλύτερο, να παρέχουµε φθηνότερο κράτος. ∆ηλαδή ποιοτικότερη και φθηνότερη υγεία, ποιοτικότερη και
φθηνότερη παιδεία και βέβαια ποιοτικότερη και φθηνότερη πρόνοια. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα και θα πρέπει να το κερδίσουµε.
Φαντάζεστε πώς θα προχωρήσει η απορροφητικότητα του
ΕΣΠΑ, χωρίς να έχει τη συµµετοχή σου; Θα χάσουµε τα
22.000.000.000 ευρώ. Φαντάζεστε να πούµε όχι στη χθεσινή απόφαση, πώς θα προχωρήσει η χώρα; Είναι τα χρήµατα τα οποία
µας έχουνε µείνει στο τελευταίο πιθανό µεγάλο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την ανάπτυξη της χώρας.
∆εν µπορούµε να αρνηθούµε να προχωρήσουν οι δράσεις και
τα έργα τόσο στο κέντρο, άλλα κυρίως στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Και έχουµε µπροστά µας και την αλλαγή του κράτους
µε τον Καλλικράτη. Όλα αυτά χρειάζονται χρήµατα, αλλά κυρίως
χρειάζονται πολιτική βούληση. Και πιστεύω ότι αφού εξασφαλίσαµε τα χρήµατα, αναδείξαµε και την πολιτική µας βούληση.
Κατά τα άλλα το σηµερινό νοµοσχέδιο κινείται στο πλαίσιο του
χθεσινού νοµοσχεδίου, οι ρυθµίσεις του οποίου προτείνονται για
λόγους έντονου δηµόσιου συµφέροντος, αλλά περιέχουν και
εκείνη την πρόταση για την προστασία στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, επαναπροσδιορίζοντας τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του επιδόµατος αδείας.
Προβλέπεται, λοιπόν, η αναπροσαρµογή µέσα από το παρόν
σχέδιο νόµου, για τους συνταξιούχους ή βοηθηµατούχους του
δηµοσίου γενικά, των επιδοµάτων αυτών. Αναπροσαρµόζεται στο
όριο των 400 ευρώ για το δώρο των Χριστουγέννων, για το δώρο
του Πάσχα στα 200 ευρώ και για το επίδοµα αδείας στα 200
ευρώ.
Όροι που τίθενται για τους άνω δικαιούχους είναι να είναι η
ηλικία τους πάνω από εξήντα ετών και η σύνταξή τους µέχρι
2.500 ευρώ. Εξαιρούνται, βέβαια, από αυτήν τη διάταξη και από
αυτά τα όρια όλοι οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας, καθώς, επίσης, οι δικαιούχοι σύνταξης, οι νέοι µέχρι δεκαοκτώ χρονών ή οι νέοι που
σπουδάζουν µέχρι είκοσι τεσσάρων χρονών ή οι νέοι, οι οποίοι
είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%. Παράλληλα, είναι
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δικαιούχοι και οι σύζυγοι λόγω θανάτου.
Αν σ’ ένα πρόσωπο καταβάλλονται δύο κύριες συντάξεις, τότε
θα παίρνει το επίδοµα για τη µεγαλύτερη σύνταξη από τις δύο
από τον αντίστοιχο φορέα. Αν τη σύνταξη τη δικαιούνται περισσότεροι από ένα πρόσωπο, τότε αναλογικά επιµερίζεται η σύνταξη ή αυτό το επίδοµα στα αντίστοιχα πρόσωπα. Τα επιδόµατα
δεν καταβάλλονται, βέβαια, σε όσους δικαιούχους καταβάλλεται
µειωµένη σύνταξη. Καταβάλλονται µέχρι 2.500 ευρώ το µήνα. Αν
το ποσό αυτό υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ, τα επιδόµατα καταβάλλονται µέχρι του ορίου αυτού µε ανάλογη µείωσή τους.
Και τι εννοώ: Το όριο, στο οποίο φθάνουµε για να πάρει κάποιος 2.500 ευρώ µαζί µε το επίδοµα, είναι –αν θυµάµαι καλά,
όπως τα υπολόγισα- 2.430 ευρώ περίπου να είναι η σύνταξη,
γιατί στις 2.500 ευρώ ξεπερνάνε τις 30, άρα δεν δικαιούται, ενώ
στα 2.450 µαζί µε τα επιδόµατα φθάνει στο δωδεκάµηνο στα
30.200 ευρώ. Άρα θα πάρει 30.200 ευρώ λιγότερα που επιµερίζεται 100 στα Χριστούγεννα, 50 στο Πάσχα και στο επίδοµα
αδείας. Άρα στα 2.430 ευρώ παίρνει το πλήρες επίδοµα των 800
ευρώ.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόµου εφαρµόζονται όχι µόνο στους
δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ. Και βέβαια,
άσχετα αν επιβαρύνουν αυτές το ∆ηµόσιο ή τους οικείους φορείς. Εφαρµόζονται, επίσης, στο προσωπικό του ΟΣΕ και στους
υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταµείων των σιδηροδροµικών δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν. 3395/1953.
Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θεµελιώνονται µέχρι
31.12.2010 σε τακτικούς υπαλλήλους ή στους υπαλλήλους των
Ενόπλων ∆υνάµεων, της Πυροσβεστικής και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχουν ενταχθεί, ακόµη και στους ασφαλισµένους των
ειδικών ταµείων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραµονή
στην υπηρεσία τους. ∆ηλαδή, µπορούν να µείνουν όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι 31.12.2010 τα επόµενα χρόνια
στην υπηρεσία και βέβαια, δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης από την παραµονή στην υπηρεσία. ∆εν χάνει
κανένας το δικαίωµά του.
Και όσοι, βέβαια, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης, µέσα σε
ένα µήνα από την ψήφιση του νόµου σήµερα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης. ∆εν χάνουν κανένα δικαίωµα για τα
επόµενα χρόνια, παίρνουν το µισθό και καλύπτουν και το χρονικό διάστηµα αυτό που υπέβαλαν την αίτηση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος, αρκεί να µην έχει εκδοθεί πράξη
συνταξιοδότησης. Μπορεί να έχει γίνει και να έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης, όµως αν δεν έχει
εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης, µπορούν να επανέλθουν στην
υπηρεσία και να συνεχίσουν τα επόµενα χρόνια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και τις αποδοχές εννοείτε, κύριε Αµοιρίδη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Το ίδιο, δεν αλλάζει.
Όλες οι ρυθµίσεις αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, υπαγορεύονται –ξαναλέω- από λόγους δηµόσιου συµφέροντος για να αποφευχθεί η αθρόα υποβολή αιτήσεων που θα δηµιουργούσε ένα
έντονο οικονοµικό πρόβληµα στη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σταθερότητας που θα δηµιουργούσε ακόµη µεγαλύτερο πρόβληµα να προχωρήσει.
Έχουµε υποβάλει ένα Πρόγραµµα Σταθερότητας και η αθρόα
αυτή υποβολή αιτήσεων των υπαλλήλων που θέλουν να φύγουν
από το δηµόσιο, µε το φόβο ότι θα χάσουν το δικαίωµα θεµελίωσης σύνταξης, δηµιουργεί ένα τεράστιο πρόβληµα και νοµίζω
ότι αυτό το άρθρο του νοµοσχεδίου το αντιµετωπίζει πλήρως.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας θα πω -παραφράζοντας
έναν ποιητή- ότι η πολιτική δεν είναι χαρά. Η πολιτική είναι χρέος.
Ας κάνουµε το χρέος για να βρούµε τη χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Αµοιρίδη, αν η
πολιτική, όµως, µπορεί να παράγει χαρά, θα ήταν ακόµη καλύτερα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας Ιωάννης
Βρούτσης.
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Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
η Ολοµέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας συνεδριάζει µέσα στο
βαρύ κλίµα πένθους για τους τρεις αθώους εργαζόµενους, θύµατα της άνανδρης δολοφονικής ενέργειας που έλαβε χώρα
προχθές, κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. Σήµερα, η δηµοκρατία µας πενθεί και είµαστε όλοι συγκλονισµένοι
υπό το βάρος των δυσάρεστων αυτών εξελίξεων. Η Ελληνική
Αστυνοµία και η Ελληνική ∆ικαιοσύνη οφείλουν άµεσα να αποκαλύψουν τους ενόχους και να τους τιµωρήσουν παραδειγµατικά. Η πλήρης και καθολική αποδοκιµασία της άνανδρης αυτής
δολοφονικής ενέργειας από όλο τον πολιτικό κόσµο, από όλη την
ελληνική κοινωνία, θεωρώ ότι είναι αναγκαία, προκειµένου να
διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και να µη θρηνήσουµε και άλλα
αθώα θύµατα στο µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε εκείνο το οποίο πιστεύω ότι
συµφωνούν όλοι οι πολιτικοί χώροι στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
είναι ότι πραγµατικά βιώνουµε αυτή τη στιγµή, ολόκληρη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα δύσκολες στιγµές. Και σ’ αυτές
τις δύσκολες στιγµές µε αυτό το νοµοσχέδιο, το σχέδιο νόµου
που βρίσκεται σε εξέλιξη, ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα µείζονος σηµασίας που αφορούν το µέλλον το δικό µας και
των επόµενων γενιών.
Σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλει όλο το πολιτικό σύστηµα να ισορροπήσει ανάµεσα στο ποιο είναι το πιο σωστό, το
βέλτιστο, το πιο αναγκαίο, σ’ αυτή την προσπάθεια που οι πολιτικές δυνάµεις, διά των Αρχηγών τους χθες, κατέθεσαν τις απόψεις τους, βιώσαµε –επιτρέψτε µου για την έκφραση- ένα
παραλήρηµα και ένα ρεσιτάλ πάθους και εµπάθειας από τον
Πρωθυπουργό εναντίον της Νέας ∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα,
από τα τριάντα λεπτά της οµιλίας του αφιέρωσε τουλάχιστον τα
είκοσι πέντε στοχοποιώντας τη Νέα ∆ηµοκρατία ως τον απόλυτα
υπεύθυνο για το εκεί που έχει φτάσει σήµερα η ελληνική οικονοµία και για τα µέτρα, τα οποία έρχεται να πάρει σήµερα η συγκεκριµένη Κυβέρνηση.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι την έννοια της εθνικής σωτηρίας, την οποία προβάλλει ως κεντρικό µήνυµα η Κυβέρνηση, δεν
πρέπει µόνο να την λέει, πρέπει και να την εννοεί, γιατί η έννοια
της εθνικής σωτηρίας έχει κάποιες προϋποθέσεις. Σωτηρία σηµαίνει συνεννόηση, συνδιαµόρφωση, συνεκτίµηση, συναίνεση.
Και αµείλικτα προβάλλει και εγείρεται ένα ερώτηµα: Γιατί
άραγε, όταν πριν παρθούν αυτά τα µέτρα, τα δύσκολα, τα επαχθή, τα δυσάρεστα για την ελληνική κοινωνία, για τους συνταξιούχους, για τους χαµηλόµισθους, δεν έκανε το αυτονόητο ο κ.
Παπανδρέου, δηλαδή, να καλέσει τις πολιτικές δυνάµεις του
τόπου, τους πολιτικούς Αρχηγούς και µε µία εσωτερική διαβούλευση να ακούσει τις άλλες γνώµες για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη εθνική συνεννόηση, για να πάµε µετά ενιαία και να
απαντήσουµε στο αίτηµα της σωτηρίας; Κι αν οι άλλες πολιτικές
δυνάµεις δεν ανταποκρίνονταν, τουλάχιστον µε τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που υπέβαλε πρώτος το αίτηµα γι’
αυτήν την εθνική διαβούλευση, έπρεπε να ανταποκριθεί και να
συνεννοηθεί µαζί του.
∆υστυχώς, τίποτα! Και το αποτέλεσµα: Μόνοι σας προχωρήσατε, µόνοι σας αποφασίσατε, µόνοι σας διαπραγµατευτήκατε,
µόνοι σας πήρατε αυτά τα µέτρα, µόνοι σας, λοιπόν, να τα ψηφίσετε. Γι’ αυτό και η στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι συγκεκριµένη.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως υπεύθυνο κόµµα, τους
επτά αυτούς µήνες κινούµαστε µέσα σε µία πολιτική διαδικασία
πρωτόγνωρη για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζουµε τη νέα
εποχή που έρχεται, την αναγκαιότητα να υπάρχουν υπεύθυνες
πολιτικές φωνές, γι’ αυτό –όπως έχετε δει και αναγνωρίζετε από
τον ελληνικό λαό- στα περισσότερα νοµοσχέδια παρεµβαίνουµε
µε θετικές προτάσεις.
Παραδείγµατος χάριν, αυτό κάναµε στο φορολογικό νοµοσχέδιο που σας υποδείξαµε και σε επίµαχα άρθρα πώς έπρεπε
να κινηθείτε -δυστυχώς, δεν µας ακούσατε- στο µείζον, κορυφαίο
ζήτηµα της οικοδοµής, της ιδιοκτησίας που ποινικοποιήσατε και
σήµερα προβάλλει ως το κατ’ εξοχήν νούµερο ένα πρόβληµα
στην ανάπτυξη του τόπου µας. Μαζί µε αυτό και σε άλλα νοµο-
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σχέδια –κάποιο από αυτά ψηφίσαµε, σε κάποια άλλα διαφοροποιούµαστε- σας λέµε, όµως, τη γνώµη µας και δυστυχώς, δεν
µας ακούτε.
Κυρίαρχα, όµως, αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός
σήµερα, αυτήν την κρίσιµη στιγµή για τη Νέα ∆ηµοκρατία κυρίως, είναι να απαντήσει η Νέα ∆ηµοκρατία στο ερώτηµα αν
υπήρχε άλλος δρόµος.
Και βέβαια υπήρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, άλλος δρόµος.
Είναι ο δρόµος που ο κ. Αντώνης Σαµαράς, εδώ και πολύ καιρό
µαζί µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας, σε
τοποθετήσεις απ’ αυτό εδώ το Βήµα προβάλλει προς την Κυβέρνηση. Είναι εκείνο το µείγµα της πολιτικής που δεν κάνει η
Κυβέρνηση.
Πολύ απλά θα έλεγα ότι και χρέη και ελλείµµατα τον Οκτώβριο
του 2009 είχαν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, η Ιρλανδία είχαν µάλιστα και µεγαλύτερο πρόβληµα από την ελληνική οικονοµία. Τι
ήταν αυτό, λοιπόν, που έκανε την ελληνική οικονοµία σήµερα να
φτάσει, στους επτά αυτούς µήνες στο τελευταίο σκαλοπάτι αξιοπιστίας στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια κοινότητα; Πολύ απλά, η
λειτουργία της Κυβέρνησης, οι λογικές της, η αδυναµία της, η
προχειρότητα της, οι παλινωδίες της.
Εµείς, από την αρχή τοποθετηθήκαµε σε ένα µείγµα πολιτικής
που σαφέστατα έπρεπε να υπάρχουν δυσάρεστα µέτρα, που αν
τα παίρνατε νωρίς αυτά τα µέτρα θα ήταν λιγότερο επώδυνα,
αλλά έπρεπε να συνοδεύονται και από αναπτυξιακά µέτρα που,
δυστυχώς, επτά µήνες δεν έχετε φέρει ακόµα στη Βουλή.
Ακολουθήσατε, λοιπόν, ένα µονόδροµο, σε µια λογική που κρεµάσατε στα µανταλάκια της Ευρώπης και του κόσµου ολόκληρου την αξιοπιστία της Ελλάδας και δυστυχώς, την
καταρρακώσατε. Και από τη στιγµή που χάθηκε η αξιοπιστία της
Ελλάδας σε επίπεδο οικονοµίας, φθάσαµε στο τελευταίο κατώφλι της αξιοπιστίας και των αγορών. Γι’ αυτό πλέον έκλεισε ο
δρόµος προς το δανεισµό, έκλεισε ο δρόµος προς οποιαδήποτε
άλλη κίνηση και οδηγηθήκατε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Υπάρχει όµως και κάτι ακόµα χειρότερο. Καταρρακώθηκε και
η αξιοπιστία της Κυβέρνησης στη συνείδηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, του ελληνικού λαού και αυτό είναι ακόµα χειρότερο
γιατί πλέον, κύριε Υφυπουργέ, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν πιστεύει την Κυβέρνηση.
Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα που θα µπορούσε να επικαλεστεί κάποιος, παραδείγµατος χάριν, θα σας πω κάτι κορυφαίο. Πριν από ένα µήνα, στις 25 Μαρτίου, όταν συστήθηκε ο
µηχανισµός της ευρωπαϊκής στήριξης, εσείς δεν λέγατε ότι δεν
χρειαζόµαστε λεφτά; Εσείς δεν προβάλλατε παντού αυτήν την
έννοια ότι «χρήµατα δεν χρειαζόµαστε, χρειαζόµαστε µόνο πολιτική στήριξη»; Και µετά από ένα µήνα, κάνετε αυτήν την περίφηµη πολιτική κωλοτούµπα, µας οδηγείτε στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, που για τη Νέα ∆ηµοκρατία είχαµε βάλει
κόκκινη γραµµή, φέραµε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και
αποδέχεστε την πιο δύσκολη λογική, ως επίπεδο λύσης στο πρόβληµα µας.
Με τέτοιες, λοιπόν, συµπεριφορές, µε τέτοιες λογικές, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείτε πλέον να πείσετε τον ελληνικό λαό. Και το χειρότερο που έρχεται ακόµα και από αυτό που
είπα λίγο πριν, είναι ότι σ’ όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν από
επίσηµα κυβερνητικά χείλη, πριν µπούµε να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο στη Βουλή, για τα δύσκολα αυτά µέτρα που θα ακουµπήσουν τον ελληνικό λαό, δεν υπήρξαν οι απαραίτητες φωνές
εγγύησης, ότι αυτά τα µέτρα είναι τα τελευταία και ότι µ’ αυτά τα
µέτρα ολοκληρώνεται το πακέτο των δύσκολων µέτρων.
Το αφήνετε και αυτό ανοιχτό και το αφήνετε και µέσα στο νοµοσχέδιο. Αφήνετε δεκάδες προεδρικά διατάγµατα, τα οποία
µας ζητήσατε να σας εξουσιοδοτήσουµε µε λευκή επιταγή διά
µέσου της ψήφου µας, για να µπορέσετε αύριο να βάλετε και
άλλα µέτρα.
Προβάλλετε 11.000.000.000 ευρώ που δεν απαντάτε από πού
θα τα εισπράξετε και ζητάτε από τη Νέα ∆ηµοκρατία, σ’ αυτόν το
µονόδροµο που έχετε πάρει, µιας αλαζονικής πολιτικής συµπεριφοράς να έρθει να συνυπογράψει µαζί σας το πιο επαχθές ζήτηµα που αφορά τη λύση, που λέγεται ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
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Όχι, εµείς απαντάµε όχι. ∆εν σας ακολουθούµε. Πήρατε ένα
δρόµο, εσείς τον αποφασίσατε, µόνοι σας οδηγήσατε τη χώρα
τους επτά αυτούς µήνες µε τις λογικές σας, σ’ αυτήν την κατάσταση και από εκεί και πέρα εσείς να πείσετε και τον ελληνικό
λαό, που σήµερα έχει απολέσει την εµπιστοσύνη του ότι µπορείτε να τα καταφέρετε.
Προβάλλει και εγείρεται και ένα άλλο ερώτηµα, αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι. Βλέπω χθες ότι καταθέσατε µία τροπολογία και
καλά κάνατε. Είναι υπέρ των ένστολων που πραγµατικά έπρεπε
να εξαιρεθούν αλλά, δεν είναι µόνο ένστολοι είναι και άλλες κατηγορίες. Άλλες κατηγορίες όπως είναι οι παραπληγικοί, όπως
είναι οι τυφλοί, όπως είναι και άλλες δύσκολες οµάδες µε ειδικά
χαρακτηριστικά, που έπρεπε να εξαιρέσετε.
Για πείτε µου όµως, επειδή αµφισβητώ και τον τρόπο µε τον
οποίο διαπραγµατευτήκατε το πακέτο µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ήταν τόσο δύσκολο να βάλετε µία κόκκινη γραµµή
στις συντάξεις των 500 και των 600 και των 700 ευρώ; Ήταν τόσο
δύσκολο να κατανοήσετε, εσείς ένα κόµµα που λέτε ότι ξεφεύγετε και λέτε ότι νιώθετε δυστυχείς από την ιδεολογία σας, να
βάλετε κόκκινη γραµµή στην εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας στα 730 ευρώ και να πείτε εδώ δεν πάµε παρακάτω, είναι
ένα κατοχυρωµένο δικαίωµα των εργαζοµένων, εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα µας και δεν µπορούµε να πάµε παρακάτω απ’
τα όρια της φτώχειας, για να φτάσουµε στους φτωχούς εργαζοµένους;
Για τη Νέα ∆ηµοκρατία η εθνική συλλογική σύµβαση, σας το
λέµε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν αισθάνεστε νεοφιλελεύθεροι σοσιαλιστές, όπως σας λένε τα διάφορα µέσα, εγώ σας
λέω ότι για τη Νέα ∆ηµοκρατία, η εθνική συλλογική σύµβαση
είναι κορυφαία κόκκινη γραµµή που δεν πρόκειται να την απολέσουµε. Στεκόµαστε δίπλα στον κόσµο, εµείς ως υπεύθυνο πολιτικό κόµµα, ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Αν και εφόσον
κληθούµε να κυβερνήσουµε, θα τηρήσουµε τα συµφωνηθέντα,
όµως να ξέρετε ότι λειτουργούµε σε άλλο µήκος κύµατος απ’ τη
σηµερινή Κυβέρνηση.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, µε εξαίρεση
την παράγραφο η οποία αφορά -και είναι και αυτό απόρροια της
ασάφειας και των παλινωδιών των συνεχών και διαφοροποιηµένων τοποθετήσεων του Υπουργού Εργασίας και της Κυβέρνησης
για τα θέµατα συνταξιοδότησης- την επιστροφή στον εργασιακό
βίο εργαζοµένων, που κατοχύρωσαν εργασιακά δικαιώµατα το
2010, την οποία και στηρίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί
από το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σκιάθου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει, ο κύριος Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση, όπως είπαµε και εχθές στην επιτροπή συνεχίζει την τακτική
του κατεπείγοντος νοµίζοντας ότι µ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει την αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα της πολιτικής
της.
Και βέβαια, είναι όλα ξεκάθαρα, όχι µόνο σε εµάς αλλά και στον
εργαζόµενο λαό, ότι δηλαδή, έχει ένα συγκεκριµένο σχεδιασµό,
συγκεκριµένη τακτική για την προώθηση και υλοποίηση µιας
βάρβαρης πολιτικής, γιατί αφαιρεί µε έναν βίαιο, κοινοβουλευτικό
βέβαια τρόπο, ζωτικής σηµασίας δικαιώµατα του εργαζόµενου
λαού που έχουν σχέση µε τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα εισοδηµατικά ακόµα και δηµοκρατικά δικαιώµατα.
∆ικαιώµατα, που βέβαια δεν χαρίστηκαν και το τονίζουµε αυτό
για µια ακόµα φορά, γιατί υπάρχουν και πολιτικές δυνάµεις οι
οποίες τα αµφισβητούν. ∆ικαιώµατα που κατακτήθηκαν, επαναλαµβάνω, µε αγώνες ταξικούς, µε θυσίες, µε διώξεις παρά και
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τις νουθεσίες και την επίκληση των, τότε, αστικών κυβερνήσεων,
αλλά και τις διώξεις δικτατοριών. Και τότε όλοι αυτοί έλεγαν ότι
είναι για το καλό της πατρίδας, στην ουσία όµως ήταν για τα
κέρδη της, τότε, αστικής τάξης και µπορώ να αναφέρω και το
γνωστό ιδιώνυµο.
Τώρα πάλι, για το δήθεν καλό της πατρίδας, ζητάτε απ’ τον εργαζόµενο λαό να δεχθεί την αφαίρεση όλων αυτών των δικαιωµάτων, να υποταχθεί δηλαδή στο µηχανισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Και αυτόν το
µηχανισµό, και ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον παρουσιάζετε
ως φιλικό προς τη χώρα -και εσείς ως Κυβέρνηση αλλά και ο
προηγούµενος εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας- ότι είναι φιλικά διακείµενος προς τη χώρα µας.
Μα, όλη η διαδικασία επιβεβαιώνει την πάγια, σταθερή, διαχρονική πολιτική θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας:
Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια λυκοσυµµαχία. Ότι εκφράζει
και προωθεί τα συµφέροντα του ευρωενωσιακού κεφαλαίου και
βέβαια του ελληνικού, που προσδοκά µεγαλύτερα κέρδη. Ότι δεν
υπάρχει αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών και προς όφελος των
λαών. Ότι αυτά τα κράτη εξασφαλίζουν µε το δανεισµό τα συµφέροντα των τραπεζικών, των επενδυτικών οµίλων, που έχουν
αγοράσει οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου µε υπέρογκα επιτόκια, και παράλληλα σε δανείζουν για να αγοράζεις µέσα από τα
εξοπλιστικά προγράµµατα τα δικά τους οπλικά συστήµατα.
Κερδίζουν ακριβώς και τώρα, αφού δίνουν τα δισεκατοµµύρια
ευρώ µε επιτόκιο 5%, ενώ µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε 10.000.000.000 περίπου στις ελληνικές τράπεζες µε 1%, για να αγοράσουν στη
συνέχεια από την Κυβέρνηση το ελληνικό δηµόσιο χρέος µε 5%
και 5,5%. Κοροϊδία και εµπαιγµός και τότε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και σήµερα µε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η αποδέσµευση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κοστίζει στον εργαζόµενο λαό, αλλά ανοίγει τις προϋποθέσεις για άλλο δρόµο ανάπτυξης προς όφελός
του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σκόπιµα η Κυβέρνηση διαχωρίζει τον εργαζόµενο λαό µεταξύ του ιδιωτικού τοµέα και του δηµοσίου. Και βέβαια, µε την βοήθεια καλοπληρωµένων διαµορφωτών της κοινής γνώµης των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
ιδίως των τηλεοράσεων, προσπαθεί να στρέψει τον έναν απέναντι στον άλλον. Και µε το παρόν νοµοσχέδιο τα ίδια κάνετε, µε την
επιβολή, δηλαδή, των εξήντα ετών, για να δοθεί το επίδοµα που
αντικαθιστά το νόµιµο δικαίωµα που έχουν οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα στο δώρο των Χριστουγέννων, στο δώρο του Πάσχα και στο επίδοµα άδειας.
Και σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν
σοβαρές ενστάσεις από το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, που επισηµαίνει ότι είναι ενδεχόµενο τα
µέτρα αυτά να θίγουν, συνταγµατικά, κατοχυρωµένα δικαιώµατα,
συνταξιοδοτικά και περιουσιακά, και εκεί µέσα βάζει τη 13η και
τη 14η σύνταξη και να προκαλέσουν µε αυτόν τον τρόπο αθρόες
προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και στην ευρωπαϊκή,
αφού ενδεχοµένως οι ρυθµίσεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση Προστασίας των ∆ικαιωµάτων, όπως τα προστατεύουν,
και τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, αλλά και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που ισχύει για τη χώρα µας από το
1997.
Αλλά, υπάρχει, όµως, και η γνώµη του αντιπροέδρου και
άλλων συµβούλων που λένε ότι το κριτήριο της ηλικίας των εξήντα ετών για τον αποκλεισµό από την καταβολή της 13ης και της
14ης σύνταξης και την αντικατάστασή της µε τα επιδόµατα, είναι
αυθαίρετο και τυχαίο. Και ως εκ τούτου, αντίκειται στην αρχή της
ισότητας και της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τη δηµόσια διοίκηση, δηλαδή προς την πολιτεία, δηλαδή προς την Κυβέρνηση.
Γιατί η Κυβέρνηση µε νόµο παρείχε τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να συνταξιοδοτούνται πριν συµπληρώσουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας. Και τώρα έρχεστε, παίρνετε πίσω όλα
αυτά και βέβαια, βάζετε τη διαχωριστική γραµµή, αντιπαραθέτοντας τον έναν απέναντι στον άλλον. Εµείς λέµε να την πάρετε
πίσω αυτή τη ρύθµιση. Και βέβαια, δεν κάνετε και αποδεκτά τα
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αιτήµατα που έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και οι συνάνθρωποί µας οι τυφλοί. Και εδώ πρέπει να δώσετε και µια εξήγηση. Λέτε ότι όσοι έχουν θεµελιώσει και όσοι θα θεµελιώσουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι τις 31/12/2010 δεν πρόκειται να
θιγούν από την επερχόµενη ασφαλιστική καταιγίδα. Ο υπολογισµός µε τι αποδοχές θα γίνει; Χρειάζεται και εδώ µια εξήγηση.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρατηρούµε µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα, ότι η Κυβέρνηση, η Νέα ∆ηµοκρατία, ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, αλλά και διάφοροι µεγαλοεπιχειρηµατίες ρίχνουν στον Καιάδα και λένε ότι για την κρίση ευθύνεται ο δηµόσιος τοµέας, ότι ευθύνονται οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, ότι ευθύνεται η δηµόσια σπατάλη. Και είναι µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού. ∆ηλαδή, να πειστεί ο εργαζόµενος ότι δεν ευθύνεται η καπιταλιστική κρίση για ό,τι τραβάει στο
πετσί του, δεν ευθύνεται δηλαδή αυτή η κρίση συσσωρευµένων
υπερκερδών που έχουν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι και που
προσδοκούν µέσα από την κρίση ακόµα µεγαλύτερα κέρδη, διά
µέσου της πολιτικής σας.
Έτσι, λοιπόν, δεν µπορείτε να αποφύγετε αυτό που λέει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ότι αυτός ο δηµόσιος τοµέας,
αλλά και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, οι περίφηµες ∆ΕΚΟ,
ήταν αποτέλεσµα της διαχρονικής πολιτικής που εφαρµόστηκε
όλα αυτά τα χρόνια µετά τη Μεταπολίτευση, δεκαοκτώ µε είκοσι
χρόνια το ΠΑΣΟΚ, άλλα τόσα η Νέα ∆ηµοκρατία, για να έρχεστε
τώρα και οι δύο και να χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για το δηµόσια τοµέα.
Έτσι λοιπόν, αυτός ο δηµόσιος τοµέας και οι ∆ΕΚΟ οικοδοµήθηκαν όλες αυτές τις δεκαετίες, για να προωθήσουν τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων σε βάρος, βέβαια,
του εργαζόµενου λαού. Και ένα παράδειγµα για το πώς αντιµετωπίζει τους µεγαλοεπιχειρηµατίες ο δηµόσιος τοµέας που εσείς
φτιάξατε, είναι ότι υπάρχουν 30.000.000.000 ανείσπρακτες οφειλές, εκ των οποίων το 70% είναι µεγαλοεπιχειρηµατιών και µέχρι
τώρα δεν τα έχετε εισπράξει και µάλιστα, τα παραγράφετε.
Αλλά σε αυτόν τον δηµόσιο τοµέα, σε αυτόν τον κρατικό τοµέα
-και τώρα µε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που προωθείτε- προωθούνται νέες διοικητικές µεταρρυθµίσεις, που και πάλι θα είναι
στην κατεύθυνση στήριξης και ενίσχυσης ακριβώς των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, µέσα από τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά και την ακόµη µεγαλύτερη
εµπορευµατοποίηση της Υγείας, της Παιδείας και της Πρόνοιας.
Και να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι Βουλευτής, ότι µέσω του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προωθούνται και εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις του στενού και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, γιατί αυτό είναι µέσα στις προθέσεις της Κυβέρνησης και είναι και µέσα στο συγκεκριµένο µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επικαλείται συνεχώς η Κυβέρνηση τον πατριωτισµό του εργαζόµενου λαού, για να δεχθεί
χωρίς αντιστάσεις τα συνειδητά, αντιλαϊκά, αντεργατικά µέτρα
και µάλιστα, µέσα από εκβιαστικά διλήµµατα και επιχειρήµατα
ότι κινδυνεύει, δήθεν, η πατρίδα, ότι ή θα αποδεχθείτε τα µέτρα
ή θα χρεοκοπήσει η χώρα. Επικαλεσθείτε αν µπορείτε, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης -σας το είπαµε και χθες- τον πατριωτισµό των εφοπλιστών, των βιοµηχάνων, των εµπόρων, των τραπεζιτών, που έχουν πραγµατικά πολύ µεγάλα κέρδη.
Επικαλεσθείτε, λοιπόν, τον πατριωτισµό αυτών των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων και πέστε και σε αυτούς και σε µερικές
χιλιάδες τρωκτικά που αποµυζούν πραγµατικά το µόχθο και τον
ιδρώτα του εργαζόµενου λαού και που έχουν συσσωρεύσει τεράστια κέρδη -σας το είπαµε την τελευταία δεκαετία είναι πάνω
από 150.000.000.000 ευρώ- ότι σε αυτά τα δέκα χρόνια ο παραγόµενος πλούτος ήταν πάνω από 2,5 τρισεκατοµµύρια ευρώ.
Όλα αυτά πήγανε στα ταµεία ακριβώς αυτών των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, αδειάζοντας παράλληλα τα ασφαλιστικά
ταµεία, για αυτό έρχεστε τώρα και λέτε ότι δεν θα έχουµε να
αποδώσουµε τον επόµενο µήνα µισθούς και συντάξεις.
Και δεν θα το κάνετε, βέβαια. ∆εν θα το κάνετε να επικαλεσθείτε τον πατριωτισµό όλων αυτών που σας είπα, που τους
έχετε µπουκώσει µε επιδοτήσεις, µε επιχορηγήσεις µέσα από τα
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Και δεν το κάνετε συνειδητά, γιατί
τα συµφέροντά τους προωθούν αυτοί και τα συµφέροντα αυτά
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εξασφαλίζετε και προωθείτε εσείς. Και απευθυνθείτε στους εφοπλιστικούς οµίλους, γιατί τώρα όπως έχει γραφτεί στον Τύπο,
έχουν παραγγείλει δεκάδες πλοία να χτίζονται µέσα στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, της Γερµανίας, της Κίνας και εδώ στα
δικά µας τα ναυπηγεία να υπάρχει µαζική ανεργία των εργατών.
Και από πάνω κατηγορείτε και τους ναυτεργάτες γιατί είναι κατά
του καµποτάζ, που τους πετάει έξω από την εργασία, µαζί µε την
ενορχηστρωµένη προσπάθεια της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι όλοι αυτοί ευθύνονται για
την εικόνα, δήθεν, την τουριστική της χώρας.
Και βέβαια, δεν απευθύνεστε σε αυτούς, ξέρετε γιατί; Γιατί το
κεφάλαιο αποδείχθηκε ότι δεν έχει πατρίδα. Πατρίδα έχει το κεφάλαιο, όπου βγάζει περισσότερα κέρδη. Και αυτό αποδεικνύεται µε το επιχείρηµα που µας λέτε ότι αν τους φορολογήσουµε
µε το 45%, τότε θα πάρουν τα αποθεµατικά τους και θα αναχωρήσουν. Επικαλεσθείτε, λοιπόν, τον πατριωτισµό τους και να πού
µπορείτε να βρείτε το χρήµα, εάν θέλετε. ∆εν θέλετε, γιατί υπηρετείτε τα συµφέροντα, ακριβώς, όλων αυτών που είπα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπορεί να ψηφίστηκαν τα αντιλαϊκά µέτρα που θα ρίξουν χιλιάδες εκατοµµύρια λαού στην ανέχεια, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και θα αυξήσουν παράλληλα
–όπως είπα- τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων, των δυνάµεων του κεφαλαίου. Τα νοµιµοποιήσατε, τα νοµιµοποιείτε και
σήµερα και χθες. ∆εν πρόκειται, όµως, να νοµιµοποιηθούν στη
συνείδηση του εργαζόµενου λαού.
Αυτό αποδεικνύεται και από τη χθεσινή µεγάλη συγκέντρωση
που έγινε, το συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα, µέσα από τις γραµµές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, πολύ περισσότερο
από την προχθεσινή µεγαλειώδη συµµετοχή του εργαζόµενου
λαού στην εικοσιτετράωρη απεργία και στα µεγάλα συλλαλητήρια του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Και βέβαια, δεν θα µπορέσει κανένας προβοκατόρικος µηχανισµός, που προκάλεσε τα τρία θύµατα, τα τρία εγκλήµατα, να
σταµατήσει την ορµή του εργατικού, του λαϊκού κινήµατος, γιατί
πιστεύουµε ότι έχει τη δύναµη η εργατική τάξη, οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, οι συνταξιούχοι και η νεολαία να τον ανατρέψει κάτω από
τον καλά οργανωµένο, συντονισµένο και περιφρουρηµένο αγώνα
της.
Εµείς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τονίζουµε πολλές
φορές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά δίνουµε το παρόν µας
εκτός Αιθούσης, σας το λέµε και σήµερα, δεν θα κάνουµε πίσω
από αυτήν την κόκκινη γραµµή. Είναι η κόκκινη γραµµή που χωρίζει από την µια πλευρά τα συµφέροντα των δυνάµεων του κεφαλαίου και από την άλλη πλευρά είναι τα συµφέροντα των
δυνάµεων της εργασίας. ∆εν υπάρχει πολιτική που να εξασφαλίζει τα δύο συµφέροντα. Εµείς αυτή τη γραµµή θα την υπερασπιστούµε µέχρι τέλος, έξω µε τον εργαζόµενο λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ηλίας
Πολατίδης ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, όπως ανέφερε ο προλαλήσας συνάδελφος, το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, ορισµένοι κεφαλαιούχοι όµως έχουν
και όπως µας δείχνει η ιστορία του 1821, πάρα πολλοί κεφαλαιούχοι έβαλαν πάνω από το κεφάλαιο τους την πατρίδα.
∆υστυχώς, σήµερα αυτό που λείπει από την χώρα µας είναι τα
εθνικά ιδανικά. Τα εθνικά ιδανικά τα οποία πυροβολούνται µέσα
από µια τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία µοναδικό της σκοπό
έχει τον κοσµοπολιτισµό και έχει καθηγητές τύπου ∆ραγώνα, Ρεπούση και Λιάκο.
Για το τραγικό θέµα των ηµερών των δολοφονιών ξεκίνησε µια
προπαγάνδα από τα µέσα ενηµερώσεως, από τον κάθε Λάκη και
Μάκη των ΜΜΕ, να µας πει ότι αυτό που έχουµε δει µε τα µάτια
µας και αυτό που ξέρουµε από την εµπειρία µας δεν ισχύει, ότι
δεν δολοφόνησαν τους τρείς αυτούς εργαζοµένους αυτοί που
τους δολοφόνησαν, αλλά κάποιοι άλλοι, κάποιοι προβοκάτορες,
κάποιοι ακροδεξιοί, κάποιοι Χρυσαυγίτες, δεν ξέρω τι.
Αυτοί οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι παρεµπόδισαν την
πυροσβεστική να πάει και να σώσει αυτούς τους νέους ανθρώπους, τι ακριβώς ήτανε; Και αυτοί ήταν προβοκάτορες; Και γιατί
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αυτοί όλοι οι προοδευτικοί, που ήταν τριγύρω, δεν τους έβγαλαν
φωτογραφίες, δεν τους καταγγέλλουν;
Γιατί, η δολοφονία έγινε επειδή εµποδίστηκε η πυροσβεστική
να πάει γρήγορα στο συγκεκριµένο σηµείο, δεν έγινε γιατί απλώς
έπεσαν οι βόµβες µολότοφ. Από αυτό δεν βλέπουµε κάποια απάντηση σοβαρή. Εντάξει, είναι σίγουρα δύσκολη η κατάσταση και
σεβόµενος τη µνήµη των τριών αυτών εργαζοµένων δεν θα επεκταθώ.
Θέλω να αναφερθώ επίσης σε ένα γεγονός που έχει σχέση µε
την ποιότητα της δηµοκρατίας µας και αυτόν τον εξευτελισµό
του Κοινοβουλίου, τον οποίο είδαµε χθες. Τρείς συνάδελφοι από
το ΠΑΣΟΚ και µια από τη Νέα ∆ηµοκρατία, είχαν διαφορετική
γνώµη από τη θέση που είχε το κόµµα τους. Σε δευτερόλεπτα ειδικά εµένα µε εξέπληξε η ταχύτητα µε την οποία υπήρξε η αντίδραση από πλευράς ΠΑΣΟΚ- διεγράφησαν από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα. Γιατί;
Το άρθρο 60 του Συντάγµατος δεν λέει ότι ο Βουλευτής έχει
ελευθερία συνειδήσεως; Μπορεί να έχει ελευθερία συνειδήσεως
όταν απειλείται; Αν ενώ ερχόταν στην Βουλή, κάποιος του έλεγε
ότι – άσχετος µε τα πολιτικά πράγµατα – αν ψηφίσεις µε τον ένα
ή τον άλλο τρόπο θα σου κάψω το σπίτι, δεν θα ήταν αυτό ένας
εκβιασµός, ο οποίος θα περιόριζε την ελευθερία της συνειδήσεως του; Όταν τον κάνει ο Αρχηγός του κόµµατος καλώς τον
κάνει;
Μετά λέµε γιατί βγάνει ο καθένας στα µέσα ενηµερώσεως και
βρίσκει ως «σάκο του µποξ» το Κοινοβούλιο και το Βουλευτή και
λέει µάλιστα και προτάσεις να µειωθεί ο αριθµός των Βουλευτών, διότι είναι πολλοί και δεν χρειάζονται. Μάλιστα αυτήν την
απαίτηση των µέσων ενηµερώσεως την υιοθέτησε και ο Αρχηγός
της Νέας ∆ηµοκρατίας και µας την είπε εδώ ως δική του πρόταση.
Εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν µας ενδιαφέρει να µειωθούν
στα 2/3 τα έξοδα της Βουλής και µας ενδιαφέρει να µειωθεί ο
αριθµός των Βουλευτών; Αυτό είναι το ζητούµενο; Έτσι θα βγουν
τα κόµπλεξ του κάθε δηµοσιογράφου, ο οποίος θεωρεί ότι αξίζει,
αλλά επειδή για διαφόρους λόγους έρχεται ένας Βουλευτής
επαρχίας και µπορεί να µιλήσει στη Βουλή, ενώ ο Χ, Ψ µεγαλοδηµοσιογράφος δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα -αυτό το κόµπλεξ
του βγάζει- ερχόµαστε εδώ εµείς και του δίνουµε και αξία;
Ο περιορισµός της Βουλής, συµβαίνει και µε πάρα πολλά άλλα
θέµατα, συµβαίνει µε τη συµφωνία που έχει γίνει µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, συµβαίνει µε τη συνθήκη της Λισαβόνας,
την οποία σχεδόν πριν από ενάµισι χρόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία, οµοθύµως, στήριξαν και ψήφισαν σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, όπου µάλιστα ο νυν Αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν
και εισηγητής, ως Βουλευτής τότε της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εκεί
είναι ο περιορισµός του Κοινοβουλίου, εκεί είναι ο περιορισµός
της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά επ’
αυτού ουδείς ασχολείται. Για όλα φταίει το Κοινοβούλιο. Εντάξει.
Γιατί, όµως, υπάρχει αυτό το σύστηµα; Γιατί υπάρχει αυτή η
απαξίωση του Κοινοβουλίου; Γιατί οι Βουλευτές να είναι οι Αντιπρόσωποι του λαού στο Κοινοβούλιο και στα κέντρα εξουσίας
αυτού του ιδιότυπου πολιτεύµατος κοινοβουλευτικής και µάλιστα πρωθυπουργικής δικτατορίας στο οποίο ζούµε, επισήµως,
πλέον από το 1985 και µετά; Πριν ήταν ατύπως. Από την µεταρρύθµιση του 1985 ζούµε, πλέον, σε ένα καθεστώς πρωθυπουργικής δικτατορίας. Εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια ο
Πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα είναι πλήρως ανεξέλεγκτος και δεν µπορεί κανείς να του πει το παραµικρό. Αυτό το
σύστηµα χρειάζεται τους πραιτοριανούς του.
Και πως τους έκαναν τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία; Τους έκαναν διορίζοντας στο δηµόσιο ανθρώπους, δίνοντας τους ελπίδες, δίνοντας τους σχετικά, υψηλούς µισθούς όχι
υψηλούς σε σχέση µε τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, αλλά
υψηλούς και προνόµια σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Να µην πούµε την ιστορία; Τι έγινε από το 1981 και µετά; Τι
έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου; ∆ιόγκωσε τον αριθµό των εργαζοµένων; Τον διόγκωσε. Αυτό το ξέρουµε και αύξησε τους µισθούς, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα για να
υποστηρίξουν αυτές τις λεγόµενες κοινωνικές πολιτικές. Το 1990
είχαµε κυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας. Τι είπε η κυβέρνηση της
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Νέας ∆ηµοκρατίας; Κάθε δύο που θα φεύγουν από το δηµόσιο,
θα µπαίνει ένας. Ναι, αλλά στο διάστηµα 1990–1993, στην περίοδο Μητσοτάκη, αυξήθηκε ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων.
Το 1996 ήρθε ο Σηµίτης, ο οποίος είπε ότι θα φεύγουν πέντε
και θα µπαίνει ένας στο δηµόσιο, δηλαδή το προχώρησε πιο
πέρα από αυτό το οποίο έλεγε ότι θα κάνει ο Μητσοτάκης, χωρίς
φυσικά να το κάνει. Τι έκανε; Τους αύξησε και άλλο τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Μάλιστα έλεγε τότε σε µία σχετική µε το ευρώ προ ηµερησίας
διατάξεως συζήτηση την 23/01/2001 ότι µε τη συµµετοχή µας
στο ευρώ διευρύνουµε και εξασφαλίζουµε οικονοµικά αγαθά και
ότι από εδώ και πέρα θα έχουµε χαµηλές τιµές στα αγαθά, χαµηλό πληθωρισµό, χαµηλά επιτόκια, υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, δηµιουργία απασχόλησης σε ένα σταθερό
µακροοικονοµικό περιβάλλον.
Βλέπουµε πόσο έχει επαληθευθεί και πόσο έχει πέσει µέσα
στις προβλέψεις του ο κ. Σηµίτης, αλλά όλα αυτά ήταν µια
αφορµή να πει «παιδιά, µε το ευρώ πλέον δεν χρειάζονται φορολογίες, µπορούµε να παίρνουµε φθηνά δάνεια, άρα, τώρα
βγαίνουµε έξω και διορίζουµε». Απεδείχθη ότι ο καλύτερος µαθητής του κ. Σηµίτη, υπήρξε ο κ. Καραµανλής, ο οποίος κατόρθωσε και αυτός στα χρόνια του να αυξήσει τον αριθµό των
δηµοσίων υπαλλήλων.
Φτάσαµε, δηλαδή, από το δικοµµατικό κατεστηµένο, να έχει
φορτωθεί η χώρα µας έναν τεράστιο αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τους λέγανε,
«ελάτε να σας διορίσουµε στο δηµόσιο, θα έχετε καλύτερες
αµοιβές, θα έχετε µόνιµη θέση εργασίας, θα έχετε οπωσδήποτε
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από ό,τι σε µια αντίστοιχη θέση
στον ιδιωτικό τοµέα. Η µόνη σας υποχρέωση δεν είναι να προσφέρετε υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες, δεν είναι να κάνετε
κάτι ούτως ώστε να δικαιολογείτε τα έξοδα τα οποία κάνει για
εσάς ο ελληνικός λαός, είναι αποκλειστικά και µόνο να είστε συνεπείς στην κοµµατική γραµµή και να µας ψηφίζετε κάθε τέσσερα χρόνια.»
Αυτή είναι η ουσία του προβλήµατος και σήµερα ερχόµαστε
να ρίξουµε όλο το βάρος σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι,
καλώς ή κακώς, µπήκαν στο δηµόσιο, έµαθαν να ζουν µε αυτό
τον τρόπο, έµαθαν να ζουν µε αυτό το επίπεδο των χρηµάτων,
ανέλαβαν πάρα πολλοί από αυτούς υποχρεώσεις λόγω των φουσκωµένων τιµών που υπήρχαν στα ακίνητα και λόγω της ευκολίας µε την οποία δίνονταν τα δάνεια και πάρα πολλές από τις
υποχρεώσεις τους είναι ανελαστικές.
Ωραία, κόβουµε κάποιους µισθούς από τους πραγµατικά εργαζόµενους, όχι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν µαύρα χρήµατα,
όχι από αυτούς που παίρνουν φακελάκια. Τους κόβουµε. Τι θα
γίνει µε τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει; Τι θα γίνει µε τα
παιδιά που σπουδάζουν; Έχει ένας, καλώς ή κακώς, καλό µισθό
και βάσει αυτού του µισθού προγραµµάτισε τη ζωή του. Τι ακριβώς θα γίνει;
Το ήξερε; Του το είπατε εσείς πριν τις εκλογές ότι «πρόσεξε,
είµαστε σε δύσκολη κατάσταση, προγραµµάτισε τη µείωση των
εξόδων σου»; Τους λέγατε «λεφτά υπάρχουν» και ότι θα πάρουν
µάλιστα και αυξήσεις περισσότερες, µεγαλύτερες του πληθωρισµού.
Στο άρθρο µόνο τώρα, θα ήθελα να πω ότι στην παράγραφο
2β λέει ότι «πρέπει να είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε
βιοποριστικού επαγγέλµατος». Εδώ θα ήθελα να διευκρινιστεί,
κύριε Υπουργέ, τι συµβαίνει µε τους τυφλούς, τους παραπληγικούς και όλους αυτούς και να υπάρξει µια ρητή δέσµευση από
εσάς ότι είναι ευρέως διατυπωµένο. Είναι η µοναδική παράγραφος, στην οποία συµφωνούµε. Φυσικά ένα είναι το άρθρο και το
καταψηφίζουµε.
Σας ζητήσαµε στην επιτροπή -όχι στη χθεσινή, στην προχθεσινή- να κάνετε τουλάχιστον τα όρια κάπως βιώσιµα, δηλαδή,
από το συνολικό ύψος της ετήσιας αµοιβής των 800 ευρώ να
πάµε στα 1200 ευρώ. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα το κάνει
και κατόπιν το πήρε πίσω. Νοµίζω ότι 1200 ευρώ αντιστοιχούν σε
µια σύνταξη των 600 ευρώ, δηλαδή, να µείνει άθικτη µια σύνταξη
των 600 ευρώ. Περί αυτού πρόκειται.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επικαλείστε, πράγµατι, σ’ αυτές τις συνθήκες την πατρίδα, το
έθνος. Μάλιστα, αναφέρθηκε και χθες ο Πρωθυπουργός εδώ και
µας έκανε και µάθηµα περί του ποιο είναι το πραγµατικό νόηµα
του πατριωτισµού. Το πραγµατικό νόηµα του πατριωτισµού είναι
να δεχθούµε τα µέτρα.
Τα µέτρα τα δεχόµαστε αναγκαστικά, γιατί δεν µπορούµε να
κάνουµε αλλιώς, αλλά δεν είναι θέµα πατριωτισµού. Θέµα πατριωτισµού είναι να µην δώσετε την υπηκοότητα στους πενήντα
χιλιάδες Σκοπιανούς, τους οποίους θέλετε να φέρετε πίσω, και
να διεκδικήσουν περιουσίες, όπως είπε η Υπουργός Εσωτερικών.
Θέµα πατριωτισµού είναι να µην δώσετε στην Τουρκία στην
ουσία το ελεύθερο από τον 25ο παράλληλο στο Αιγαίο. Και θέµα
πατριωτισµού είναι να µην έρχεται µονίµως ο Πρωθυπουργός –
και εντός και εκτός Βουλής- και να µας µιλάει για παγκόσµια Κυβέρνηση. Πατριωτισµός και παγκόσµια Κυβέρνηση δεν µπορούν
να συνυπάρξουν.
Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως κάναµε και καταψηφίζοντας το
αντίστοιχο άρθρο χθες, το άρθρο 3, καταψηφίζουµε και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, συν το γεγονός ότι αρνηθήκατε να κάνετε τις αλλαγές τις οποίες είχατε υποσχεθεί στην επιτροπή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παπαδηµούλη,
επειδή µόλις µπήκατε, θέλετε να πάρετε ανάσα, να δώσω αλλού
το λόγο ή θέλετε να µιλήσετε;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν
έχω πρόβληµα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Οι Ηπειρώτες είναι ανθεκτικοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όταν συνεργάζονται.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν περάσω στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, επιτρέψτε µου να
κάνω ένα σύντοµο σχόλιο, για όσα έγιναν χθες.
Χθες η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, µετά τη λήξη της
ψηφοφορίας µετράει τις απώλειες τριών Βουλευτών και η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας µετράει την απώλεια µιας κορυφαίας Βουλευτού. Κάποιοι µίλησαν για σκορ 3-1.
Εγώ λέω ότι είναι το πρώτο ηµίχρονο σεισµικών αλλαγών που έρχονται στο πολιτικό σκηνικό και στο τέλος του αγώνα θα µετρήσει το σκορ. Πολύ φοβούµαι όµως, ότι αυτό που θεωρείται η
κύρια είδηση της ηµέρας, δεν είναι.
Το πιο σηµαντικό γεγονός της χθεσινής ηµέρας είναι οι µεγάλες απώλειες, που µετρούν και θα µετρούν για χρόνια στο εισόδηµά τους, εκατοµµύρια µισθωτοί και συνταξιούχοι και του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και η τεράστια αύξηση που θα µετράει η Στατιστική Υπηρεσία στην ανεργία, στο βάθεµα της ύφεσης, στην εκτίναξη της φτώχειας και της ανέχειας.
Εκατοµµύρια Έλληνες από εχθές το βράδυ δεν δίνουν τόσο
λογαριασµό στις καρατοµήσεις των Βουλευτών, όσο στην καρατόµηση του εισοδήµατός τους. Εκατοµµύρια Έλληνες θα χάσουν
από 20% έως και 30% του εισοδήµατός τους και είναι οι κοινωνικά ασθενέστεροι. Είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το
λογαριασµό για ένα πάρτι ασυδοσίας, σπατάλης, διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων, που έκαναν εδώ και δεκαετίες τα δύο κόµµατα, της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Επιτρέψτε µου να κάνω και µια ακόµα παρατήρηση: Χθες ο κ.
Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς συνέπραξαν από κοινού στην καρατόµηση αυτών που διαφοροποιήθηκαν από την επίσηµη κοµµατική γραµµή. Όσοι από το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να
υπερψηφίσουν, είδαν την πόρτα. Ακόµη και αν ψήφισαν «παρών»,
δεν καταψήφισαν. Και το έκαναν αυτό στο όνοµα των προεκλογικών υποσχέσεων του ΠΑΣΟΚ, που δεν έλεγαν αυτά που είχε το
χθεσινό νοµοσχέδιο.
Όσοι από τη Νέα ∆ηµοκρατία δεν καταψήφισαν, καρατοµήθηκαν επίσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι δύο Αρχηγοί λοιπόν, συνέπραξαν, διά των καρατοµήσεων,
στο να διαιωνιστεί µια κακή παράδοση αρχηγισµού και κοµµατικού αυταρχισµού. Και το έκαναν µε έναν τρόπο που προσβάλλει
το Σύνταγµα. Με ενόχλησε ως πολίτη αυτής της χώρας -όχι
απλώς ως Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- το ότι ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς κουνούσαν το δάχτυλο προς τα Αριστερά έδρανα του Κοινοβουλίου και έλεγαν
«Σεβασµός στο Σύνταγµα!». Μας κουνούσαν το δάχτυλο χθες και
οι δύο µαζί. Βεβαίως, σεβασµός στο Σύνταγµα, ακόµη και αν διαφωνείς. Το Σύνταγµα όµως, προβλέπει ότι ο Βουλευτής είναι
εκλεγµένος από τους πολίτες, από το λαό, και οφείλει στα νοµοσχέδια να ψηφίζει κατά συνείδηση και όχι µε βάση τις επιταγές
του Αρχηγού.
Παπανδρέου και Σαµαράς λοιπόν, από κοινού τσαλαπάτησαν
το Σύνταγµα και την συνταγµατική επιταγή για κατά συνείδηση
ψήφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχονται σεισµικές ανακατατάξεις στην κοινωνία. Αυτές οι σεισµικές ανακατατάξεις στην κοινωνία προκαλούν ρωγµές και στο πολιτικό σκηνικό. Πολύς
κόσµος, που δεν έχει καµµία σχέση και δεν έχει ψηφίσει ποτέ
Αριστερά και που ψήφιζε µια ζωή Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ
θεωρεί ότι αυτά τα δύο κόµµατα µε τις πολιτικές τους έχουν ιστορικές ευθύνες για το πού φθάσαµε, αρνούνται να πληρώσουν το
λογαριασµό που έκαναν αυτά τα δύο κόµµατα, σε βάρος της
χώρας και αυτές οι αλλαγές που γίνονται στην κοινωνία θα φέρουν αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό.
Η δική µας επιδίωξη, η επιδίωξη της Αριστεράς είναι οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό να γίνουν υπέρ της δηµοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της ηθικής στην πολιτική, υπέρ των
συµφερόντων των πιο αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων. Και όχι,
όπως κάποιοι άλλοι επιδιώκουν, αλλαγές προς το χειρότερο, σε
µια κατεύθυνση υπερδεξιού λαϊκισµού µε µπροστάρηδες ορισµένους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, οι οποίοι, αφού επωφελήθηκαν από το δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα, παίρνοντας
κοψοχρονιά τα ασηµικά -παραδείγµατος χάριν τον ΟΤΕ και την
Ολυµπιακή- έρχονται τώρα και το παίζουν κήνσορες και τιµητές
του πολιτικού συστήµατος, που τους έφτιαξε, που τους εξέθρεψε.
Έρχοµαι στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι η ουρά των µέτρων που ψηφίστηκαν χθες από την
Κυβερνητική Πλειοψηφία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
Συζητιέται µε τις απαράδεκτες διαδικασίες του κατεπείγοντος
και αυτό, σε µια Βουλή σχεδόν άδεια.
Κύριοι της Πλειοψηφίας και κύριε Υπουργέ, έχετε µετατρέψει
τη Βουλή αυτές τις µέρες σε µια βιοµηχανία ψήφισης αντιλαϊκών
νοµοσχεδίων µε διαδικασίες εξπρές. Όποιος διαφωνεί καρατοµείται και η ζωή συνεχίζεται. Τι λέει αυτό το νοµοσχέδιο µε απλές
κουβέντες; Λέει στους πολίτες τους συνταξιούχους, τα περήφανα γηρατειά: «Ξεχάστε τι σας λέγαµε για ισχυρή Ελλάδα, για
ισχυρή οικονοµία, για θωρακισµένη οικονοµία. Ξεχάστε το πάρτι
της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής των κοµµατικών διορισµών
από τις πόρτες και τα παράθυρα. Ξεχάστε ότι κανένας πολιτικός
και κανένας ανώτερος κρατικός αξιωµατούχος δεν πήγε ποτέ
φυλακή, γιατί έβαλε το δάχτυλο στο µέλι. Ξεχάστε ότι ούτε µια
ελληνική κυβέρνηση ούτε µια φορά η ελληνική δικαιοσύνη δεν
έστειλε κάποιον πολιτικό ή κάποιον κορυφαίο κρατικό αξιωµατούχο στα εδώλια του κατηγορουµένου για να τιµωρηθεί γι’ αυτά
τα σκάνδαλα και πληρώστε το λογαριασµό και ας ήσασταν ακάλεστοι στο πάρτι».
Τι λέει το νοµοσχέδιο; Λέει: ότι η 13η και η 14η σύνταξη µετατρέπεται σε ένα πενιχρό επίδοµα, 200, 200 και 400 ευρώ, λιγότερα απ’ όσα δίνει για µία νύχτα ένας από τους χρυσοκάνθαρους,
είτε της πολιτικής είτε της οικονοµικής ελίτ, στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας τι σας φταίει η τρίτη ηλικία; Επηρεάζει το κόστος
παραγωγής;
Είναι ακραία αντικοινωνικό αυτό το µέτρο, άδικο και θα προκαλέσει και άλλες παρενέργειες. Ο κ. Σχοινιωτάκης, ο Γενικός
Επίτροπος στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε µία έκθεση που καταλήγει, µε τραβηγµένα επιχειρήµατα, να στηρίζει την κυβερνητική
πρόταση, ξεκινάει µε µία διαπίστωση που λέει ότι χρωστάει στην
επιστηµονική του ιδιότητα. ∆εν µπορεί να µην την γράψει ο άν-
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θρωπος, παρ’ ότι έχει την πρόθεση να στηρίξει την κυβερνητική
πρωτοβουλία. Λέει: «Ξέρετε κάτι; Αυτό το νοµοσχέδιο θα προκαλέσει αθρόες προσφυγές και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια, για παραβίαση όλων των συµβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα, όλα τα προηγούµενα χρόνια ως κράτος δικαίου και ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτό θα γίνει.
Μια άλλη έκθεση, δε, που συνοδεύει το νοµοσχέδιο, µιλάει και
µε αριθµούς. Λέει, τι θα κερδίσει το δηµόσιο ταµείο από αυτή
την περικοπή µε τον µπαλτά σε βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων;
Σύµφωνα µε τους επίσηµους υπολογισµούς θα κερδίσει
722.000.000 ευρώ για το 2010. Πόση είναι η εισφοροδιαφυγή
που έχετε προκαλέσει µε τις πράξεις και τις παραλείψεις σας το
χρόνο, κύριοι της Κυβέρνησης και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας;
Είναι 8.000.000.000 ευρώ το χρόνο, έντεκα φορές µεγαλύτερη
από αυτά που θα κερδίσετε κόβοντας τις συντάξεις, µακελεύοντας τους συνταξιούχους. Πόσο είναι το όργιο της φαρµακευτικής δαπάνης και της σπατάλης των κυκλωµάτων και των
«τρωκτικών» στα δηµόσια νοσοκοµεία, για να εξυπηρετούνται κυκλώµατα πολιτικών σας φίλων; Είναι 5.000.000.000 ευρώ.
Μη µου πείτε ότι εκσυγχρονίζετε, µηχανοργανώνετε, εκτελείτε
κ.λπ. Υπάρχει νόµος από το 1996, που προβλέπει ισολογισµούς
στα δηµόσια νοσοκοµεία, µηχανοργάνωση, διπλογραφικό, έτσι
ώστε να ελέγχονται οι υπερτιµολογήσεις, το όργιο της σπατάλης, τα σκανδαλώδη έξοδα. Ακόµη και τώρα στο point system
του κ. Πάγκαλου είναι υπό εκτέλεση αυτό το πράγµα. Με άλλα
λόγια τι λέτε; Λέτε «ψηφίσαµε ένα νόµο το 1996 και µετά από δεκαπέντε χρόνια δεν εφαρµόζεται και πρέπει να πληρώσεις εσύ
συνταξιούχε, τη δική µας αδυναµία.»
Η Κυβέρνηση µας λέει ότι τρέχει, εργάζεται κ.λπ., για να περιορίσει όλα αυτά τα πράγµατα. ∆εν λέει αλήθεια. Απόδειξη: οι
διοικήσεις των µεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισµών του ΙΚΑ,
του Οργανισµού για την Ασφάλιση των Ελεύθερων Επαγγελµατιών και των Εµπόρων, είναι οι διοικήσεις που κληρονόµησε από
την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και οι οποίες λειτουργούν
ως υπηρεσιακές, αποφεύγουν να βάλουν υπογραφές κ.λπ..
Καταλήγοντας, και το νοµοσχέδιο αυτό είναι ουρά ενός άγριου
νεοφιλελευθερισµού, που αποτυπώνεται στο µνηµόνιο, που συνυπέγραψε η Κυβέρνηση µε τους κηδεµόνες της. Χθες ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να απαντήσει στον κ. Σαµαρά του
είπε: «Ξέρετε κάτι; Στο νοµοσχέδιο κάτι στην εισηγητική έκθεση
δεν το γράψαµε εµείς, το έγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
έγραψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το έγραψε η τρόικα».
∆εν υπάρχει µεγαλύτερη οµολογία αποτυχίας και ταπείνωσης γι’
αυτό το πολιτικό σύστηµα, γι’ αυτή την κυβερνητική πολιτική,
από την οµολογία ότι ακόµη και τις εισηγητικές εκθέσεις, στα νοµοσχέδια που ψηφίζετε χειροκροτώντας, τις γράφουν οι κηδεµόνες σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, αγορητής από το ΠΑΣΟΚ, για οκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ψηφίσαµε χθες το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου και ολοκληρώνουµε σήµερα τη συζήτηση για το πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Στόχος είναι η
σωτηρία της πατρίδας µας. Συµφωνούµε απολύτως όλοι ότι θα
υπάρχουν προβλήµατα στους Έλληνες πολίτες, στους συνταξιούχους, στους εργαζόµενους. Όµως, πρέπει να κατανοήσουµε
ότι σε δύσκολες καταστάσεις το έθνος µας, η πατρίδα µας, οι
πολιτικές δυνάµεις συστρατεύθηκαν για τη σωτηρία της πατρίδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
Από σήµερα η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να ανέβει ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόµο. Φαντάζοµαι κατανοήσαµε όλοι ότι
τίποτε πια δεν είναι όπως χθες. Τίποτε δεν είναι βέβαιο από αυτά
που ξέραµε. Καταρρέουν σήµερα βεβαιότητες και δεδοµένα, και
η ψευδαίσθηση ότι πάντοτε θα τα καταφέρουµε, χωρίς επίπονη
εργασία και χωρίς θυσίες.
Σήµερα η Βουλή ψήφισε τη συµφωνία για την ενεργοποίηση
του µηχανισµού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι αποµάκρυνε τους κινδύνους για την οµαλή πορεία του τόπου µας και
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αποµάκρυνε, επίσης, τον κίνδυνο για τη δραµατική ανατροπή της
ζωής των πολιτών. Το τίµηµα, βέβαια, για την ελληνική κοινωνία
θα είναι βαρύ. Κατανοούµε και το βάρος και την αδικία για πολλές κοινωνικές οµάδες. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Τα µέτρα είναι σκληρά και επώδυνα και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των συνταξιούχων και έρχονται σε αντίθεση
µε πολλές από τις πεποιθήσεις µας.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις, επειδή αναφέρθηκα στους συνταξιούχους. Η πρώτη
αφορά την παράγραφο 2, που λέει για τις εξαιρέσεις από το όριο
ηλικίας και µάλιστα σε αυτές τις κατηγορίες αναφέρεται και σε
άτοµα που έχουν ανικανότητα. Εδώ νοµίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουµε τα άτοµα που έχουν ανικανότητα και αναφέρονται
στο ν. 2227/94. Είναι οι κατηγορίες των τυφλών, αυτών που χρειάζονται αιµοκάθαρση, αυτών που έχουν µεγάλα κινητικά προβλήµατα και αυτών που έχουν µεσογειακή αναιµία.
Μία δεύτερη παρατήρηση. Η παράγραφος 7, που σωστά τίθεται, γιατί υπάρχει µεγάλο ρεύµα εξόδου από το δηµόσιο, λέει ότι
δεν θίγονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε, κύριε Υφυπουργέ, µε ποιο
καθεστώς θα γίνεται ο υπολογισµός της σύνταξης. Νοµίζω είναι
ένα καίριο σηµείο, γιατί υπάρχει µεγάλη αµφιβολία και αυτό δηµιουργεί µεγάλα ερωτηµατικά στους εργαζόµενους.
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ που φτάσαµε, τα µέτρα µάς επιβάλλονται από άλλους. ∆υστυχώς, αποφασίζουν άλλοι για εµάς,
χωρίς εµάς. Αποφασίσαµε έτσι εδώ, στη Βουλή, γιατί είναι εθνική
ανάγκη για τη σωτηρία της πατρίδας µας, για να δώσουµε την
ελπίδα στους πολίτες ότι µπορεί να βελτιωθεί ξανά η ζωή τους.
Ψηφίσαµε, δυστυχώς, µόνοι, µε µόνο υποστηρικτή το ΛΑΟΣ.
Αυτοί που κυβέρνησαν ανεύθυνα και έφεραν τη χώρα σε αυτήν
την κατάσταση, αυτοί οι ίδιοι και σήµερα συµπεριφέρονται το
ίδιο ανεύθυνα. ∆εν ψήφισαν το σχετικό νοµοσχέδιο, γιατί επενδύουν στην αποτυχία του προγράµµατος και της προσπάθειας
που καταβάλλει η χώρα µας, µια προσπάθεια που είναι ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δήλωσε υποκριτικά ότι εγγυάται την εφαρµογή των µέτρων, των µέτρων, όµως,
που δεν ψήφισε η παράταξή του, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουµε,
είναι υπεύθυνη για την τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται
η χώρα µας. «Η Κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία να περάσει το
πρόγραµµα», είπε ο κ. Σαµαράς, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα το
ψήφιζαν κάποιοι άλλοι. Όµως, πιστεύω κατά βάθος είχε το άγχος
και το βάρος της δικής του ευθύνης για τη µη ψήφιση των µέτρων και την κατάρρευση της χώρας.
Ψηφίσαµε τα επώδυνα µέτρα, που µας επεβλήθησαν, για να
σταθεί όρθια η χώρα, για να κάνουµε νέα αρχή, για να αφήσουµε
πίσω µας αυτά που µας οδήγησαν εδώ, να αλλάξουµε νοοτροπίες, να διορθώσουµε λάθη και παραλείψεις, να εξαλείψουµε τις
παθογένειες του πολιτικού συστήµατος, το λαϊκισµό, το ρουσφέτι, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την εύκολη ρητορική, τις υποσχέσεις, το πελατειακό κράτος. Πρέπει, όµως, για να τα κάνουµε
όλα αυτά να είµαστε ζωντανοί και όρθιοι για να προσπαθήσουµε.
Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση που ζούµε, πιστεύω
πως όλοι πρέπει να συναισθανθούµε το βάρος της ευθύνης, για
να δώσουµε τη δυνατότητα στην πατρίδα να ξεκινήσει µία νέα
πορεία. Με την ψήφιση του προγράµµατος στήριξης κλείνει σήµερα ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος κύκλος µε προσπάθεια,
ελέγχους, προσαρµογές, ένας δύσκολος κύκλος.
Η Κυβέρνηση τώρα πια µε τη σιγουριά που µπορεί να αισθάνεται πρέπει να δώσει όλη της την προσπάθεια στην ανάπτυξη
της οικονοµίας, να δώσουµε έµφαση στη βιώσιµη ανάπτυξη,
στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας,
στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, να επανέλθουµε ξανά σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης βασιζόµενοι όχι πια στα δανεικά, αλλά στα ποιοτικά και
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, στην πράσινη ανάπτυξη,
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στον τουρισµό, στη ναυτιλία,
στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Έτσι θα κερδηθεί γρήγορα και
αποτελεσµατικά το µεγάλο στοίχηµα που έχουµε βάλει για την
ανόρθωση της χώρας και την ανασυγκρότηση της οικονοµίας.
Έτσι θα κερδίσουµε θέσεις εργασίας, βελτίωση των εισοδηµά-
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των και, βέβαια, έσοδα για το κράτος.
∆εν έχουµε καιρό για χάσιµο. Να ξεπεράσουµε δυσλειτουργίες, να ξεπεράσουµε αµφιβολίες και γραφειοκρατικά εµπόδια.
Το µετρήσιµο αποτέλεσµα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι το
κριτήριο όλων των επιλογών µας.
Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι
οργισµένος και ανήσυχος. Η τραγική δολοφονία των τριών εργαζοµένων, της Αγγελικής από το Αίγιο, της συµπατριώτισσάς
µου, και των άλλων παιδιών σκόρπισαν θλίψη, αγανάκτηση και
πόνο, φορτώνοντας και τους δικούς µας ώµους µε περισσότερες ευθύνες. Να αλλάξουµε τους εαυτούς µας. Να σκεφτούµε να
διορθώσουµε τα λάθη µας και να µην ανεχτούµε ξανά να ζήσουµε τέτοια φαινόµενα και τέτοιες καταστάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µια δύσκολη µέρα
για όλους µας, αλλά µπορεί να είναι και µια µέρα ελπίδας. Μένει
να δείξουµε, αν θα φανούµε αντάξιοι των περιστάσεων, πρώτα
και κύρια η Κυβέρνηση που έχει και το µεγάλο βάρος και την µεγάλη ευθύνη, αλλά και τα κόµµατα και όλο το πολιτικό σύστηµα
συνολικά της χώρας µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ευθυµίου, ζητήσατε να κάνετε µια µικρή παρέµβαση, τη δευτερολογία σας;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆εν είναι ακριβώς δευτερολογία, κύριε
Πρόεδρε. Είναι µια προσθήκη σε όσα ακούστηκαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο κεντρικός
πολιτικός λόγος αναπτύχθηκε µε πληρότητα. Αυτό που πρέπει
να τονιστεί ανάµεσά µας είναι, για να επαναλάβουµε οριστικά ότι
όσα ακούσαµε ως κριτική δεν αναφέρονται σε µια κοµµατική λογική. Για µας, για το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή αφορά τον ελληνικό
λαό, την ελληνική κοινωνία, το µέλλον του και την προοπτική του.
∆εν αφορά το κόµµα του ΠΑΣΟΚ, δεν αφορά κανέναν από τους
Υπουργούς, Βουλευτές σε προσωπική βάση για την προσωπική
τους µοίρα ή την τύχη τους. Άρα, όσες κριτικές περί κοµµατικών
σκοπιµοτήτων ασκήθηκαν δεν µας αναλογούν, δεν τις αναλαµβάνουµε. Αναλαµβάνουµε αντίθετα το βάρος της ευθύνης να σώσουµε αυτήν τη στιγµή την ελληνική οικονοµία και τη χώρα. ∆εν
έχουµε κοµµατική οπτική. ∆εν θα µπούµε σε αυτόν τον διάλογο.
∆εν θα απαντήσουµε σε βάση κοµµατικής αντιδικίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών για δέκα λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα, πριν ξεκινήσω, να ενηµερώσω τους συναδέλφους στη
Βουλή ότι θέλω να καταθέσω µια βελτίωση, λαµβάνοντας υπ’
όψιν και τις τοποθετήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι, η οποία
αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς επίσης και τους παραπληγικούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αν είναι µικρή, να τη
διαβάσετε. ∆ιαφορετικά, να διανεµηθεί.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
µικρή.
Άρθρο Μόνο παρ. 2: Στην παρ. 2 µετά τις λέξεις «της υπηρεσίας» προστίθενται οι λέξεις «ή λαµβάνουν σύνταξη µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων ή λαµβάνουν
µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007».
Το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
«Προσθήκες αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόµου
«ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ»
1. Άρθρο Μόνο παρ. 2: Στην παρ. 2 µετά τις λέξεις «της υπηρεσίας» προστίθενται οι λέξεις «ή λαµβάνουν σύνταξη µε το κα-
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θεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων ή λαµβάνουν
µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007».
»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, ζήτησαν και κάποιες άλλες διευκρινήσεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα τις
δώσω την ώρα της συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση γίνεται
µέσα σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίµα, καθώς προχθές τρεις τραπεζικοί υπάλληλοι δολοφονήθηκαν άνανδρα από νεαρούς κουκουλοφόρους, οι οποίοι στο όνοµα κάποιας υποτιθέµενης πάλης
υπέρ των εργαζοµένων πιστεύουν ότι µπορούν να σκοτώνουν εργαζοµένους, για να διασφαλίσουν τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Η χθεσινή και η σηµερινή µέρα είναι οι πιο κρίσιµες ηµέρες
στην µεταπολεµική ιστορία της χώρας. Η χθεσινή και η σηµερινή
συζήτηση στην Ολοµέλεια είναι οι πιο καθοριστικές για την µελλοντική πορεία της χώρας. Το πού θα βρεθεί η χώρα σε δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια από σήµερα το αποφασίζουµε αυτές τις
ώρες. Το πού θα βρεθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων στα επόµενα χρόνια το αποφασίζουµε αυτές τις ηµέρες. Είναι τόσο σηµαντικές αυτές οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που θα παρθούν
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που εύλογα µπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι τριακόσιοι σηµερινοί Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου θα κληθούν στο µέλλον να απαντήσουν στο ερώτηµα «Τι
ψήφισαν στην διαδικασία της 6ης και της 7ης Μαΐου του 2010
και γιατί ψήφισαν µε τον τρόπο που ψήφισαν;». Θα ερωτηθούν
από την κοινωνία, θα ερωτηθούν από τους ψηφοφόρους τους,
θα ερωτηθούν και από την ίδια τους την οικογένεια ποια ήταν η
στάση που τήρησαν όταν συζητήθηκε στο κοινοβούλιο η συµφωνία για το δάνειο από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης.
Έχοντας, λοιπόν, ακούσει το σύνολο των συναδέλφων της
Βουλής από όλες τις πτέρυγες για τον τρόπο µε τον οποίο αιτιολόγησαν τη στάση τους, καταλήγω στις εξής επισηµάνσεις.
Άκουσα χθες τον Αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Σαµαρά, να λέει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία καταψηφίζει το νοµοσχέδιο
γιατί καταψηφίζει τα µέτρα που συνοδεύουν το νοµοσχέδιο. Και
ερωτώ: Τα χρήµατα που έρχονται µε το νοµοσχέδιο, τα
110.000.000.000 τα θέλει η Νέα ∆ηµοκρατία ή όχι; Να έρθουν
στη χώρα ή όχι; Γιατί αν δεν θέλει και τα 110.000.000.000 που
συνοδεύουν το νοµοσχέδιο να έρθουν στη χώρα, τότε θα ήθελα
οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας να µας πούνε πώς ακριβώς προτείνουν ότι θα µπορούσαµε να εκπληρώσουµε την υποχρέωση που έχουµε να αποπληρώσουµε ένα οµόλογο ύψους
10.000.000.000 στις 19 Μαΐου; Εκτός αν έµµεσα η στάση την
οποία προτρέπετε την Κυβέρνηση να πάρει είναι να µην αποπληρώσει το οµόλογο. Αν είναι, να µας το πείτε ανοιχτά «µην πληρώνετε τις υποχρεώσεις, µην πληρώνετε µισθούς, µην
πληρώνετε συντάξεις».
Αν πάλι η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει να πάρουµε τα χρήµατα ως
χώρα, αλλά η ίδια να µην συµµετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια
την οποία κάνουµε, τότε συµπεριφέρεται ως λαθρεπιβάτης, ως
τζαµπατζής. Ανεβαίνει στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει να πληρώσει το εισιτήριο. Θέλει τα οφέλη που απορρέουν για τη χώρα
και τους πολίτες από τα 110.000.000.000, αλλά δεν θέλει να συµµετάσχει στα βάρη. ∆εν µπορείς, όµως, να έχεις τα λεφτά χωρίς
τα βάρη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα, η Νέα ∆ηµοκρατία
κινείται εκ του πονηρού, κινείται ως λαθρεπιβάτης του πολιτικού
συστήµατος της χώρας.
Αλλά ακόµα και έτσι, ακόµα και αν διεκδικήσετε για τον εαυτό
σας τον τίτλο του λαθρεπιβάτη του πολιτικού συστήµατος, θα
πρέπει έστω και αυτήν τη στιγµή να αναγνωρίσετε ότι τελικά είχε
δίκιο η Κυβέρνηση που επιδίωξε να δηµιουργηθεί αυτός ο µηχανισµός, ο οποίος δεν υπήρχε. Να αναγνωρίσετε ότι είχε δίκιο η
Κυβέρνηση που έλεγε ότι µόνο στο εσωτερικό της Ευρώπης µπορεί να δοθεί µια αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα που προκύπτει για µια χώρα, η οποία παίρνει µεν τα σωστά µέτρα αλλά
δέχεται κερδοσκοπική επίθεση στις αγορές οµολόγων.
Γιατί πολλά άκουσα και από τους οµιλητές των προηγούµενων
ηµερών, και από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
αλλά και από τον εισηγητή του νοµοσχέδιου σήµερα, σχετικά µε
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τις απόψεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για το πώς φτάσαµε εδώ.
Σας άκουσα να περιγράφετε ότι τα λάθη, τα οποία κάναµε σε αυτούς τους επτά µήνες, που είµαστε εµείς υπεύθυνοι για την Κυβέρνηση της χώρας, είναι αυτά που µας οδήγησαν και στα
αυξηµένα επιτόκια, είναι αυτά που µας οδήγησαν και στην υποβάθµιση των αξιολογικών οίκων.
Αλλά αν είναι έτσι όπως τα λέτε, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, δώστε µας σας παρακαλώ και µια λογική εξήγηση: γιατί
ανάλογες εξελίξεις είχαµε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης; Γιατί ανάλογες εξελίξεις στο ζήτηµα των επιτοκίων είχαµε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί ανάλογες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων οίκων
και την υποβάθµιση άλλων χωρών συνέβησαν σε χώρες που στο
κάτω-κάτω δεν έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ;
Πολύ φοβούµαι ότι δυστυχώς σε αυτά τα ερωτήµατα δεν µπορείτε να δώσετε απάντηση. Και δεν θέλετε να δώσετε απάντηση,
γιατί ουσιαστικά η απάντηση είναι ότι τελικά για την εξέλιξη της
χώρας ευθύνες έχει η Νέα ∆ηµοκρατία. Και αυτό το οποίο κάνετε αυτούς τους επτά µήνες που συζητάµε µέσα σε αυτήν την
Βουλή είναι να προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να αποσιωπήσετε την
εξαετή διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πολλές φορές, κυρίως
-και θα επιµείνω σ’ αυτό- από συναδέλφους της αριστερής αντιπολίτευσης του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες δηµιουργήθηκε
ένα ζήτηµα ως προς το τι συνιστά αριστερή αντιπολίτευση στο
ΠΑΣΟΚ- να µας καταλογίζουν ευθύνες και να λένε ότι η σηµερινή
λύση που προτείνει η Κυβέρνηση, λέει δήθεν η Κυβέρνηση ότι
είναι µονόδροµος. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ποτέ δεν ισχυριστήκαµε,
ούτε θα ισχυριστούµε, ότι η σηµερινή λύση είναι ευχάριστη. Ποτέ
δεν ισχυριστήκαµε, ούτε θα ισχυριστούµε, ότι η σηµερινή λύση
είναι µονόδροµος. Πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας, πάντοτε στην πολιτική, υπήρχαν και άλλοι δρόµοι. Και σε αυτήν την
περίπτωση υπάρχει και ένας άλλος δρόµος και είναι ο δρόµος
της χρεοκοπίας.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να µας προτείνετε να ακολουθήσουµε
αυτόν το δρόµο, να βγείτε και να το πείτε ανοικτά. Εάν δεν θέλετε να προτείνετε το δρόµο της χρεοκοπίας και δεν θέλετε και
το δρόµο που επιλέγει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή να εξασφαλίσει µέσα από αυτή τη δανειακή σύµβαση 110.000.000.000, τότε
να µας προτείνετε τον τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο δρόµο, όποιο
δρόµο φαντάζεστε εσείς ότι υπάρχει, για να µπορέσει η χώρα να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε
µια πολύ συγκεκριµένη επιλογή. ∆εν θέλει να οδηγήσει τη χώρα
σ’ αυτήν την περιπέτεια. Επιλέγει αυτόν το δρόµο. Πείτε µας και
εσείς ανοικτά. Ποιον ακριβώς δρόµο µας προτείνετε, της χρεοκοπίας ή κάποιον άλλον; Επιλέξαµε να δώσουµε αυτή τη µάχη
και όχι µόνο να τη δώσουµε, αλλά να την αντιµετωπίσουµε και
ως µια ευκαιρία.
Άκουσα τον κ. Τζέκη να θέτει ερωτήµατα για την επίκληση του
πατριωτισµού που κάνει η Κυβέρνηση και να λέει «Γιατί δεν απευθύνεστε και στον πατριωτισµό των οικονοµικά ισχυρών». Θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτήν την τόσο κρίσιµη µάχη για τη
χώρα όλοι θα αξιολογηθούν και θα αξιολογηθούν από τη στάση
που τήρησαν και που τηρούν. Γιατί όσο επικίνδυνη είναι η στάση
ενός κερδοσκόπου, ο οποίος επιτίθεται στην αγορά οµολόγων,
στα ελληνικά οµόλογα και οδηγεί στην κατάσταση στην οποία
βρεθήκαµε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι και η στάση ενός οικονοµικά ισχυρού, ο οποίος φυγαδεύει τα κεφάλαιά του εκτός της
χώρας, προκειµένου να διασφαλιστεί ο ίδιος.
Άκουσα τον κ. Παπαδηµούλη να καταλογίζει σε ΠΑΣΟΚ και
Νέα ∆ηµοκρατία ευθύνες για τα δηµοσιονοµικά πάρτι που έγιναν σ’ αυτήν τη χώρα, ότι αυτά οδήγησαν στο σηµείο στο οποίο
βρισκόµαστε. Θέλω να ρωτήσω τον κ. Παπαδηµούλη, όχι τον
ίδιον προσωπικά, αλλά τον πολιτικό χώρο τον οποίον εκπροσωπεί, ο χώρος του είναι άµοιρος ευθυνών; ∆εν είναι αυτός που
µέσα από τη δυσανάλογη παρουσία που έχει στους κοινωνικούς
χώρους και εννοώ «δυσανάλογη» σε σχέση µε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση που, από το 1974 και µετά, υπερθεµάτιζε πάντοτε, πλειοδοτώντας για αύξηση παροχών, χωρίς ποτέ να θέσει
το ερώτηµα: «Όλες αυτές οι παροχές, από τη µεριά της πολιτείας, όλες αυτές οι πληρωµές, για τις οποίες καλούσε µονίµως
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ο πολιτικός χώρος, τον οποίον εκφράζει, να τις αναλάβει η πολιτεία, ότι θα έπρεπε να χρηµατοδοτούνται και από κάπου, από κάποιους πόρους.»; ∆ιότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έρχεσαι εδώ
στη Βουλή και να αποµονώνεις από ένα νοµοσχέδιο διάφορες
παραγράφους. Αυτό είδαµε τις τελευταίες ηµέρες. Είδαµε µια
πολιτική που λέει «Ξέρετε κάτι; Εµείς απ’ αυτό το νοµοσχέδιο
στο άρθρο τάδε, υποστηρίζουµε εκείνη την παράγραφο». Είναι
πολύ εύκολο να έρχεσαι µέσα στη Βουλή και να λες, «δεν ψηφίζω το νοµοσχέδιο, θέλω, όµως, τα 110.000.000.000 να έρθουν
στη χώρα και ταυτόχρονα καταψηφίζω οποιοδήποτε νοµοσχέδιο
προβλέπει επιβολή φόρων, που θα φέρουν έσοδα στη χώρα,
αλλά υπερψηφίζω οποιαδήποτε δαπάνη συνεπάγεται αυτό το νοµοσχέδιο για να στηρίξει όποιον -κατά τη δική σας γνώµη- πρέπει να στηρίξουµε». Και αυτό το θεωρείτε πολιτικά υπεύθυνη
στάση; Αυτό είναι πολιτικά ανεύθυνη στάση και γι’ αυτό επιµένω
ότι πολύ σύντοµα ο καθένας από µας θα κληθεί να λογοδοτήσει
για τη στάση που τήρησε µέσα σ’ αυτήν τη Βουλή σε αυτές τις
κρίσιµες ηµέρες, για να απαντήσει στο ερώτηµα «πώς φτάσαµε
ως εδώ;».
Και ναι, θα κληθεί αυτή η χώρα να περάσει µέσα από ένα στενό
πέρασµα. Πιστεύω και είµαι αισιόδοξος, ότι στο τέλος αυτής της
δύσκολης πορείας όλοι θα βρεθούµε στην απέναντι όχθη. Το
ερώτηµα, όµως, είναι: πόσοι από αυτούς, που θα βρεθούµε στην
απέναντι όχθη; θα βρεθούµε γιατί πραγµατικά πήραµε αυτό το
βαρύ φορτίο στην πλάτη µας και περάσαµε απέναντι και πόσοι
θα περάσουµε ως λαθρεπιβάτες του πολιτικού συστήµατος. Και
απ’ ό,τι συνειδητοποιώ από τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας και
των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, έχουν επιλέξει για τον
εαυτό τους τη στάση του λαθρεπιβάτη του πολιτικού συστήµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω και µια διευκρίνιση σε
σχέση µ’ ένα ερώτηµα το οποίο τέθηκε από συναδέλφους αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού στο σηµείο το οποίο αναφέρεται για τα δικαιώµατα τα οποία έχουν θεµελιωθεί ή θα
θεµελιωθούν µέχρι 31.12.2010. Βεβαίως, αυτό περιλαµβάνει και
τον τρόπο υπολογισµού των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Των οικονοµικών …
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι. Με
το σηµερινό καθεστώς των οικονοµικών τους δικαιωµάτων.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εννοείτε ότι θα γίνεται µε το ισχύον καθεστώς.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι, µε
το ισχύον καθεστώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής ∆εοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής
αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά
Βουλευτών.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆υστυχώς, από ό,τι φαίνεται,
έχουµε µια Κυβέρνηση παραδοµένη απολύτως, εκτός τόπου και
χρόνου. Το µόνο που βλέπει είναι οι κεφαλαιαγορές και τα διευθυντήρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µια Κυβέρνηση που δεν θέλει και ούτε µπορεί
να αντιληφθεί τις εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται. Θα έλεγα,
επίσης, ότι είναι τραγωδία για τον τόπο ότι αυτήν τη στιγµή, όχι
µόνο το οικονοµικό επιτελείο, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι οδηγούν τη χώρα στην άβυσσο,
ενώ υπήρχαν πλήθος εναλλακτικές λύσεις, σοβαρές και τεκµηριωµένες, οι οποίες άλλωστε θα επιχειρηθούν το επόµενο διάστηµα, αλλά µε όρους εις βάρος της χώρας µας και µε όρους
κοινωνικού και εργασιακού Μεσαίωνα.
∆εν θέλετε να αντιληφθείτε ότι είστε από την αρχή εκτός
τόπου και χρόνου, όπως ήταν και η προηγούµενη κυβέρνηση,
διότι είστε εγκλωβισµένοι στη λογική του πιο ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού. Αυτή είναι η οπτική σας και τίποτα άλλο.
∆εν θέλετε να αντιληφθείτε ότι τα πράγµατα τρέχουν ιλιγγιωδώς.
Ήδη, έχουν τρέξει. Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν παγκόσµιες και
ευρωπαϊκές ανακατατάξεις, οι οποίες αναζητούν λύσεις, όχι
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απλώς στο ελληνικό πρόβληµα το οποίο είναι η ακραία εκδοχή,
αλλά σε ένα πρόβληµα που είναι και ευρωπαϊκό και παγκόσµιο.
Αυτήν τη στιγµή βυθίζεται σε κρίση χρέους όλος ο πλανήτης. Βυθίζονται όλες οι ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες και όλη η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ’ όλα, βυθίζεται η Ευρωζώνη και
ακολουθούν την Ελλάδα µε µαθηµατική ακρίβεια σειρά χωρών,
όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.
Απέναντι σ’ αυτές τις καταστάσεις θα µπορούσε η Ελλάδα, αν
είχε ηγεσία που θέλει στοιχειωδώς να προασπίσει τα συµφέροντα της χώρας µας, αν είχε µια τέτοια ηγεσία αυτή τη στιγµή, η
οποία θα έβλεπε µακριά και αποκλειστικά µε µόνο γνώµονα το
συµφέρον του ελληνικού λαού και του τόπου, να πρωτοπορήσει,
σηκώνοντας τη σηµαία σειράς διεκδικήσεων για µια άλλη εξέλιξη
των πραγµάτων και στη χώρα µας, αλλά θα έλεγα και στην Ευρώπη.
Το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε να διεκδικούσατε στεντορείως αυτήν την ώρα, διότι έχει αρχίσει και τοποθετείται πλέον όχι από κύκλους της Αριστεράς, αλλά από πολύ ευρύτερους
κύκλους- ως αίτηµα, είναι να χρηµατοδοτηθεί απευθείας η Ελλάδα -και όχι µόνο η Ελλάδα φυσικά- από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε ανάλογα επιτόκια µ’ αυτά που η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα χρηµατοδοτεί αυτή την ώρα χαριστικά και
προνοµιακά τις εµπορικές τράπεζες.
Γιατί δεν τολµάτε να ψελλίσετε καν αυτό το αίτηµα; Γιατί, ενώ
έχετε φτάσει στο χείλος της καταστροφής και έχετε ρίξει τη
χώρα στην άβυσσο, δεν τολµάτε να διεκδικήσετε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αυτήν την εναλλακτική ρύθµιση, η οποία µάλιστα ισχύει
σε άλλες µεγάλες αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες, όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες, η Βρετανία, που είναι εκτός ευρώ και η Ιαπωνία.
Χρηµατοδοτούνται και εκεί τα κράτη απευθείας από τις κεντρικές τους τράπεζες µε προνοµιακά επιτόκια, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν την κρίση. Είστε, όµως, τόσο εγκλωβισµένοι,
όµηροι και αιχµάλωτοι του µονεταρισµού και του νεοφιλελεύθερου δόγµατος που ούτε καν έχετε διανοηθεί ποτέ ότι µπορείτε να
υποβάλλετε ένα τέτοιο αίτηµα.
∆εύτερον, γιατί δεν προχωράτε στην επαναδιαπραγµάτευση,
επαναρρύθµιση του χρέους; Γιατί δεν προβάλετε αυτήν την ανάγκη; Γιατί δεν τονίζετε ότι αυτό το χρέος είναι παράλογο, άδικο
και ληστρικό, ότι γι’ αυτό το χρέος δεν είναι υπεύθυνος ούτε υπόλογος ο ελληνικός λαός…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μας καλείτε να δηλώσουµε χρεοκοπία, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα αυτά, κύριε Σαχινίδη…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
ανεύθυνο, να µιλάτε για επαναρρύθµιση του χρέους στη Βουλή.
Είναι ανεύθυνο αυτό που κάνετε, κύριε Λαφαζάνη, γιατί η οµιλία
σας θα µεταδοθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ανεύθυνοι είστε εσείς µε τις πράξεις σας που λεηλατείτε τον ελληνικό λαό, τους εργαζόµενους
και σπρώχνετε την οικονοµία στην άβυσσο. Αυτό είναι ανευθυνότητα και όχι οι δικές µας προτάσεις.
Αντί να απαντάτε µε αφορισµούς και µε εύκολες κινδυνολογίες, πρέπει να βγείτε στο Βήµα και να τεκµηριώσετε την άποψή
σας. ∆ιότι αυτά δεν τα λέω µόνο εγώ, δεν τα λέει µόνο η Αριστερά, δεν τα λένε τµήµατα της προοδευτικής άποψης και αντίληψης σ’ όλον τον κόσµο, αλλά και έγκριτοι οικονοµολόγοι, πολύ
πέραν της Αριστεράς, οι οποίοι βλέπουν τα αδιέξοδα -και τα παγκόσµια και τα ευρωπαϊκά και το ελληνικό αδιέξοδο- και προτείνουν λογικές λύσεις, οι οποίες µπορούν να δώσουν διέξοδο.
Αντί, λοιπόν, να προβληµατιστείτε µ’ αυτές τις απόψεις, σηκώνεστε να µιλήσετε για ανευθυνότητα; Ανεύθυνοι είστε εσείς.
Ανεύθυνη είναι και η Κυβέρνησή σας και µε ανεύθυνο τρόπο οδηγείτε τη χώρα σε µία πολύ µεγάλη περιπέτεια, τη χειρότερη περιπέτεια σε ειρηνική περίοδο που εύχοµαι να µην καταλήξει σε
πολύ µεγάλες τραγωδίες.
Αυτή η επαναρρύθµιση του χρέους, σας είπα ότι µπορεί να
γίνει µε την επίκληση ότι δεν είναι ο ελληνικός λαός ούτε οι εργαζόµενοι υπεύθυνοι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
…για το χρέος, αλλά οφείλετε να τη διεκδικήσετε και για ένα
πρόσθετο σηµαντικό λόγο, ότι αυτό το χρέος, έτσι όπως το φτάσατε –η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και παλιότερα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ- δεν µπορεί πλέον να αποπληρωθεί χωρίς
να εξοντωθεί ο ελληνικός λαός.
Σας το έχω πει επανειληµµένα απ’ αυτό το Βήµα. ∆εν γίνεται
εδώ που φτάσαµε να αποπληρωθεί αυτό το χρέος, εκτός αν
εξουθενώσετε τους Έλληνες εργαζόµενους µε τέτοιου είδους
νοµοσχέδια, τα οποία εισάγετε στη Βουλή. Εποµένως, έχετε
κάθε ηθικό, πολιτικό δικαίωµα, αλλά και από ρεαλιστική άποψη
θα είστε δικαιωµένοι και µπροστά από τις εξελίξεις, αν διεκδικούσατε µία τέτοια ρύθµιση, µία τέτοια λύση.
Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι, αυτήν την ώρα που µιλάµε,
αυτού του είδους οι συζητήσεις για επαναδιαπραγµάτευση, επαναρύθµιση του χρέους –και όχι µόνο του ελληνικού- γίνονται ευρέως σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και εισηγούνται αυτές
τις λύσεις ακόµα και κύκλοι τους οποίους κανείς δεν θα µπορούσε πλέον να φανταστεί, διότι ξέρουν αυτοί ότι οι µόνοι που
δεν πληρώνουν από αυτήν την κρίση χρέους, παγκοσµίως στην
Ευρώπη και στη χώρα µας –ιδιαίτερα στη χώρα µας µε τα άθλια
µέτρα που παίρνετε- είναι οι πιστωτές.
Μόνο οι πιστωτές βρίσκονται στο απυρόβλητο. Ποιοι δηλαδή;
Το χρηµατιστικό και χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Ούτε ένα ευρώ
δεν βγάζει για να αντιµετωπιστεί η ελληνική κρίση, η οποία γίνεται αυτήν τη στιγµή ισπανική, πορτογαλική κρίση, ευρωπαϊκή
κρίση και δεν συµµαζεύεται.
Οι κυβερνήσεις δεν είναι για τα εύκολα αλλά για τα δύσκολα,
για να κάνουν τολµηρές ριζοσπαστικές επιλογές. Αντί να ανοίξετε θετικούς και ελπιδοφόρους δρόµους για τη χώρα και τον
ελληνικό λαό, φτάσατε στο σηµείο µετά από µία ψηφοφορία να
διαγράφετε τους Βουλευτές σας που τόλµησαν, όχι να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο, αλλά να ψηφίσουν «ΠΑΡΩΝ».
Με συγχωρείτε, αλλά γιατί γίνονται οι ψηφοφορίες στη Βουλή;
Γιατί µιλάτε για το Σύνταγµα; Για ποιο Σύνταγµα µιλάτε, το οποίο
κάνατε κουρελόχαρτο; Όταν γίνεται ονοµαστική ψηφοφορία, ο
Βουλευτής κατά το Σύνταγµα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει
ελεύθερα και κατά τη συνείδησή του αυτό που νοµίζει ότι αποτελεί το εθνικό, δηµόσιο και λαϊκό συµφέρον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αυτό, όµως, -εσείς που επικαλείσθε τη συνταγµατική τάξηµόλις έγινε µε τρεις Βουλευτές σας, που θέλησαν µ’ έναν τρόπο
να διαφοροποιηθούν από τη επίσηµη γραµµή του κόµµατος, διεγράφησαν. Αυτός είναι ο σεβασµός στο Σύνταγµα; Είναι η κατάλυση του Συντάγµατος, την οποία άλλωστε κάνετε και µε τα δύο
νοµοσχέδια που έχετε εισάγει, δηλαδή και µε το χθεσινό που το
ψηφίσατε µε τον τρόπο που το ψηφίσατε και µε το σηµερινό.
Για να αποδείξω του λόγου το αληθές, δεν θα µιλήσω µε δικά
µου λόγια, αλλά θα πω αυτά που λέει ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τα
έχετε διαβάσει…..
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: (∆εν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη διαµαρτύρεστε! Να τα διαβάζετε, αλλιώς να µην εισάγονται τέτοιου είδους εκθέσεις. Να
µη ζητάτε τις εκθέσεις, αν είναι για να τις γράφετε στα παλιά σας
τα παπούτσια!
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μας το διάβασε ο κ. Παπαδηµούλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν πειράζει. Θα σας τα ξαναδιαβάσω και εγώ. Σας ενοχλεί τόσο πολύ; Το Ελεγκτικό Συνέδριο
διαβάζω, επίσηµος θεσµός του κράτους είναι.
Λέει, λοιπόν, ο επίτροπος: «Θίγουν κατοχυρωµένα συνταξιοδοτικά περιουσιακά δικαιώµατα και θα προκαλέσουν αυτές οι
ρυθµίσεις αθρόες προσφυγές στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αφού ενδεχόµενα οι ως άνω ρυθµίσεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Προστασίας των
∆ικαιωµάτων του Ατόµου, τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ατόµου αλλά και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα».
Και ερωτώ: Τι ψηφίζετε, κυρίες και κύριοι, κύριοι της Πλειο-
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ψηφίας, κύριοι του ΛΑΟΣ; ∆εν διαβάζετε αυτές τις εκθέσεις; Κατακρεουργούµε και καταλύουµε ό,τι έχει κατακτήσει ο ελληνικός
λαός αυτήν την ώρα µε δικαιώµατα αναφορικά µε τις συντάξεις
και τους µισθούς; Γιατί να το ψηφίσουµε λοιπόν; Γιατί το επιβάλλει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και οι Κεφαλαιαγορές, οι
κ.κ. υπαλληλίσκοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Πού είναι αυτή η χώρα; Πού είναι το Σύνταγµά της; Πού είναι
η δηµοκρατία της; Πού είναι οι κατακτήσεις της; Πού είναι τα
όνειρά της; Πού είναι οι προοπτικές και οι ελπίδες της;
Αυτές οι ρυθµίσεις ενταφιάζουν κάθε δυνατότητα του ελληνικού λαού να δει µε αισιοδοξία το µέλλον. Τον σπρώχνουν στην
απελπισία. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά. ∆εν
έχει ξαναγίνει να µειώνονται συντάξεις που έχουν κατοχυρωθεί,
για τις οποίες έχουν δουλέψει µια ζωή οι Έλληνες.
Έχουν πάρει αυτές τις συντάξεις και ξαφνικά έρχεται µια κυβέρνηση και εγκαινιάζει µια νέα µορφή άτυπης δικτατορίας, η
οποία λέει ότι µπορούµε νοµοθετικά, παραβιάζοντας το Σύνταγµα και µε διαδικασίες κατεπείγοντος να φέρουµε πίσω και τη
σύνταξη, γιατί αύριο θα έρθει µια άλλη κυβέρνηση και στο όνοµα
κατεπειγόντων αναγκών, οι οποίες θα έρθουν βεβαίως µε τον
δρόµο που ακολουθεί και θα πει «δεν κόβουµε µόνο τα δώρα,
αλλά και τη σύνταξη την περιορίζουµε», όπως έχει ήδη γίνει µε
ορισµένες κατηγορίες συνταξιούχων.
Αυτά τα πράγµατα είναι απαράδεκτα. Είναι αθλιότητες. Έτσι
δεν αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα καµµίας χώρας. Έτσι
απλώς η Ελλάδα µετατρέπεται σε µισοαποικία, µετατρέπεται σε
προτεκτοράτο και «µπανανία» των πολυεθνικών.
Έτσι ανοίγεται ο δρόµος για να εκποιηθεί πλήρως αυτή η
χώρα, αυτό το οικόπεδο και να παιχτούν πάλι παιχνίδια σαν και
αυτά που παίχτηκαν µεταπολεµικά, για να επιβεβαιωθούν υποτιθέµενες κυριαρχίες κάποιων παγκόσµιων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων µέσα από το πειραµατόζωο που λέγεται Ελλάδα.
Αυτούς τους δρόµους ανοίγετε, αυτούς τους δρόµους επιτρέπετε! Όµως εµείς θα δώσουµε µάχη απέναντι σ’ αυτές τις
τραγικές εξελίξεις, απέναντι σ’ αυτήν την εξελισσόµενη τραγωδία. ∆ιότι δεν είναι µόνο άδικη, αλλά δεν έχει και κανένα µέλλον.
Υποθηκεύει, αντίθετα, το µέλλον αυτής της χώρας για δεκαετίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, η Αριστερά έχει µια πληγωµένη ιστορία, που σχετίζεται µε την ανάγνωση και την ερµηνεία των κειµένων και αποδεικνύεται ότι ο κ. Λαφαζάνης για άλλη µια φορά επιβεβαιώνει
αυτήν την πραγµατικότητα. Πήρε την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποµόνωσε εκείνα τα κοµµάτια που εξυπηρετούσαν τις
δικές του ανάγκες και τις δικές του σκοπιµότητες, τα διάβασε
για δεύτερη φορά µέσα στην Αίθουσα, αλλά δεν µας είπε τίποτα
γι’ αυτά που λέει η έκθεση αµέσως παρακάτω από εκεί που διάβασε.
Και µια και ήθελε ο κ. Λαφαζάνης για δεύτερη φορά µέσα στην
ίδια συνεδρίαση να γραφούν στα Πρακτικά τα όσα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, να τον βοηθήσω κι εγώ να συµπεριληφθούν
µέσα στα Πρακτικά της σηµερινής συζήτησης κι αυτά που λέει
λίγο παρακάτω η έκθεση. Λέει, λοιπόν: «Μετά τις πιο πάνω σκέψεις και παρατηρήσεις, προτείνω την υπέρ των άνω µέτρων θετική γνώµη µου, καθόσον θεωρώ ότι τα ως άνω µέτρα είναι η
πλέον ελπιδοφόρος αντιµετώπιση της υπάρχουσας κρίσης, η
οποία, για να αποφέρει θετικά αποτελέσµατα, πρέπει να στηριχθεί µε εθνική ενότητα και οµοψυχία όλων των Ελλήνων απανταχού γης».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, τι να
απαντήσετε επί του θέµατος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια κουβέντα θα πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας έδωσα δώδεκα
λεπτά στην πρωτολογία σας.
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Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υφυπουργός, τον οποίο προσωπικά σέβοµαι κι
εκτιµώ, προσπάθησε για άλλη µια φορά να πει ότι δεν λέω την
αλήθεια…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ∆εν είπα
ότι δεν λέτε την αλήθεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…ή εν πάση περιπτώσει, επιχειρώ
να πω µισά πράγµατα. ∆εν κάνω αυτό το λάθος και δεν το έχω
κάνει ποτέ. Προσπαθώ πάντοτε -βεβαίως κρίνεται το αποτέλεσµα- να είµαι τεκµηριωµένος και µε επιχειρήµατα σ’ αυτά τα
οποία λέω. Μπορεί ο άλλος να διαφωνήσει στις πολιτικές προεκτάσεις των επιχειρηµάτων και των δεδοµένων που καταγράφω,
αλλά όχι στα δεδοµένα.
Αυτά τα οποία διάβασα, λοιπόν, είναι καταγεγραµµένα από τον
επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι νοµικά επιχειρήµατα. Το «ελπιδοφόρο», στο οποίο αναφερθήκατε, δεν έχει νοµική
βάση. Το «ελπιδοφόρο» µπορεί να το ισχυριστεί ο οποιοσδήποτε
οποιαδήποτε στιγµή και για οτιδήποτε. ∆εν έχει όµως νοµικό
έρεισµα, νοµική βάση. Ό,τι νοµικό περιέχεται στην έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι καταρριπτικό του νοµοσχεδίου. Από
εκεί και πέρα γίνεται ένα πολιτικό άλµα, διά της υπερβάσεως, και
µιλάµε για ελπιδοφόρες προοπτικές. ∆ικαίωµά τους, σεβαστό
απολύτως, αλλά τα νοµικά τους επιχειρήµατα απορρίπτουν τη συνταγµατικότητα αυτού του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς επιτρέψτε
µου µια πρώτη διευκρίνιση, γιατί δεν είναι καλό πάντοτε το τσουβάλιασµα, η επίκληση περί Αριστεράς – ∆εξιάς, Κέντρου κι όλα
αυτά. Είναι γεωγραφικοί περισσότερο προσδιορισµοί παρά ταξικές αναφορές. Και εµείς, µε µια σεµνότητα, όταν µιλάµε, αναφερόµαστε στις θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
∆εν φιλοδοξούµε να εκφράσουµε το σύµπαν. Γιατί όποιος πάει
να εκφράσει το σύµπαν κάτι προσπαθεί να κρύψει.
Γιατί πολύ σωστά, κατά τη γνώµη µας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «τα συγκεκριµένα µέτρα, τα
οποία παίρνουµε, δεν είναι κοµµατική επιλογή». Συµφωνούµε
απόλυτα. ∆εν είναι στενά κοµµατική επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Είναι
µια ταξική επιλογή. Και δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί
και το ΠΑΣΟΚ, ως κόµµα, είναι στρατευµένο στην ικανοποίηση
των αναγκών της κεφαλαιοκρατίας.
Στην κοινωνία υπάρχουν πιέσεις. Να σας πω ένα παράδειγµα
πολύ απλό; Σήµερα πιέζουν οι εφοπλιστές και τι ζητάνε; Ζητάνε
από την Κυβέρνηση την κατάργηση του καµποτάζ. Πιέζουν ταυτόχρονα και οι ναυτεργάτες και ζητάνε να µην καταργηθεί το καµποτάζ. Η εκπεφρασµένη θέληση της Κυβέρνησης είναι να το
καταργήσει. Αυτό προκύπτει µέσα από τις συµβάσεις που έχει
συνυπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση
της αγοράς. Ποιού, λοιπόν, τα συµφέροντα εξυπηρετείτε; Των
εφοπλιστών, οι οποίοι θα κερδίσουν, ενώ αντίθετα, οι ναυτεργάτες θα χάσουν, από την εµπειρία την οποία έχουν αποκοµίσει από
την κατάργηση του καµποτάζ στις ακτοπλοϊκές γραµµές. Χιλιάδες θέσεις εργασίας των ναυτεργατών χάθηκαν, αυξήθηκαν τα
τιµολόγια, µειώθηκαν τα δροµολόγια. Και τώρα τι βγήκε; Στις
προχθεσινές εφηµερίδες είχε δηµοσιευθεί. Πρώτη η δήλωση της
κ. Κατσέλη: «Οι εφοπλιστές» λέει, «δεν θα πληρώσουν δεκάρα
τσακιστή στην έκτακτη εισφορά». ∆εκάρα τσακιστή! Τους εξαιρεί
από την έκτακτη εισφορά που υπάρχει στο µνηµόνιό σας. ∆εν θα
πληρώσουν οι εφοπλιστές, λοιπόν, δεκάρα τσακιστή!
∆εύτερον, στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που έκανε δέχθηκε
ότι υπάρχουν ορισµένες αγκυλώσεις, που δυσκολεύουν την επιχειρηµατική δράση των εφοπλιστών. Ποιες είναι αυτές; Το να
κρατάνε και να λειτουργούν τα βαπόρια δέκα µήνες το χρόνο.
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι θα τα δροµολογεί ο εφοπλιστής όποτε τον
συµφέρει. Σε ποιον θα έχει επίπτωση αυτή η διαδικασία; Στα αποµακρυσµένα κατά κύριο λόγο νησιά και στις ανάγκες των κατοίκων να µετακινηθούν, καθώς και στους ναυτεργάτες. Και
κόπτεσθε µετά που το ΠΑΜΕ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
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περιφρουρεί τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών,
διότι δήθεν –λέει- δυσκολεύουν την εξυπηρέτηση των νησιών!
Μα είναι η δική σας η πολιτική που φαλκιδεύει το δικαίωµα των
κατοίκων των νησιών σε φθηνά, ασφαλή δροµολόγια, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους κι όχι όποτε θέλουν, όπως
θέλουν κι όπου θέλουν οι εφοπλιστάδες.
Να, λοιπόν, πώς επιβεβαιώνεται η ταξικότητα της πολιτικής
σας. Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς λέµε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι καθόλου εκτός τόπου και χρόνου. Είναι µέσα στον τόπο και στο
χρόνο κι έχει πάρει θέση. Γι’ αυτό, όχι τυχαία, είναι η πολιτική
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που επιβεβαιώνεται,
όταν λέγαµε προεκλογικά ότι θα έρθουν θύελλες. Και οι θύελλες
αυτές πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν, σε βάρος των εργαζόµενων
και των πλατιών λαϊκών στρωµάτων, γιατί η πολιτική την οποία
ακολουθείτε και την οποία ψήφισε χθες η Πλειοψηφία της Βουλής, είναι µια πολιτική που βάζει στη λαιµητόµο το βιοτικό επίπεδο των πλατιών λαϊκών νοικοκυριών, τα εργασιακά,
ασφαλιστικά δικαιώµατά τους, αλλά και την ικανότητα της λαϊκής οικογένειας να ικανοποιεί τις βασικές κοινωνικές ανάγκες
της. Κι όλα αυτά προς όφελος των αναγκών των κεφαλαιοκρατών!
Φθάνουν πια, κύριε Υφυπουργέ, τα κροκοδείλια δάκρυα, ότι
καταφύγατε σ’ αυτήν την πολιτική για να σώσετε τους µισθούς
και τις συντάξεις! Σας το είπαµε και χθες. Λέτε ψέµατα. Γιατί οι
µισθοί και οι συντάξεις στο σχέδιο του προϋπολογισµού του
δικού σας το 2010 ανέρχονται στα 26,2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
όταν τα φορολογικά έσοδα του δικού σας κρατικού προϋπολογισµού για το 2010, χωρίς περικοπές, χωρίς αυξήσεις του ΦΠΑ,
ανέρχονται στα 56.000.000.000 ευρώ. ∆εν καλύπτουν µόνο τα
φορολογικά έσοδα τους µισθούς και τις συντάξεις; Τα καλύπτουν και τα υπερκαλύπτουν, όπως καλύπτουν και τις ανάγκες
χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών ταµείων και της υγείας και
της παιδείας, και µένουν και 13.000.000.000 υπόλοιπο.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι το πρόβληµά σας να δώσετε τους µισθούς και τις συντάξεις. Το πρόβληµά σας είναι να εξυπηρετήσετε τους πιστωτές. Γι’ αυτό προσφύγατε στο µηχανισµό, γι’
αυτό συµµετείχατε ενεργά στο να δηµιουργηθεί αυτός ο µηχανισµός, γιατί θέλετε να διασφαλίσετε τα συµφέροντα της αστικής
τάξης, των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και των πιστωτών:
Τα συµφέροντα της αστικής τάξης και των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, για να υλοποιηθούν τα µέτρα τα αντεργατικά, τα
αντιλαϊκά, που θυσιάζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, αλλά και τα συµφέροντα των πιστωτών, ότι θα εκτελούνται, θα ικανοποιούνται οι δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας.
Αυτούς εξυπηρετείτε: τα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα,
τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Και το ζήτηµα δεν είναι ότι όλοι φθάσαµε εδώ πέρα από αδυναµίες διαχειριστικές. Σας διαψεύδει επίσηµα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχθές έδωσε στη δηµοσιότητα τις εαρινές
προβλέψεις της. ∆εν είδαµε µόνο στην Ελλάδα να αυξάνονται τα
ελλείµµατα και τα χρέη, αλλά στο σύνολο της Ευρωζώνης. Είκοσι µονάδες αυξήθηκε το σύνολο του δηµόσιου χρέους στην
Ευρωζώνη την τελευταία τριετία. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν τα τεράστια χρηµατοδοτικά πακέτα που δώσατε, για να σώσετε το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε ευρωενωσιακό επίπεδο και τους
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, αυτοκινητοβιοµηχανίες
κ.λπ.. Ποιος θα καλύψει τώρα, λοιπόν, αυτά τα τεράστια χρηµατοδοτικά πακέτα, που αύξησαν το δηµόσιο χρέος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης; Οι εργαζόµενοι, λέτε.
Και αυτή η πολιτική δεν έχει να κάνει µόνο µε την Ελλάδα, έχει
να κάνει και µε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, ένα, δύο λεπτά να ολοκληρώσω τη σκέψη µου.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη το πρόβληµα συνολικά, η διαδικασία αναδεικνύει τι; Ότι η διαπάλη, η συζήτηση η αποπροσανατολιστική ότι φταίµε εµείς, όχι φταίτε εσείς, για την υπόθεση
των δηµοσιονοµικών µεγεθών είναι αποπροσανατολιστική. Αποσκοπείτε στο να κρύψετε από τους εργαζόµενους, από τα πλατιά λαϊκά νοικοκυριά, ότι είναι το ίδιο το κοινωνικοοικονοµικό
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σύστηµα που η όξυνση των αντιθέσεων και των αντιφάσεων έχει
οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Είναι πάνω από όλα ένα κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα που στην πορεία και στο διάβα του
ικανοποιεί, εξυπηρετεί, µόνο, τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Γι’ αυτό, ακριβώς, οι υπεύθυνοι –και εµείς το λέµε καθαράδεν είναι ούτε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ούτε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ή ποιος έχει το µεγαλύτερο ή το µικρότερο
ποσοστό. Υπεύθυνοι είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, η
αστική τάξη.
Σήµερα, ξεφύλλιζα µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα, δεν θα πω το
όνοµα της. Είναι δέκα σελίδες και πάνω µε τους κροίσους, τους
Έλληνες και τα σχέδια τους, άλλος θέλει να φτιάξει ταινία, άλλος
να αγοράσει επαύλεις στο εξωτερικό, άλλος θέλει να φτιάξει το
ένα ή το άλλο. Κεφαλαιοκράτες είναι, που αυτά τα βρήκαν µέσα
από τη στυγνότατη εκµετάλλευση των εργαζόµενων. Αυτοί, δεν
παθαίνουν τίποτα από την κρίση. Απολύτως, τίποτα. Κερδίζουνε,
από την κρίση. Αυτός ο οποίος τον οδηγείτε στη χρεοκοπία είναι
ο λαός.
Εµείς, το λέµε καθαρά: Υπάρχει, άλλος δρόµος, Βεβαίως,
υπάρχει άλλος δρόµος. Το δίληµµα δεν είναι µε ποιον τρόπο θα
ξεπληρώσουµε τα δανεικά. Το βασικό, δίληµµα είναι ποιος θα
χρεοκοπήσει. Εµείς λέµε: Για να µη χρεοκοπήσει ο λαός, πρέπει
να χρεοκοπήσει η πλουτοκρατία. Η πλουτοκρατία - η οποία κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια την ανάπτυξης- κερδίζει από την κρίση
και θα κερδίσει πολλά περισσότερα στην επόµενη φάση της ανεµικής ανάκαµψης που θα την διαδεχθεί, µε τα µέτρα που παίρνετε όταν οδηγείτε και δηµιουργείτε έναν εργασιακό και
ασφαλιστικό Μεσαίωνα. Αυτοί, θα κερδίσουν. Εµείς, λοιπόν,
λέµε: ∆εν πρέπει να χρεοκοπήσει ο λαός, πρέπει να χρεοκοπήσει
τα µονοπώλια.
Αυτός, ο δρόµος ο οποίος προβάλλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, σηµαίνει το εξής: καµµία εµπιστοσύνη στα δικαστήρια.
Γιατί θα αρχίσει τώρα, µια βιοµηχανία προσφυγής στη δικαιοσύνη, αν τα µέτρα αυτά είναι ή δεν είναι ή ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί. Τη δικαιοσύνη, τους νόµους τους έχετε κάνει λάστιχο
όπως έχετε κάνει λάστιχο και το Σύνταγµα όταν δεν σας εξυπηρετεί.
Εµείς, λέµε: ο λαός έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να αποκρούσει αυτήν την επίθεση µέσα από τους αγώνες του. Αυτοί, οι αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα
ήταν απάντηση και στο κλίµα ψυχολογικής τροµοκρατίας, εκβιασµού, ραγιαδισµού που τον κηρύσσατε, αλλά και στις προβοκάτσιες που δηµιουργήθηκαν. Γιατί οι τρεις νεκροί, οι τρεις
δολοφονίες δεν είναι αποτέλεσµα την υπεράσπισης των κατακτήσεων των εργαζόµενων µε τον όποιο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι αποτέλεσµα την προβοκατόρικης δράσης. Είναι αποτέλεσµα των ευθυνών που έχει η εργοδοσία ότι δεν παίρνει µέτρα
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Είναι αποτέλεσµα των εκβιασµών της εργοδοσίας, ότι κλειδώνει τους εργαζόµενους µέσα. Και των εκβιασµών ότι όποιος θα βγει στο δρόµο,
θα απολυθεί. Αυτήν την εντολή δεν έδωσε η εργοδοσία, στους
συγκεκριµένους τραπεζοϋπαλλήλους; Να, λοιπόν, αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην υπόθεση των ευθυνών;
Εµείς, λοιπόν, λέµε καθαρά: οργάνωση, κλιµάκωση της πάλης,
µέτωπο αντεπίθεσης για να ανοίξει ο δρόµος στην ελπιδοφόρα
προοπτική. Και εδώ πέρα, ο λαός µπορεί µε εµπιστοσύνη –και
ακριβώς, επειδή, ακουµπάει µε εµπιστοσύνη στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, έχει εξαπολυθεί αυτή η βρόµικη, αντικοµµουνιστική επίθεση, από πάρα πολλά κέντρα- να ακουµπήσει στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, γιατί; Γιατί, τον προειδοποίησε! Τα
προέβλεψε όλα αυτά από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και µετά.
Όλα τα ζητήµατα. Τη θέση του εργαζοµένου και του λαού, ήταν
σωστές στις εκτιµήσεις τις οποίες έκανε.
∆εύτερον, πρέπει να ακουµπήσει µε εµπιστοσύνη στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, γιατί µπορεί να αποτελέσει τον οργανωτή της λαϊκής πάλης σε ταξική κατεύθυνση µε προοπτική.
Και όχι µόνο τον οργανωτή της πάλης, αλλά και της περιφρούρησης των αγώνων του. Είναι, λοιπόν, ο κυµατοθραύστης απέναντι στις προβοκάτσιες στις οποίες στήνονται. Και, ακριβώς,
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επειδή έχει όλες αυτές τις ικανότητες, µπορεί να βγάλει το λαό
στο προσκήνιο. Να πάρει ο λαός την υπόθεση στα χέρια του και
τότε, θα ανοίξει πραγµατικά το δρόµο που αυτός ξέρει και ο
οποίος µπορεί να είναι και αποτελεσµατικός, για τα συµφέροντα
του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Αστέριος Ροντούλης, έχει το λόγο.
Ορίστε, κ. Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’αρχάς, αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγµατικότητα και οι
αριθµοί, είναι αµείλικτοι και αδιάψευστοι. Ποια είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι ότι στις αρχές κάθε µήνα ο εργαζόµενος, ο µισθωτός, θα πρέπει να πάει να πάρει το µισθό του.
Ο συνταξιούχος, να πάει να πάρει τη σύνταξη του. Και ο καταθέτης να νιώθει τις καταθέσεις του ασφαλισµένες. Για να µπορέσουµε να υπάρξουµε. Είναι υπαρκτικής φύσεως, το πρόβληµα
που συζητάµε. Γι’ αυτό, η πραγµατικότητα εµφανίζεται και αµείλικτη.
∆εύτερον, θα πάρουµε για µια τριετία 110.000.000.000 ευρώ.
Για να δούµε τώρα, τι θα γίνουν αυτά τα 110.000.000.000 ευρώ,
για να βάλουµε τα πράγµατα σε µία τάξη.
Πρώτον, και κύριο, θα σχηµατιστεί µια ρεζέρβα 10,
11.000.000.000 ευρώ για το ενδεχόµενο –που δε νοµίζουµε ότι
είναι ορατό, αλλά όλα πρέπει να τα προβλέπει κάποιος- να
«πέσει» κάποια τράπεζα. Προκειµένου, λοιπόν, να µη δηµιουργηθεί πανικός και να υπάρχει ταχεία αντίδραση της πολιτείας,
σχηµατίζεται, αυτή, η ρεζέρβα. Άρα, λοιπόν, από αυτά τα
110.000.000.000 ευρώ, πέφτουµε στα 100.000.000.000 ευρώ.
Από αυτά τα 100.000.000.000 ευρώ, κύριοι συνάδελφοι, τα
86.000.000.000 ευρώ θα δαπανηθούν µέσα στην τριετία για την
εξυπηρέτηση παλαιών δανείων. Όχι, αυτού του νέου δανείου των
110.000.000.000 ευρώ. Παλαιών δανείων! Άρα, λοιπόν, από όλο
αυτό το πακέτο θα µας µείνουν 14.000.000.000 ευρώ. Ότι κάνουµε, µε αυτά, διότι τα άλλα σας είπα που πηγαίνουν. Και το
ερώτηµα, λοιπόν, είναι τώρα –προς τα κόµµατα της Αριστεράς
και προς τη Νέα ∆ηµοκρατία, οι οποίες καταψήφισαν εχθές- δεν
θέλετε να πάρουµε αυτά τα χρήµατα; ∆εν θέλετε να υπάρξει
οµαλότητα στην αγορά και στην κοινωνία;
Εµείς, είπαµε: «ΝΑΙ» και υπερψηφίσαµε από το χθεσινό νοµοσχέδιο –για να βάζουµε τα πράγµατα σε µια σειρά- το άρθρο 1,
που αναφερόταν στη «Συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Στήριξης». Τα άλλα, τα καταψηφίσαµε. Μπορείτε να δείτε τα
Πρακτικά, να δείτε πώς ψήφισε το κάθε κόµµα. Άρα, λοιπόν,
εµείς, είπαµε: «ΝΑΙ» στο άρθρο 1, προκειµένου να δοθεί στη
χώρα ένα περιθώριο, µια χρονική ανάσα δηλαδή, για να προχωρήσουµε σε µια ευρύτερη ανασυγκρότηση. Τα κόµµατα της Αριστεράς –συνεπέστατα στην ιδεολογία τους- είπαν «ΟΧΙ», γιατί
θέλουµε µια αλλαγή του κοινωνικού µοντέλου της χώρας. Θεωρούν ότι µπορεί να αρχίσει ένα λαϊκό κίνηµα από την Ελλάδα –το
οποίο να λάβει και παγκόσµιες διαστάσεις- για να ανατραπεί ο
καπιταλισµός. Ωραία, είναι µια θέση αυτή. Κατανοητή –µη σεβαστή από εµάς, αλλά κατανοητή- αυτά λένε, οι άνθρωποι.
Εµείς, όµως, δεν είµαστε κοµµουνιστές. ∆ε θέλουµε να γίνει
αυτή η ανατροπή της κοινωνικής τάξεως. Η Νέα ∆ηµοκρατία, τι
θέλει; Να µας πει ξεκάθαρα. Θέλει την οµαλότητα ή θέλει συνθήκες ανώµαλες να υπάρξουν στην πατρίδα, που θα ευνοούν άλλους σχεδιασµούς. ∆εν συνετίστηκαν, ούτε από το ράπισµα
ευθύνης που υπέστησαν από έναν άνθρωπο που µέχρι χθές διεκδικούσε την αρχηγία της παρατάξεως τους. Βεβαίως, έγινε και
κάτι άλλο. Προχώρησαν σε διαγραφή. Ο σχεδιασµός –φάνηκε
ξεκάθαρα- ποιος ήταν από την αρχή, να χρησιµοποιηθεί όλη αυτή
η συζήτηση για το µηχανισµό στήριξης και τις από εδώ και πέρα
εξελίξεις, ως µηχανισµός εσωτερικών εκκαθαρίσεων στη Νέα ∆ηµοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Κάποιοι εκµεταλλεύτηκαν τη συγκυρία, για να ξεκαθαρίσουν το εσωκοµµατικό τους µέτωπο.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η ευθύνη της Νέας ∆ηµοκρατίας; Αντί
να κοιτάζουµε το καλό της πατρίδας, αντί να κοιτάζουµε την κοινωνική οµαλότητα, αντί να κοιτάζουµε την ελπίδα που πρέπει να
δώσουµε στον κόσµο για το αύριο, τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει αναγκαστικά να γίνουν –αν δεν θέλουµε να καταρρεύσουµετον εξορθολογισµό του κράτους –σας θυµίζω ότι η επανίδρυση
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ήταν και ένα σύνθηµα της Νέας ∆ηµοκρατίας- τα ξέχασαν όλα
αυτά και τελικά περνάµε στο άλλο άκρο, για να εκκαθαρίσουµε
εσωτερικά το κόµµα. Αυτή είναι η ευθύνη! Οι εσωτερικές εκκαθαρίσεις! Αυτή είναι η στόχευση.
Κύριε Υφυπουργέ, εµείς σας είπαµε κάτι και χθες, ότι δηλαδή
στην πορεία αυτή της πατρίδας προς τα εµπρός, από εδώ και
πέρα, οι ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες –είτε λέγονται πολυµελείς οικογένειες είτε λέγονται ανάπηροι είτε λέγονται άνθρωποι
που βιώνουν έναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλεισµό- δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως σαβούρα σ’ ένα καράβι που ταξιδεύει µέσα
στη φουρτούνα και την οποία σαβούρα πρέπει να την ρίξουµε,
για να συνεχίσει το ταξίδι του.
Πρέπει να υπάρξει µία ιδιαίτερη µέριµνα για τα κοινωνικά
στρώµατα του πληθυσµού που πλήττονται και επιτρέψτε µου να
πω το εξής:
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Έχετε χρόνο, κύριε συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν θα τον εξαντλήσω, για να σεβαστώ το χρόνο των υπολοίπων.
Χθες ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού –υπό
το πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο- και απευθυνόµενος προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Λοβέρδο του είπε να αυξηθούν τα ποσά των δώρων που περικόπτονται –αδείας, Πάσχα,
Χριστουγέννων- διότι όταν έχουµε να κάνουµε µε συνταξιούχους
ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν χαµηλά εισοδήµατα, δεν
θα πρέπει να εξαντλήσουµε την αυστηρότητα τη σκληρότητα
στους ανθρώπους αυτούς.
Έλαβε µάλιστα τη διαβεβαίωση –διαβάστε τα Πρακτικά, είναι
αδιάψευστος µάρτυρας- από τον κ. Λοβέρδο ότι θα αυξάνονταν
αυτά τα ελάχιστα ποσά για τους συνταξιούχους. Έλαβε τη διαβεβαίωση εδώ, µέσα από τη Βουλή.
Σήµερα, λοιπόν, εµείς αναµέναµε ότι τα ποσά αυτά θα έρχονταν τροποποιηµένα, θα έρχονταν αυξηµένα, διότι όταν υπάρχει
η διαβεβαίωση προς έναν Αρχηγό Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
Αρχηγό κοινοβουλευτικού κόµµατος από έναν Υπουργό, αυτό
πρέπει να τηρείται και θεωρούµε ότι είναι ατόπηµα αυτό που γίνεται.
Θεωρώ δε ότι ο κ. Λοβέρδος µπορεί σε µεταγενέστερο νοµοσχέδιο να υλοποιήσει τη δέσµευσή του, γιατί επίκειται και συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο. Όµως θέλουµε και µια δική σας
δήλωση, εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών, ότι θα τηρηθεί
η υπόσχεση, η δέσµευση του Υπουργού. ∆ιαφορετικά, όσα λέµε
για την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών στρωµάτων θα
µείνουν λόγια, δεν θα γίνουν πράξη!
Σας καλούµε, λοιπόν, σας προκαλούµε να κάνετε µια δήλωση
µέσα στη Βουλή που να δεσµεύει και το Υπουργείο Οικονοµικών,
διότι δεν είναι δυνατόν άλλα να λέει ο ένας και άλλα να λέει ο
άλλος όντας στο ίδιο κόµµα.
Αναφέροµαι τώρα στους κυρίους της Αριστεράς, κυρίως του
ΣΥΡΙΖΑ, απ’ όπου τέθηκε το ερώτηµα «γιατί τα ψηφίζετε αυτά;».
Καλά, είναι σε άλλη αίθουσα οι άνθρωποι; Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα είπε την άποψή του, σεβαστή. Εσείς είστε σε άλλη αίθουσα; Καταλάβατε τι ψηφίσαµε χθες;
Να σας το πω, για να γίνει ευκρινές. Ψηφίσαµε το άρθρο 1.
Καταψηφίσαµε ό,τι είχε σχέση µε τη φορολογία κ.λπ., γιατί δεν
πιστεύουµε σε µια τέτοια φορολογική πολιτική µε τη µείωση µισθών και επιδοµάτων. Έχουµε µια διαφορετική φιλοσοφία.
Καταψηφίσαµε, λοιπόν, αυτά τα πράγµατα και σήµερα. Γιατί
ωρυόταν ο κ. Λαφαζάνης «γιατί ψηφίζετε το σηµερινό νοµοσχέδιο;»! Μα δεν άκουσε τον εισηγητή µας κ. Πολατίδη; Το καταψηφίζουµε! Πόσες φορές δηλαδή θα πρέπει να κάνουµε ευκρινή τη
θέση µας; Ή είστε µέσα στην Αίθουσα και βλέπετε τι γίνεται ή
είστε εκτός Αιθούσης, νοερά τουλάχιστον όντας σωµατικά εδώ
µέσα και λέτε κατά µονότονο τρόπο αυτά που σας έχουν πει από
τα γραφεία σας να πείτε.
Άρα, λοιπόν, να βλέπετε πώς εξελίσσονται οι θέσεις των κοµµάτων και η συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο, διότι διαφορετικά
νοµίζω ότι µόνο µε τα σώµατά σας βρίσκεστε εδώ. Βρίσκεστε
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κάπου αλλού και βεβαίως καταλαβαίνουµε το «κάπου αλλού»
γιατί υπάρχουν και πολλές συνιστώσες τώρα εκεί πέρα: µια
δεξιά, µια αριστερά, µια στο κέντρο, µια εδώ, µια εκεί, µια τρέχει
στα πεζοδρόµια, µια πάει από δω. Το καταλαβαίνουµε, αλλά –
τέλος πάντων- όταν κάνουµε ένα δοµηµένο και οργανωµένο διάλογο µέσα στη Βουλή, να ξέρετε τις θέσεις των κοµµάτων.
Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε κύριε Υφυπουργέ –το λέω προς
την Κυβέρνηση που, τουλάχιστον, θεσµικά µπορεί να ακούειγιατί θεωρούµε ότι σε µια τέτοια συγκυρία πρέπει στην πράξη να
προστατευτούν άνθρωποι που δεν θα πρέπει να πέσουν στον «»
της δηµοσιονοµικής εξυγιάνσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας και Βουλευτής στο Νοµό Ηρακλείου έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι, για
τη συνέχεια της συζήτησης θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου
σχολιάζοντας τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Θέλω να του πω ότι το ΠΑΣΟΚ
έχει άξιο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να στηρίξει τις θέσεις της
Κυβέρνησης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χθες µας τα είπατε αυτά! Τα ίδια
πάλι µας λέτε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χθες όντως απουσίαζε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και αναλάβατε µε
συνέπεια και µε πάθος να υπερασπισθείτε αυτές τις θέσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα όµως είναι εδώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν καταλαβαίνω τι µεσολάβησε από εχθές µέχρι σήµερα και αντί να προχωρήσετε στην
τοποθέτησή σας µε µια αιτιολόγηση ψήφου, προχωρήσατε σε
µια απολογία ψήφου. Γιατί αυτό κάνατε σήµερα και αυτή η απολογία ψήφου πιστεύω ότι ξεκινά από τις πιέσεις του εκλογικού
Σώµατος που σας λέει ότι ως σοβαρό κόµµα που είστε, µέσα στο
Κοινοβούλιο πρέπει να έχετε µια πολιτική µε όραµα και προοπτική.
Υποθέτω επίσης ότι θα σας είπε τι θα κάνετε το Σεπτέµβρη
που αυτή η Κυβέρνηση πριν τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα
έρθει µε άλλο ένα νοµοσχέδιο-«Προκρούστη» να καρατοµήσει
εργασιακά και οικονοµικά κεκτηµένα των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων –µιας και συζητούµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιοκαι κυρίως χωρίς προοπτική.
Εγώ περίµενα από ένα κόµµα που είναι συµπαγές, που είναι
ενωµένο, που έχει θέσεις –πραγµατικά έχει θέσεις αυτό το κόµµα
µπορεί κανείς να διαφωνεί ή να συµφωνεί, αλλά έχει θέσεις- να
έχει και ένα όραµα. ∆εν µπορεί η χώρα να πάει µπροστά, δεν έχει
διέξοδο µε το να µειώνει µισθούς και συντάξεις, αν δεν υπάρξει
µια αναπτυξιακή προοπτική.
Κάνω µια έκκληση σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Η Ελλάδα
δεν µπορεί να προχωρήσει µπροστά, αν δεν κάνει δυο πράγµατα.
Το ένα είναι η ανάπτυξη που σας προείπα και το δεύτερο η συνολική ανατροπή –χρησιµοποιώ αυτήν την έκφραση- δοµών του
πολιτικού συστήµατος της µεταπολίτευσης που καταρρέει.
Εάν η Ελλάδα δεν δει τα µεγάλα σήµερα και δει τα λογιστικά
τα συγκεκριµένα, αυτά που θα τα ταλαιπωρήσουν τον κόσµο, και
οι θυσίες θα γίνουν και θα υποστεί ο κόσµος τις θυσίες από αυτά
τα σκληρά και βάρβαρα µέτρα και προοπτική δεν θα υπάρχει.
Κάνω µια έκκληση στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
και στα στελέχη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων να θέσουµε
αυτό το θέµα και στα κόµµατά µας. Πρέπει το κράτος σήµερα, η
πολιτεία, οι πολιτικοί Αρχηγοί, όλοι µας, το ελληνικό Κοινοβούλιο
να συζητήσουµε τις δοµές του πολιτικού συστήµατος που πρέπει να αλλάξουµε.
Και επειδή το ΠΑΣΟΚ ναρκοθέτησε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος και επειδή αυτή η αναθεώρηση δεν µπορεί να γίνει
παρά µόνο ως το τέλος αυτής της δεκαετίας, να προχωρήσουµε
µε οµόφωνη απόφαση και της Βουλής και του Υπουργικού Συµβουλίου και σε σχέση µε τη συζήτηση που θα γίνει και σε επίπεδο ηγεσίας των κοµµάτων, σε αλλαγές του πολιτικού
συστήµατος µε µια θεσµική κοινοβουλευτική επανάσταση που
πρέπει να γίνει. ∆εν µπορεί αυτήν τη µεγάλη κρίση να τη δούµε
µόνο λογιστικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, πρέπει πια να πάψει η Κυβέρνηση να νοµοθετεί µε διατάγµατα. ∆εν µπορεί κάθε νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται σήµερα η Βουλή από το Υπουργείο σας, να έρχεται µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος.
∆εν µπορεί στα κύρια άρθρα των διατάξεων να είναι εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, να
νοµοθετεί µε προεδρικά διατάγµατα. Πολλές φορές κατά πάγια
τακτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ –όχι µόνο τώρα αλλά και
παλιά- τροποποιείτε νόµους, που δεν έχει καµµιά νοµική βάση.
Οικονοµολόγος είµαι -αλλά και άνθρωπος που έκανα νοµικά,
έστω και στο πρώτος έτος του πανεπιστηµίου- και κατάλαβα ότι
δεν µπορεί υπουργική απόφαση να ανατρέπει τις ρυθµίσεις ενός
προεδρικού διατάγµατος και ένα προεδρικό διάταγµα να ανατρέπει τις ρυθµίσεις της Βουλής.
Ίσως αυτά τα δύο νοµοσχέδια που συζητούµε αυτήν την εβδοµάδα να ήταν τα µόνα δικαιολογηµένα νοµοσχέδια µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. Κάνω, λοιπόν, µία έκκληση στην
Κυβέρνηση αυτό να σταµατήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κουβεντιάζουµε ένα δύσκολο
νοµοσχέδιο. Είναι ένα δύσκολο νοµοσχέδιο για ανθρώπους, οι
οποίοι έφαγαν όλοι τους τη ζωή, ρόζωσαν τα χέρια τους για µια
πενιχρή σύνταξη, όπως αυτήν την οποία πληρώνει η ελληνική πολιτεία στους συνταξιούχους. Και καρατοµούνται αυτά τα δικαιώµατα σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω του
προχωρηµένου της ηλικίας τους και λόγω της ταλαιπωρίας της
ζωής τους, να κάνουν και µια άλλη δουλειά.
Και πώς φτάσαµε ως εδώ; ∆εν το ξέραµε, κύριε Υπουργέ; ∆εν
το ήξερε το πολιτικό σύστηµα; ∆εν το ήξερε διαχρονικά η κυβέρνησή σας από το 1980 ή οι άλλες κυβερνήσεις -συµπεριλαµβανοµένης και της δικής µας- οι οποίες κυβέρνησαν τον τόπο;
∆εν ξέραµε, δηλαδή, ότι εδώ και πλέον είκοσι χρόνια τόκοι, µισθοί, συντάξεις είναι ίσοι µε τα έσοδα; ∆εν βάζω τα χρεολύσια,
κύριε Πρόεδρε. ∆εν βάζω, δηλαδή, να πληρώνουµε τις δόσεις.
Βάζουµε τους τόκους, τους µισθούς και τις συντάξεις για να µπορούµε να αναχρηµατοδοτούµε τα δάνεια τα οποία έχουµε, αυτά
που µας λέει η κυβέρνηση για τις 19 Μάιου και µας βάζει το δίλληµα ο συµπαθής και αγαπητός συνάδελφος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλης.
Γιατί βάζουµε τόκους, µισθούς και συντάξεις, για να δανείζεται το κράτος µε τους τόκους, µε τους µισθούς; ∆ιότι φαίνεται η
χρεοκοπία του κράτους σε δεκαπέντε µέρες, όταν θα πάει ο πολίτης να πάρει το δεκαπενθήµερο του. Το ίδιο ισχύει και για τις
συντάξεις.
Γι’ αυτό ήρθε σήµερα η Κυβέρνηση και κατατοµεί αυτές τις
ανελαστικές δαπάνες, που δεν είχε διανοηθεί κανείς ποτέ από
τη δεκαετία του 50’ ότι µπορούσαµε να φτάσουµε σε αυτό το κατάντηµα. Αυτό, λοιπόν, έρχεται να γίνει σήµερα. Γι’ αυτό σάς
βάζω την αναπτυξιακή διάσταση του συγκεκριµένου θέµατος. Γι’
αυτό σας βάζω την πολιτειακή διάσταση αυτού του συγκεκριµένου θέµατος. Αν δεν προχωρήσουµε και δεν σκεφτούµε, όπως
οι µεγάλοι της ιστορίας οι οποίοι διαχειρίστηκαν ίδιες ή και µεγαλύτερες κρίσεις από εµάς και να κάνουµε αυτές τις τοµές που
χρειάζονται, οδηγούµαστε σε αδιέξοδο. Και εµείς στην ιστορία
θα καταγραφούµε ως εκείνοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
οι οποίοι φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ανεξαρτήτως
κόµµατος και ιδεολογίας.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε ήθελα να πω. Και θα ήθελα να κάνω µία
έκκληση στην Κυβέρνηση να δείξει περισσότερη σοβαρότητα, να
δείξει διάθεση συναίνεσης, να δείξει διάθεση συνεργασίας µε τα
κόµµατα, διότι όταν φέρνει νοµοσχέδια, όπως αυτό που µας
έφερε χθες που στην πρώτη παράγραφο υβρίζει το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ψευδολογεί για τα στοιχεία και δεν
δίνει διέξοδο συνεργασίας µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
είναι βέβαιο ότι δεν θα βγάλει τον προϋπολογισµό του 2010. Θα
αναγκαστεί να φέρει και νέα µέτρα και τη βοήθεια των άλλων πολιτικών δυνάµεων να ζητήσει και σε πολλαπλά αδιέξοδα να βάλει
την ελληνική κοινωνία και την οικονοµία µας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης ): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζή-
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τηση επί της ουσίας και για τα συζητούµενα άρθρα είναι φυσικά
η συζήτηση, που έγινε χθες σε αυτήν την Αίθουσα σε επίπεδο
Αρχηγών.
Η µείζων επιχειρηµατολογία είναι πάντα εδώ µπροστά µας και
είναι πάντα δύο διαφορετικές λογικές, που κυρίως πρέπει να εξηγηθούν, όχι τόσο από την σκοπιά της Κυβερνώσας παράταξης,
πρέπει να εξηγηθούν κυρίως από την σκοπιά της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, γιατί είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που ταύτισε τη θέση της µε το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είχαµε χθες ένα «όχι» στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Συνδροµής από δύο κόµµατα, που δοµικά αντιλαµβάνονται εντελώς διαφορετικά την υπόσταση και την πορεία της χώρας, το ΚΚΕ και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαµε µία ψήφο οµόλογη, ταυτόσηµη από το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αν κάποιος χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό,
είναι η Νέα ∆ηµοκρατία περισσότερο από κάθε άλλο κόµµα σε
αυτήν την Αίθουσα. Θα έρθω σε όσα σηµεία έχουν τεθεί ένα
προς ένα αλλά πριν από όλα ήθελα να πω προς την κατεύθυνση
του Υπουργείου και να τονίσω, ότι ήταν σωστές οι δύο αλλαγές
που πραγµατοποιήθηκαν και όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά και όσον αφορά αυτούς που λαµβάνουν τη σύνταξή
τους µε επίδοµα ανικανότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007. Είναι πολύ σωστή η ρύθµιση.
Και είναι ακόµα πιο σηµαντικό να κατανοηθεί αυτό που διευκρινίστηκε οριστικά µέσα από τον κοινοβουλευτικό διάλογο σήµερα, ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που θα κάνουν άσκηση του
δικαιώµατος να αποσύρουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους,
παραµένουν όσο διάστηµα θέλουν µε πλήρως διασφαλισµένα τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα µε το ισχύον καθεστώς. Το επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει τεράστια σηµασία. Είναι
σηµερινή εξέλιξη και την οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους το
σύνολο των Ελλήνων πολιτών, που τους αφορά άµεσα.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανήλθαν
διάφορα κρίσιµα ζητήµατα, που πρέπει να γίνουν κατανοητά
στον ελληνικό λαό από κάθε πολιτική παράταξη. Πρέπει να γίνουν κατανοητά, γιατί αυτό είναι το χρέος µας, γιατί πράγµατι η
ελληνική κοινωνία δοκιµάζεται, πράγµατι δοκιµάζονται οι ασθενέστεροι και πράγµατι τα µέτρα περιλαµβάνουν ευρύτατες κοινωνικές κατηγορίες, που κανείς δεν µπορεί να πει ότι είχαν
συµµετοχή και συµβολή στην κρίση.
Κανείς συνταξιούχος δεν συνέβαλε στην κρίση. Συνέβαλαν
πάρα πολλοί από τις πολιτικές ηγεσίες, από τους κατ’ επάγγελµα
φοροφυγάδες. Μια σειρά από κοινωνικές κατηγορίες έχουν µερίδιο ευθύνης, αλλά δεν έχουν πολλοί από αυτούς που θίγονται
από αυτά τα µέτρα.
Επειδή, λοιπόν, ακριβώς είναι µια δοκιµασία του συνόλου του
ελληνικού λαού και µια δοκιµασία µεγάλων κατηγοριών των
ασθενέστερων, πρέπει να γίνουν κατανοητά τα αντικειµενικά δεδοµένα. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο σηµαντικό
ίσως διαφοροποιό στοιχείο του Λένιν από µια αφηρηµένη µαρξιστική παράδοση, ξεκίναγε από την παραδοχή ότι τα γεγονότα
είναι «ξεροκέφαλα».
Αν, λοιπόν, κάποιος αγνοεί τα γεγονότα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαράξει πολιτική και είναι ακόµα δυσκολότερο να χαράξει προοπτική και µέλλον. Απευθύνοµαι πάλι στην θεµελιώδη
επιχειρηµατολογία, που και σήµερα ξεχάστηκε και από τη Νέα
∆ηµοκρατία και αγνοήθηκε πλήρως από τον κ. Παπαδηµούλη.
Η αντικειµενική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα στις 5
Οκτωβρίου, η οποία ελέγχεται από τον µηχανισµό επιτήρησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πρωτοφανής στην Ευρωζώνη.
∆ιότι η χώρα µας συγκέντρωνε -λόγω της άφρονος πολιτικής της
Νέας ∆ηµοκρατίας, ως αποτέλεσµα της εξαετούς διακυβέρνησης- τρία µοναδικά χαρακτηριστικά. Είχε όπως αποδείχθηκε,
ακόµα υψηλότερο έλλειµµα από το 12,7%, που στην αρχή πιστέψαµε, ότι διαπιστώσαµε. Είχε έλλειµµα κοντά στο 14%. Είχε
ταυτόχρονα µια εκτίναξη του δηµοσίου χρέους από τα
180.000.000.000 ευρώ το 2004 στα 300.000.000.000 ευρώ το
2009. Και ακόµα χειρότερα αυτά τα έξι χρόνια δηµοσιονοµικής
διαχείρισης, είχε µία πτώση της ανταγωνιστικότητας τριάντα
πέντε ολόκληρες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη.
Αυτό µετέτρεψε την Ελλάδα στην Αχίλλειο πτέρνα της ευρω-
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ζώνης. Αυτό µετέτρεψε την Ελλάδα στον προνοµιακό στόχο της
διεθνούς κερδοσκοπίας, έτσι ώστε να δεχθεί την µεγαλύτερη
πίεση, που έχει δεχθεί χώρα, όχι µόνο στην ευρωζώνη, αλλά αυτή
την στιγµή παγκόσµια, από το συνδυασµό των funds του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και κάθε είδους διεθνών κερδοσκόπων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. ∆ώσατε σε όλους τουλάχιστον
διπλάσιο χρόνο. Μην εξαιρέσετε εµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε άνεση χρόνου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εάν δεν είχε κάνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου προσωπικά, ως Πρωθυπουργός της χώρας, τις κινήσεις που οδήγησαν στο να αντιµετωπιστεί το ελληνικό πρόβληµα, ως πρόβληµα ευρωπαϊκό, αν δεν
υπήρχαν οι αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, της 25ης Μαρτίου που σήµερα επικυρώνεται –ο
Πρωθυπουργός είναι πάλι σήµερα στην έκτακτη σύνοδο- τότε η
Ελλάδα θα ήταν απολύτως µόνη µε τη διεθνή κερδοσκοπία.
Ζητούσαµε επίµονα να δοθούν απαντήσεις. Η Νέα ∆ηµοκρατία
δεν µας είπε ποτέ τι άλλα απάντηση θα µπορούσε να υπάρχει. Το
ΚΚΕ έχει µία ολοκληρωµένη απάντηση, έχει ένα σχέδιο για µια
άλλη κοινωνία. ∆ιαφωνούµε βαθύτατα. ∆εν συµφωνούµε ότι αυτό
το σχέδιο είναι χρήσιµο για το λαό, αλλά είναι πάντως ένα σχέδιο ολοκληρωµένο. Εµείς λέµε ότι αυτό το σχέδιο, ακόµα κι αν
βελτιωθεί, µε τον τρόπο που πραγµατώθηκε, δεν είναι η σωστή
επιλογή για τον ελληνικό λαό.
Όµως, σήµερα είχαµε µία εξέλιξη. Είχαµε την πρώτη πρόταση
από το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Την κατέθεσε ο κ. Λαφαζάνης. Μας
είπε –και µάλιστα, επιτιµητικά- γιατί δεν προχωράµε στην αναδιάρθρωση του χρέους. Ας σηµειωθεί, για όσους παρακολουθούν, ότι ο κ. Λαφαζάνης µάς κατηγόρησε ότι είµαστε όργανα
και εργαλεία των διεθνών αυτών κύκλων, είµαστε εκτελεστές των
εντολών τους. Κάτι του διέφυγε, γιατί η πρόταση που κατέθεσε
ο κ. Λαφαζάνης, ως αριστερή διέξοδος από την κρίση, δηλαδή η
Ελλάδα να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χρέους, είναι η
πρόταση που κάνει ο κ. Ρουµπινί, ο κ. Γουόρεν Μπάφετ, όλοι οι
διεθνείς κερδοσκόποι που έχουν θέσει ως στόχο την πτώχευση
της Ελλάδας και την αναδιάρθρωση του χρέους της. Η «αριστερή πρόταση» έχει ως πνευµατικούς πατέρες τους ταγούς των
διεθνών χρηµατοπιστωτικών funds, τους ιδεολογικούς κι επιστηµονικούς εκπροσώπους τους και τους µεγάλους χειριστές τους.
Γιατί η αναδιάρθρωση του χρέους µπορούσε να συζητηθεί, µόνο
αν είχε τεθεί σ’ ένα άλλο διεθνές πλαίσιο, όπως είχε πει ο κ . ∆ραγασάκης, που αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει. Άρα, να συζητήσουµε ως αριστερή πρόταση διεξόδου, την πρόταση του κ.
Γουόρεν Μπάφετ είναι σαν η Ελλάδα να βάλει το κεφάλι στον
πάγκο του χασάπη και να ζητήσει κιόλας να την εκτελέσει µε
χάρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε σαφείς. ∆εν
υπάρχει «ελεγχόµενη πτώχευση», που υπονοεί η έννοια της αναδιάρθρωσης του χρέους. Η πτώχευση είναι µία είτε ειπωθεί
κοµψά ως αναδιάρθρωση του χρέους είτε ειπωθεί ευθέως ως
στάση πληρωµών.
Και ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι η συνθήκη του
υψηλού ελλείµµατος, του υψηλού χρέους, της πτώσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, η ειδικότερη συνθήκη
της αναξιοπιστίας που διαµορφώθηκε ως κληρονοµιά της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα οδηγούσε, αν δεν είχαµε
αυτό το µηχανισµό συνδροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, στο να πρέπει η Ελλάδα να
απευθυνθεί αποκλειστικά στις αγορές. Στις 19 Μαΐου θα έπρεπε
να αντλήσουµε από τις διεθνείς αγορές 9.000.000.000 ευρώ, για
να πληρωθούν προηγούµενες οφειλές της Ελλάδας, εποµένως ,
θα ήµασταν στα χέρια των πιο αδυσώπητων κερδοσκοπικών κύκλων που είχαν αποφασίσει να γονατίσουν την Ελλάδα. Κι εµείς
είπαµε ότι δεν θα γονατίσει η Ελλάδα, θα γονατίσουν αυτοί, θα
χάσουν αυτοί. ∆εν θα µας οδηγήσουν στην πτώχευση και στην
αναδιάρθρωση του χρέους.
Αυτό, λοιπόν, που τέθηκε χθες στη Βουλή των Ελλήνων ως ερώτηµα είναι να πάρουµε τις αποφάσεις που µας επιτρέπουν µέσα
από ένα συντεταγµένο πρόγραµµα, µε τη ευρωπαϊκή συνδροµή
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και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου των 110.000.000.000 ευρώ,
να περάσουµε τρία σκληρά χρόνια, αλλά να βγούµε από την κρίση ως συντεταγµένη πολιτεία και να προχωρήσουµε έξω από αυτές τις συνθήκες αλλάζοντας όλες τις αιτίες που µας οδήγησαν
εδώ, υιοθετώντας όλα τα µέτρα που χρειάζονται για να µην έλθει ποτέ ξανά ο τόπος σ’ αυτή την θέση. Θα είναι χρόνια σκληρής
δουλειάς, που όµως, µετά η πορεία θα ανήκει σε µας, χωρίς κηδεµόνες.
Αυτή είναι η απάντηση, στο δίληµµα που ετέθη εδώ και εµείς
είπαµε ότι αυτό το δίληµµα δεν µπορούµε, δεν θέλουµε, δεν διανοούµαστε να το αντιµετωπίσουµε ως κοµµατικό δίληµµα, ως
ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τι συµφέρει το ΠΑΣΟΚ. Τι θα ήταν αυτή η έκφραση, εάν υπήρχε στο µυαλό µας, τι συµφέρει το ΠΑΣΟΚ;
Έπρεπε να µην υπάρχουµε. Είπαµε τι συµφέρει τον ελληνικό
λαό, την πατρίδα, αυτούς τους ίδιους τους Έλληνες που θέλουν
κοινωνία ανθρωπιάς και δικαιοσύνης και στόχος είναι να κερδίσεις εσύ ξανά τους όρους για να δηµιουργήσεις κοινωνία ανθρωπιάς και δικαιοσύνης. Εσύ, όµως! Γιατί κανένας κηδεµόνας
δεν θα νοιάζεται ποτέ για το λαό. Θα νοιάζεται µόνο να παίρνει
τις δόσεις των δανείων του.
Σ’ αυτούς, λοιπόν, που συµβουλεύουν την πτώχευση, λέµε ότι
αυτή η πρόταση είναι πρόταση καταστροφής και δεν θα την ακολουθήσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ. ∆εν θα τη δεχθεί ποτέ, δεν θα την υπηρετήσει ποτέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς τονίζουµε ότι αυτά τα τρία
δύσκολα χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει µία µεγάλη εθνική και κοινωνική συνεννόηση. Θα πρέπει όλοι να επιστρατεύσουµε την καλύτερη πλευρά της εντολής, που µας έφερε εδώ, να
υπηρετήσουµε τον τόπο, τους ανθρώπους του και κυρίως τους
ασθενέστερους. Αυτό σηµαίνει ότι αυτά τα τρία δύσκολα χρόνια
χρειάζεται µία συστράτευση για να ανοίξουµε αυτήν την πορεία
για µια Ελλάδα που θα παράγει, ώστε να έχει υγιείς πόρους και
να δηµιουργεί υγιές πλεόνασµα, για µια Ελλάδα που θα παράγει
µέσα σε όρους κοινωνικής και οικονοµικής δικαιοσύνης, όπου θα
µετέχουν όλοι και κυρίως οι ισχυρότεροι
Επαναλαµβάνω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν ακούστηκε παρά
µόνο από τους αγορητές του ΠΑΣΟΚ ότι είτε µε το φορολογικό
είτε µε την έκτακτη εισφορά είτε µε το φόρο στα κανάλια, θεωρούµε ότι πριν απ’ όλα οι ισχυροί πρέπει να συµβάλουν αναλογικά περισσότερο και αυτοί είναι που θα συµβάλουν αναλογικά
περισσότερο.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπω σε κανενός
είδους αντιδικία, σε κανενός είδους απάντηση σε κοµµατικά υπονοούµενα για το ΠΑΣΟΚ, για τον Πρωθυπουργό της χώρας, για
όλους µας. Το µόνο πράγµα που δεν υπάρχει στο µυαλό µας
είναι η ατοµική µας τύχη. Το µόνο πράγµα που υπάρχει είναι να
µπορούµε να σταθούµε στον ελληνικό λαό, να τον κοιτάξουµε
στα µάτια και να πούµε ότι υπηρετήσαµε ό,τι συνέφερε τον ελληνικό λαό κι αυτήν την πατρίδα. Και το µόνο πράγµα που δεν
µας νοιάζει είναι η κοµµατική τύχη του ΠΑΣΟΚ και των πολιτικών
του εκπροσώπων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο Υπουργός επί των Οικονοµικών ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µερικές προσθήκες και αναδιατυπώσεις στο
σχέδιο νόµου.
Η πρώτη γίνεται στο τέλος της παραγράφου 7. Προστίθενται
οι λέξεις «καθώς και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής
τους». Αυτό έγινε για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι για να διευκρινίσουµε σε όσους έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και έχουν
θεµελιωθεί ή θεµελιώνονται µέχρι 31.12.2010 ότι δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά ούτε και ο τρόπος
υπολογισµού της σύνταξης. Είναι µία διευκρινιστική προσθήκη.
Η δεύτερη προσθήκη – αναδιατύπωση έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο, το οποίο ψηφίσαµε χθες. Στο σηµερινό νοµοσχέδιο
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προστίθεται µία νέα παράγραφος µε την οποία η ισχύς των συµβάσεων δανεισµού είναι από τη στιγµή της υπογραφής τους.
Αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο: Για να µπορέσει να γίνει
η εκταµίευση των ποσών στην ώρα τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, οι συµβάσεις αυτές θα έρθουν στη συνέχεια
και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση. Όµως,
για να µπορέσει να γίνει η εκταµίευση στην ώρα τους, το διευκρινίζουµε αυτό µε µερικές νοµοτεχνικές αλλαγές που γίνονται
στο κείµενο.
Τις καταθέτω. Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τις προαναφερθείσες προσθήκες- αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
«Προσθήκες αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόµου
«ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ»
1. Άρθρο µόνο: Στο άρθρο Μόνο προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου
Πρώτου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενηµέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους»»
2. Άρθρο Μόνο παρ. 9: Στην παρ. 9 (νέα 10) αντί των λέξεων
«επτά και οκτώ» τίθενται οι λέξεις «επτά έως και εννέα»
3. Άρθρο Μόνο παρ. 7: Στο τέλος της παρ. 7 προστίθενται οι
λέξεις «καθώς και τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξής τους»
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορώ να έχω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επ’ αυτού, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επ’ αυτού κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’
όλα θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Βουλής να έρθει στην Αίθουσα, να έρθει στο Κοινοβούλιο. Έχει συµφωνήσει το πολιτικό
σύστηµα, όλα τα κόµµατα, ότι τροπολογίες της τελευταίας στιγµής δεν έρχονται στη Βουλή. Να έρθει ο Πρόεδρος εδώ και να
µας εξηγήσει, γιατί επιτρέπει –ο ίδιος ο Πρόεδρος όµως- µια τέτοια τροπολογία να έρθει την τελευταία στιγµή.
∆εύτερο θέµα. Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει το λογαριασµό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανησυχώ, πραγµατικά
ανησυχώ. Έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία φέρνει ένα νοµοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή και δεν βρίσκεται ένας νοµικός σύµβουλος να της εξηγήσει ότι µε βάση το Σύνταγµα δεν µπορεί να
φέρει συνταξιοδοτικές διατάξεις µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο
και πρέπει να έρθουν αυτές οι διατάξεις µόνες τους. Και γίνεται
συζήτηση στο νοµοσχέδιο στη Βουλή, για ένα τόσο σηµαντικό
θέµα, που διακυβεύεται το µέλλον της οικονοµίας και µαθαίνουµε στην επιτροπή, ότι έφερε συνταξιοδοτικές διατάξεις. Αλλάζει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο, ξανακάνουµε επιτροπή και
ερχόµαστε να το συζητήσουµε σήµερα.
Είπαµε ερρέτω. Ας δώσουµε άλλη µία ανοχή και ας µην αντιπολιτευτούµε την Κυβέρνηση και σε αυτό το θέµα. Είναι κρίσιµες οι καταστάσεις και ούτε καν το σχολιάσαµε. Έρχεται
σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση να τροποποιήσει νοµοσχέδιο, που ψήφισε χθες η Βουλή και δεν έχει πάει
ακόµη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως;
Πραγµατικά, αυτό είναι παγκόσµιο ρεκόρ και θα µπει στο βιβλίο Γκίνες. ∆εν είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση. ∆εν µπορεί το
ελληνικό Κοινοβούλιο να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο. Και θα
παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε, να ειδοποιήσετε τώρα τον Πρόεδρο της Βουλής, να έρθει να µας το εξηγήσει. ∆εν είναι δυνατόν
σήµερα, να αλλάζει η ίδια η µορφή του νοµοσχεδίου, διότι µε τη
διάταξη αυτή ουσιαστικά, εκεί οδηγούµε το χθεσινό νοµοσχέδιο,
που εµείς στηρίζαµε να ψηφιστεί µε την πλειοψηφία των εκατόν
πενήντα ενός Βουλευτών και η Κυβέρνηση ψαχνόταν µέσα σε µία
µικροκοµµατική προσέγγιση και λογική πώς θα στριµώξει την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να την εξαναγκάσει να ψηφίσει «ΝΑΙ»
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στα µέτρα…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μα, δεν αλλάζει η µορφή.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γι’ αυτό ήρθε και ο κ. Βενιζέλος εχθές εδώ και µας έλεγε, «ήξεις αφίξεις» για το νοµοσχέδιο, µέχρι που κατάλαβε ο Πρωθυπουργός ότι τα παιχνίδια
τα µικροπολιτικά, δεν βοηθούν τη χώρα και ο ίδιος έδωσε λύση
στο θέµα.
Αλλά, αυτή η τροπολογία που φέρνει ο Υπουργός, ουσιαστικά
την καθιστά διεθνή σύµβαση. Άρα, όντως, εάν υπήρχε αυτό στο
νοµοσχέδιο έπρεπε να το ψηφίσουµε µε τη διαδικασία των εκατόν ογδόντα, του άρθρου 28, παράγραφος 2.
Εδώ, τα πράγµατα έχουν γίνει σοβαρά και πέρα από την τροπολογία της τελευταίας στιγµής, πέρα από την αναθεώρηση σε
µία ηµέρα ενός άλλου νοµοσχεδίου -και αυτό είναι µία απάντηση
σε όσους ψήφισαν αυτό το νοµοσχέδιο- η Κυβέρνηση δεν µπορεί να νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο, διότι πέρα από την ανησυχία του ελληνικού λαού, την ανησυχία του Κοινοβουλίου, βλέπω
ότι έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία δεν µπορεί να χειριστεί µία
τόσο µεγάλη και σηµαντική κρίση.
Εµείς, βεβαίως, µια τέτοια τροπολογία δεν µπορούµε να τη δεχθούµε και δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό, γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας απευθύνθηκε στο Προεδρείο.
Επειδή δώσατε, λοιπόν, δραµατικούς τόνους σε κάτι που έχει
γίνει στο παρελθόν και θα επαναλαµβάνεται και στο µέλλον στην
πρακτική του Κοινοβουλίου, θα πω ότι εδώ δεν έχουµε νέες ρυθµίσεις. Έχουµε αναδιατυπώσεις και νοµικές βελτιώσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι αναδιατυπώσεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως. Και αν θέλετε
να σας τις διαβάσω. Αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις
«συζήτηση και ενηµέρωση» κλπ.
Τι ακριβώς θέλετε να πείτε; Λοιπόν, σας παρακαλώ, η απάντηση του Προεδρείου είναι ότι πρόκειται για αναδιατυπώσεις
και για νοµικές βελτιώσεις και είναι καθ’ υπερβολή αυτά τα οποία
είπατε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο, µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και εµείς ύστερα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι και οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, λυπάµαι πάρα πολύ που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
αδυνατεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για άλλη µια
φορά.
Έχουµε µία διαδικασία σε εξέλιξη. Από την Αθήνα ως τις Βρυξέλλες, σε κάθε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε
εξέλιξη η οριστικοποίηση των συµφωνιών µε δικηγορικά γραφεία, έτσι ώστε να προλάβουν όλοι, να γίνει η εκταµίευση πριν
από τις 18 του µηνός.
Προκύπτουν συνέχεια ζητήµατα, ζητούνται αναδιατυπώσεις
και δυστυχώς, αντί να γίνει αυτό κατανοητό και να υπάρξει έστω
και σε αυτό το µικρό τεχνικό θέµα η συµβολή από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, επιλέγει να το κάνει πολιτικό ζήτηµα. Λυπάµαι
πάρα πολύ, για άλλη µια φορά φαίνεται πόσο κατώτερη των περιστάσεων είναι.
Το ζητούµενο είναι να γίνει η εκταµίευση για τη χώρα µας το
συντοµότερο δυνατόν. Η Βουλή των Ελλήνων θα έχει όλη τη δυνατότητα να συζητήσει, να κυρώσει όλες τις συµφωνίες που υπογράφτηκαν. Τα παιχνίδια του τύπου, «αυτό σηµαίνει ότι έπρεπε
να πάµε µε άλλο άρθρο του Συντάγµατος», νοµίζω πως δεν είναι
αντάξια της στιγµής. Η Κυβέρνηση κάνει µία τεχνική αναδιατύπωση, η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η εκταµίευση
το συντοµότερο δυνατόν. ∆εν αλλάζει τίποτε στην ουσία, όσων
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έχουµε ψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συγγνώµη κύριε Κεφαλογιάννη, µισό λεπτό. Θα πάρει το λόγο ο κ. Ευθυµίου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχει ένα θέµα µε το
Προεδρείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα πάρετε µετά το λόγο
πάλι. Να ακούσουµε πρώτα τους υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς, γιατί κάτι θέσατε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς ερµηνεύσατε ως
Προεδρείο τη θέση σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ. Είναι η
απάντησή µου αυτή.
Ο κ. Ευθυµίου έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όχι απλώς η καλή πίστη
ή η επίκληση του να διαβαστεί τι προτείνεται, αλλά και η κοινή λογική, λένε ότι αυτές οι επαναδιατυπώσεις που έχουµε, όχι απλώς
δεν εισάγουν κάποιο θέµα ουσίας και δη συνταγµατικού χαρακτήρα, αλλά είναι οι πιο τυπικές πράξεις, που ένας έµπειρος Κοινοβουλευτικός, όπως ο κ. Κεφαλογιάννης, σε άπειρα νοµοσχέδια
και δικών του έχει κάνει και είναι η πιο τυπική πλευρά της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Μα, είναι δυνατόν, να λέµε για επαναδιατυπώσεις φραστικές,
ότι τίθενται συνταγµατικά θέµατα; Ας κάνει έλεγχο στα νοµοσχέδια που έχει ψηφίσει ο ίδιος να δει πόσες τέτοιες επαναδιατυπώσεις έχει χειριστεί µε καλή πίστη και κοινή πεποίθηση όλων
και δεν του ασκήθηκε ποτέ κριτική. Είναι δυνατόν; Είναι συνήθως
κιόλας, αυτά που δέχεται κάθε κυβέρνηση από την Αντιπολίτευση και προσθέτει σε άπειρους νόµους στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ζωής.
Αυτές οι επαναδιατυπώσεις, όχι απλώς δεν θέτουν θέµατα ουσίας, αλλά δεν αναφέρονται καν σε ζητήµατα ουσίας και µάλιστα συνταγµατικά. Θα ήταν σκόπιµο αυτό που στη Βουλή
συµβαίνει, να έχει πάντα το µέτρο των πραγµατικών δεδοµένων
και να µην εγείρονται ζητήµατα από µία συνήθη κοινοβουλευτική
πρακτική, απολύτως γνωστή σε όλους, που δεν έχει δεχθεί κανέναν ψόγο και καµµία µοµφή ποτέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην Έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
Κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης
Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε έκπληξη είδαµε την τροποποίηση που γίνεται στο χθεσινό ψηφισθέν νοµοσχέδιο, για το οποίο µάλιστα υπήρξε πολύ µεγάλη αντιπαράθεση. Και ειδικότερα στο σηµείο αυτό το οποίο τροποποιείται,
εµείς είχαµε καταθέσει πρόταση για ενισχυµένη πλειοψηφία εκατόν ογδόντα Βουλευτών, προκειµένου να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο.
Και µε έκπληξη βλέπουµε τώρα ότι αντιληφθήκατε πως το νοµοσχέδιο, που ψηφίσατε χθες, σήµερα νόµος, χρειαζόταν όχι
εκατόν πενήντα έναν, αλλά εκατόν ογδόντα Βουλευτές, διότι
ήταν κύρωση Σύµβασης, κύρωση Συµφωνίας, η οποία παραδίδει
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας σε ξένους οργανισµούς.
Και το κάνετε αυτό για να µην είναι άκυρο πλέον το χθεσινό σας
νοµοσχέδιο, δηλαδή για να µην πεταχτεί στο κάλαθο των αχρήστων, προφανώς µετά από πιέσεις ή εισηγήσεις που σας έγιναν
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τους συµβούλους του
εδώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπαλλήλους της
Κοµισιόν εδώ, που σας είπαν ότι µε αυτόν τον τρόπο που ψηφίσατε το νοµοσχέδιο, µπορεί να βρεθεί εκτός νυµφώνος.

6884

Και για να µπορέσουν να κατοχυρώσουν το νοµοσχέδιό τους
-διότι αυτοί το συνέταξαν στην ουσία- σας έβαλαν σήµερα να κάνετε µια τροποποίηση απαράδεκτη επί της ουσίας, για να παρακάµψετε τη συνταγµατική εκτροπή που κάνατε χθες.
Και τι λέει εδώ η τροποποίηση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Λέει ότι, δεν τίθενται για κύρωση οι Συµφωνίες και οι χθεσινές οι Συµβάσεις, αλλά για συζήτηση και ενηµέρωση. Μάλιστα,
συζήτηση και ενηµέρωση. Πολύ ωραία! Αλλά προκειµένου να
εφαρµοσθούν αυτές οι Συµφωνίες και Συµβάσεις και να παρακαµφθεί η λέξη «κύρωση», η οποία συνεπάγεται την πλειοψηφία
των εκατόν ογδόντα Βουλευτών, τι προστίθεται παρακάτω;
Ισχύουν, λέει -αφού τέθηκαν για συζήτηση και ενηµέρωση οι
Συµβάσεις- αγαπητοί κύριοι και κυρίες, και εκτελούνται από την
υπογραφή τους. ∆ηλαδή, δεν κυρώνονται, υποτίθεται, οι Συµβάσεις και οι Συµφωνίες, αλλά εκτελούνται µε νόµο, µετά την υπογραφή τους! Τι είναι αυτά τα καραγκιοζιλίκια, κύριοι; Τι είναι αυτά
τα οποία κάνετε, για να εµπαίξετε τη Βουλή, άλλο να ψηφίζετε
χτες και άλλο να φέρνετε σήµερα και να προσπαθείτε να παρακάµψετε το Σύνταγµα µε τέτοιου είδους λαθροχειρίες;
Το νοµοσχέδιο που ψηφίσατε δεν είναι πλέον νόµος του κράτους. Είναι έκθετο αυτό το νοµοσχέδιο, όπως έκθετη είναι από
συνταγµατική άποψη και η σηµερινή σας νοµοθετική παρέµβαση.
Κάνετε λαθροχειρίες, ακροβατείτε και παίζετε µε το Σύνταγµα,
προκειµένου να περάσετε απαράδεκτες, αποικιοκρατικού τύπου,
συµβάσεις και παραχωρήσεις.
Και για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα πω
µια κουβέντα µόνο. Καταστροφή είναι ο δρόµος που ακολουθείτε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση. ∆εν εννοώ εσάς προσωπικά. Εσείς υπερασπιζόσαστε
µια τακτική και µια επιλογή της Κυβέρνησης. Καταστροφή είναι,
όµως, αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης, κύριε Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και δεν είναι µονόδροµος αυτή η επιλογή. ∆εν είναι µονόδροµος καθόλου, όπως πήγατε να την εµφανίσετε. Σας κάναµε επανειληµµένα πολλαπλές εναλλακτικές προτάσεις και µας είπατε
ότι η επαναδιαπραγµάτευση-επαναρρύθµιση του χρέους ισοδυναµεί µε στάση πληρωµών και πτώχευση. Από το µυαλό σας τα
βγάζετε αυτά και κινδυνολογείτε, προκειµένου να µην αντιµετωπίσετε επί της ουσίας εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες δεν µας
οδηγούν στο σφαγείο της ΕΕ και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και στην υποδούλωση της χώρας µας και στην αποικιοκρατική της εκχώρηση. Αυτή είναι η πρόταση που σας κάνουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορεί να οδηγηθεί η χώρα, σύντοµα, πολύ πιο σύντοµα απ’ ότι φαντάζεστε, κάτω από τους
απαράδεκτους όρους κοινωνικού και εργασιακού µεσαίωνα του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αυτό, όµως, θα ήταν ακόµα
τραγικότερο λάθος και ακόµα τραγικότερη επιλογή για τον τόπο,
από µια Κυβέρνηση η οποία έχει παραδοθεί στις αγορές και δεν
θέλει να δει καµµιά άλλη εναλλακτική επιλογή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κλείστε, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αλλά αν αυτή είναι η δική σας
επιλογή, δεν είναι αυτή η επιλογή του ελληνικού λαού και του
τόπου. Ο τόπος γρήγορα θα βαδίσει σε άλλους δρόµους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Άγγελος Τζέκης έχει το
λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η προσθήκη που έφερε η Κυβέρνηση, δια του κυρίου Υπουργού, αποδεικνύει αυτό που πολύ καιρό ισχυρίζεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ότι ήδη έχουν εκχωρηθεί κυριαρχικά
δικαιώµατα της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισµούς, όργανα
κ.λπ. Και βέβαια, κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι ώρα για γέλια. Για
γέλια είναι η πολιτική της Κυβέρνησης, βέβαια.
Έτσι, λοιπόν, παρακάµπτεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ
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ήταν για κύρωση και τώρα µας λένε για µια απλή συζήτηση και
ενηµέρωση. Και βέβαια, εν γνώσει της η Κυβέρνηση το φέρνει
σήµερα και δεν το έφερε χθες, γιατί θα αποδείκνυε ακριβώς τους
ισχυρισµούς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος ότι πραγµατικά µέσα από το Μνηµόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, συνεχίζεται η εκχώρηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων.
Εµείς το είχαµε τονίσει και το 1991, µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, όταν λέγαµε ότι δια µέσου της Συνθήκης του Μάαστριχτ
εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας σε υπερεθνικούς
οργανισµούς. Και επιβεβαιωθήκαµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και µάλιστα, από τα χείλη του Προέδρου της Κυβέρνησης
ειπώθηκε το εξής «Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν
µπορεί να δανειοδοτήσει τα Κράτη, παρά µόνο τους τραπεζικούς
οµίλους». Ναι, αυτό περιέχεται µέσα στη Συνθήκη του Μάαστριχτ
και σε όλες τις επόµενες συνθήκες.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, το συγκεκριµένο θα πρέπει η Κυβέρνηση να το αποσύρει, διότι πραγµατικά αποδεικνύεται για µια
ακόµη φορά ότι η επίκληση του Συντάγµατος είναι πλέον «λάστιχο», όποτε θέλουν το τσαλαπατάνε και όποτε θέλουν το επικαλούνται.
Και εποµένως, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει για
πολλά δίκιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
έχει το λόγο, για ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί η Κυβέρνηση να ψηφίσει αυτήν τη διάταξη µε δική της
ευθύνη. ∆εν µπορεί να έχει όµως, τη σύµφωνη γνώµη της Αντιπολίτευσης. Και βεβαίως, στη διαδικασία διευκόλυνσης του κυβερνητικού έργου, µπορεί το Προεδρείο να αποφασίζει και το
ίδιο, πάλι µε δική του ευθύνη.
Όµως, δεν µπορείτε να µας λέτε, σε καµµία των περιπτώσεων,
αν αυτά είναι θέµατα ουσίας ή είναι θέµατα λεκτικά. Είναι θέµατα
ουσίας, είναι σαφές αυτό. ∆είχνει µια κατάσταση η οποία µας
ανησυχεί, διότι η Κυβέρνηση δεν µπορεί να αλλάζει ένα νόµο την
επόµενη ηµέρα. Και αν σε τελευταία ανάλυση, κύριε Πρόεδρε,
αυτά δεν ήταν θέµατα ουσίας, δεν υπήρχε λόγος να τα φέρει
εσπευσµένα, την τελευταία στιγµή, λίγο πριν ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση.
Και αυτό είναι και µια απάντηση προς το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, γιατί δεν ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα τοποθετηθούµε, κύριε Κεφαλογιάννη!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε,
θέλω µιας και πήρα το λόγο να µας διευκρινίσετε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Για ένα λεπτό πήρατε το
λόγο, δεν µπορείτε να συνεχίσετε. Σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μια φράση, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή υπάρχει ανησυχία στον κόσµο, θα ήθελα να µας διευκρινίσει η Κυβέρνηση, πριν ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο, για
να µην χρειάζονται πάλι διευκρινιστικές ρυθµίσεις την επόµενη
ηµέρα, πώς καθορίζονται τα όρια της σύνταξης. Τουλάχιστον, να
µας πει αυτό. Ας αναλάβει την ευθύνη της τροπολογίας. Εµείς
δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, το καταψηφίζουµε. Είναι θέµα
ουσίας και εγείρονται και κοινοβουλευτικά και συνταγµατικά θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης, δια ολίγον.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆ύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εµείς τοποθετηθήκαµε χθες µε µεγάλη συναίσθηση ευθύνης και συνεισφέραµε σε
έναν εποικοδοµητικό διάλογο στη Βουλή. Απώτερος στόχος µας
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ήταν να καταδείξουµε ή µάλλον να εκπέµψουµε ένα µήνυµα στην
ελληνική κοινωνία, ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα υπάρχουν και
υπεύθυνες πολιτικές δυνάµεις, που προτάσσουν το πατριωτικό
συµφέρον. Άρα, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή σας µιλάει ένας άνθρωπος που εµπράκτως και αυτός και το κόµµα του, τοποθετήθηκαν όπως τοποθετήθηκαν, χθες.
Εδώ τώρα, η τροποποίηση που κάνετε, δεν είναι απλή αναδιατύπωση διαδικαστικού τύπου. Εδώ υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα ουσίας. Χθες, κύριε Υπουργέ, έγινε µια διαδικασία, έγιναν
ψηφοφορίες, κάποιοι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν, αναλαµβάνοντας προσωπική ευθύνη, κάποιοι συνάδελφοι, στη συνέχεια, καρατοµήθηκαν από τα Κόµµατά τους. Και σήµερα έρχεστε και
λέτε ότι, δεν ισχύει η λέξη «κύρωση», αλλά πλέον έχουµε συζήτηση και ενηµέρωση.
Το εύλογο ερώτηµα που τίθεται πλέον και πρέπει να απαντηθεί από εσάς µε επάρκεια είναι το εξής: αφού ήταν ενηµέρωση
και συζήτηση γιατί επακολούθησαν ψηφοφορίες, αφού δεν επρόκειτο για κύρωση;
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα της πολιτικής ουσίας είναι το εξής: Ζητάτε υπευθυνότητα, ζητάτε από τα κόµµατα της Αντιπολιτεύσεως
να προτάσσουν το εθνικό συµφέρον και εσείς που είστε η Κυβέρνηση που έχει αναλάβει να κάνει τους χειρισµούς αυτούς, µεταβάλλετε τα ουσιώδη της όλης συζήτησης από τη µια µέρα στην
άλλη. Άρα, λοιπόν, πρέπει να απαντήσετε, γιατί οδηγήσατε χθες
τη Βουλή σε ψηφοφορίες;
Ευχαριστώ πολύ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, σας
είπα ότι µίλησε εκ µέρους του κόµµατός σας ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος…
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά ως εισηγητής
θέλω για την τροπολογία κάτι να πω. ∆ώστε µου ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν γίνεται, σας εξηγώ.
∆εν µπορεί να υπάρξει δεύτερη συζήτηση. Αργότερα αν θέλετε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό τώρα, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Όταν χθες, κύριε Πρόεδρε,
κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, εµείς εξηγούσαµε γιατί
χρειάζονται εκατόν ογδόντα και για συνταγµατικούς και για πολιτικούς λόγους, η κυβερνητική Πλειοψηφία και η εκ δεξιών Αντιπολίτευση διαφώνησαν.
Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και µας λέει: ξέρετε κάτι; Γι’
αυτό που έγινε χθες και για το οποίο ο κ. Παπανδρέου διέγραψε
τρεις και ο κ. Σαµαράς διέγραψε έναν λάθος καταλάβατε, δεν
ήταν ψηφοφορία, ήταν ενηµέρωση και συζήτηση.
Λοιπόν, απαιτούµε πριν συνεχίσουµε τη συζήτηση, σαν να µη
συµβαίνει τίποτα, να µας εξηγήσει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
τι έγινε χθες. Αν χθες έγινε απλώς ενηµέρωση και συζήτηση, τότε
γιατί διαγράψατε τον κ. ∆ηµαρά, τον κ. Οικονόµου και την κ. Σακοράφα; Τι λάθος κάνανε; Ούτε καν µιλήσανε. Και ο κ. Σαµαράς,
κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί διέγραψε την κ. Μπακογιάννη; Ενηµέρωση και συζήτηση έγινε, ως µη γενόµενη η ψηφοφορία.
Να µας εξηγήσει λοιπόν η Κυβέρνηση, τι είναι αυτό που φέρνει τώρα και να µας εξηγήσει και η Νέα ∆ηµοκρατία, διά του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου, γιατί τόσο βραδυφλεγής
αντίδραση. Έπρεπε χθες να ζητήσετε και να συνταχθείτε µαζί
µας τους εκατόν ογδόντα, αλλά φοβόσασταν ότι θα προέκυπταν
οι εκατόν ογδόντα µε περισσότερα «ναι» από την πλευρά σας και
βολευτήκατε. «Βάστα µε να σε βαστώ», Σαµαράς και Παπανδρέου. Να περάσει το νοµοσχέδιο µε την ουσιαστική συναίνεση
και τυπική διαφωνία της Νέας ∆ηµοκρατίας, να καθαρίσουν και
οι δύο µαζί συµπράττοντας όσους διαφωνούν µε την κοµµατική
γραµµή.
Να σηµειώσω και κάτι ακόµη. Υπάρχει ένα θέµα δηµοκρατίας.
Και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαµαράς κούναγαν το δάκτυλο
προς την πλευρά της Αριστεράς λέγοντας «Σεβαστείτε το Σύνταγµα». Εµείς παρ’ ότι διαφωνούµε το σεβόµαστε το Σύνταγµα.
Το Σύνταγµα, όµως, λέει ότι ο Βουλευτής ψηφίζει κατά συνεί-
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δηση και σε έναν τόσο κορυφαίο νόµο αν κάποιος ψηφίζει αντίθετα ή διαφορετικά µε την κοµµατική γραµµή, το Σύνταγµα λέει
ότι δεν πρέπει να τον καρατοµείς, πρέπει να τον σέβεσαι γιατί
εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει το λόγο για τριάµισι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αν δεν υπήρχαν οι χθεσινές διαγραφές, µόνο το
γεγονός ότι οµολόγησε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι την εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου που ψηφίσαµε χθες τη συνέταξε
η Commission, έφτανε.
Τότε, κύριοι Υπουργοί, το οικονοµικό επιτελείο, κύριε Παπακωνσταντίνου και κύριε Σαχινίδη, την άλλη φορά να έλθει να καθίσει σε αυτά τα έδρανα ο κ. Όλι Ρεν. Αφού συντάσσει πλέον τα
νοµοσχέδια της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας η Commission και το
οµολογεί ο Πρωθυπουργός δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να
µην έχουµε εκπρόσωπο της Commission και να απευθυνόµαστε
σε εκείνον.
Ο κ. Λοβέρδος είναι ένας εργατικός Υπουργός, όπως και το
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, απλώς θα πρέπει να
ακούει περισσότερο τους Βουλευτές για να κάνει τις αλλαγές
στα κακά νοµοσχέδια που παρουσιάζει στο Υπουργείο. Έχει, λοιπόν, µία βόµβα στα χέρια της, πολλές βόµβες, αλλά µια είναι το
ασφαλιστικό.
Γνωστό είναι το δηµοσίευµα για τις εξήντα χιλιάδες νεκρών
που παίρνουν σύνταξη και ΕΚΑΣ. Σε άλλες τριάντα χιλιάδες νεκρούς έστειλε το Υπουργείο Εργασίας κάρτες ΑΜΚΑ, ενώ έχω
κουραστεί να λέω για τις αποδείξεις για τις είκοσι δύο χιλιάδες
λαθροµετανάστες που πήραν την πρώτη δόση από το επίδοµα
αλληλεγγύης, όταν άλλοι χιλιάδες Έλληνες δεν το παίρνουν ή
ξεροσταλιάζουν στις ουρές καταθέτοντας χαρτιά επί χαρτιών.
Εδώ είναι το δηµοσίευµα, πάνω από τριάντα χιλιάδες νεκροί
παίρνουν σύνταξη και ΕΚΑΣ στην Ελλάδα. Το ξεκαθαρίσατε
αυτό; Τους βρήκατε αυτές τις εξήντα χιλιάδες νεκρούς; Αυτές
τις τριάντα χιλιάδες που έστειλε η Κυβέρνησή σας να πάρουν
την κάρτα ΑΜΚΑ τις βρήκατε; Τις ξεκαθαρίσατε; Θα καταθέσω το
δηµοσίευµα στα Πρακτικά της Βουλής.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι γνωστό ότι βούλιαξε άλλοτε
κραταιά και υγιή ταµεία, όπως το ΝΑΤ, βάζοντας διάφορους απίθανους επαναπατριζόµενους και αδικώντας προκλητικά όσους
πλήρωναν εισφορές επί χρόνια. Χιλιάδες έγιναν δήθεν ήρωες της
Εθνικής Αντίστασης, ενώ ήταν αγέννητοι ή νεογέννητοι εκείνη
την εποχή και έτσι φαλίρισαν άλλοτε υγιή ταµεία που συντηρούσαν µε το αίµα τους οι Έλληνες ναυτικοί.
Από την άλλη, χωριά ολόκληρα αποτελούνται κατά 80% από
αναπήρους. Έχουν αναφερθεί στον Τύπο περιπτώσεις καραµπινάτες στην Κρήτη, όπου υπάρχουν χιλιάδες δεκάδες κουτσοί, τυφλοί που παίρνουν συντάξεις, αλλά προφανώς έχουν πολλά
χέρια να παίρνουν και τις συντάξεις, αλλά παράλληλα να ψηφίζουν και ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να έχουν πάνω από δύο χέρια και για τις
συντάξεις και για να ρίχνουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ µέσα
στις κάλπες.
Ξεκαθαρίσατε τους «µαϊµού» αντιστασιακούς πριν ψαλιδίσετε
τα δικαιώµατα των συνταξιούχων; Ακυρώσατε τις παράνοµες συντάξεις σε δήθεν αναπήρους; Βρήκατε τις εξήντα χιλιάδες νεκρών που παίρνουν ΕΚΑΣ; Ακυρώσατε τις χιλιάδες συντάξεις που
τσεπώνουν από το ξεχειλωµένο και ξεχαρβαλωµένο ελληνικό
κράτος Βούλγαροι, Ρουµάνοι και Πολωνοί που δουλεύουν µόνο
τριακόσιες ηµέρες σε αυτόν τον τόπο και παίρνουν πλουσιοπάροχες συντάξεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να ζουν χλιδάτα στις
χώρες τους, όταν Έλληνες οι οποίοι έχουν λιώσει να δουλεύουν
σε αυτόν τον τόπο δεν µπορούν να πάρουν σύνταξη για λίγα ένσηµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα καταθέσω εδώ, γιατί κάποτε πρέπει να τελειώσει και ο
σαδισµός κατά των Ελλήνων πολιτών, την απάντηση του κ. Λοβέρδου σε ερώτησή µου στη Βουλή.
Ο κ. Λοβέρδος µου αναφέρει στα έργα και τις ηµέρες της
Νέας ∆ηµοκρατίας ότι δύο χιλιάδες εξακόσιες συντάξεις δόθη-
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καν σε Βούλγαρους, Πολωνούς και Ρουµάνους µόνο µε τριακόσιες µέρες εργασίας στην Ελλάδα και άλλες δύο χιλιάδες τετρακόσιες θα δοθούν αµέσως πάλι σε Βούλγαρους, Ρουµάνους
και Πολωνούς. Προς τιµήν του ο κ. Λοβέρδος είπε σε πάνελ που
συµπέσαµε µαζί στην ΕΤ3 ότι θα την καταργήσει αυτήν τη ρύθµιση.
Επιτέλους, καταργήστε την γιατί πρόκειται για καραµπινάτη
αδικία κατά των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά
τα χρόνια και συντάξεις δεν παίρνουν. Ο κάθε καπάτσος εκµεταλλεύεται το φαυλοκρατικό σύστηµα που έστησε το ΠΑΣΟΚ και
το οποίο προφύλαξε ως κόρη οφθαλµού η Νέα ∆ηµοκρατία.
Θα στραφείτε επιτέλους κατά αυτής της κοµπίνας που έχει
στηθεί για να ευνοηθεί σκανδαλωδώς η κοµµατική σας πειθαρχία
ή θα βλέπουµε όλο και περισσότερο αίµα αθώων να χύνεται, αίµα
µεροκαµατιάρηδων που πάνε να βγάλουν το ψωµί τους και πεθαίνουν από τις µολότοφ;
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Αϊβαλιώτη, εκ καθήκοντος, επειδή επικαλεστήκατε φράση, η οποία είναι καταγεγραµµένη στα Πρακτικά του Πρωθυπουργού εχθές, για να
βγάλετε λαθεµένο συµπέρασµα ότι τάχα είπε ο Πρωθυπουργός
ότι είναι του Όλι Ρεν ή ότι είναι της Commission οι διατυπώσεις
του χθεσινού νοµοσχεδίου, σας υπενθυµίζω ότι όπως φαίνεται
από τα Πρακτικά αναφέρει επί λέξει ο Πρωθυπουργός ότι η διαπίστωση για το ύψος του ελλείµµατος δεν είναι δική του, αλλά
των αρµοδίων οργάνων της Commission.
Σας παρακαλώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ένα λεπτό, παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν θέλω να µου απαντήσετε. Είναι θέµα του τι είναι γραµµένο..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Αφού τοποθετήστε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας λέω να ανατρέξτε
στα Πρακτικά για να µη βγάζετε λάθος συµπεράσµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ, σας άκουσα
µε σεβασµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν θέλω να σας δώσω
περισσότερο χρόνο. Σας παρακαλώ. Σας έκανα µια διόρθωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Εδώ είναι ο παριστάµενος
Υπουργός…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
Το Προεδρείο θα πει σε αποκατάσταση της αληθείας τι είναι
γραµµένο στα Πρακτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Η αποκατάσταση της αλήθειας να γίνει από τον παριστάµενο Υπουργό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Αν δεν µπορεί…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, δεν είναι ζήτηµα τι λέει η Κυβέρνηση επ’ αυτού. Αναφερθήκατε σε χθεσινή οµιλία εντός του Κοινοβουλίου καταγεγραµµένη στα Πρακτικά. Οφείλω ως Προεδρεύων να
αποκαταστήσω την πραγµατικότητα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Και άλλα οφείλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ηρώ ∆ιώτη έχει το
λόγο για τριάµισι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συγγνώµη, κυρία ∆ιώτη,
όταν ζητάει το λόγο ο Υπουργός, προηγείται.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Να µε συγχωρέσει η κ. ∆ιώτη, που παίρνω το λόγο.
Τρία πράγµατα θα ήθελα να πω. Πρώτον, θέλω να διαβεβαιώσω όλους, όσους χθες υπερψήφισαν το νοµοσχέδιο, ότι ήξε-
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ραν πάρα πολύ καλά αυτό που ψηφίζουν.
Χθες, ψηφίσαµε ένα σχέδιο νόµου µε συγκεκριµένα µέτρα, βασισµένο πάνω σε ένα Μνηµόνιο. Με βάση τη χθεσινή συζήτηση,
επικυρώθηκαν τα µέτρα και το Μνηµόνιο. ∆εν υπάρχει κανένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. Σήµερα, εγώ µε τη χθεσινή εξουσιοδότηση, υπογράφω τη δυνατότητα εκταµίευσης -και πρέπει
να γίνει σήµερα αυτό. Και, βεβαίως, η δανειακή σύµβαση θα
έρθει στη Βουλή και θα ψηφιστεί.
Άρα, λοιπόν, είναι απολύτως ορθά όλα όσα έχουν γίνει. Η αλλαγή, την οποία ζητήσαµε σήµερα, είναι για να µην υπάρξει ασάφεια και καθυστέρηση στο αίτηµα εκταµίευσης. Τίποτε άλλο,
πέρα από αυτό. Όποιος θέλει να δηµιουργήσει ευρύτερο ζήτηµα
µπορεί να το κάνει, αλλά δεν είναι εκεί το θέµα µας.
∆εύτερο ζήτηµα, το θέµα των συντάξεων. Θα µου επιτρέψετε
να σας πω, ότι σε µια δύσκολη συγκυρία, εµείς έχουµε καταφέρει µε µεγάλη και δύσκολη διαπραγµάτευση, να κρατήσουµε ένα
ελάχιστο ποσό για την δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη,
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό δεν ήταν
δεδοµένο. Στην αρχή της διαπραγµάτευσης αυτό ήταν εκτός
τραπεζιού. Καταφέραµε, όµως, όπως και για τους µισθούς των
δηµοσίων υπαλλήλων, έτσι και για τις συντάξεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, να µείνει αυτή η στήριξη των
χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων.
Τρίτο ζήτηµα, γιατί δεν θέλω να το αφήσω και αυτό. Χθες,
έγινε µια ανταλλαγή φράσεων γύρω από το ζήτηµα του χρέους
και του ελλείµµατος και του 2009. Η φράση, στην οποία έγινε,
χθες, η επίκληση, είναι µια φράση που υπάρχει στο µνηµόνιο,
είναι µια φράση η οποία έχει συνταχθεί και έχουν συµφωνήσει
όλα τα µέρη και -θα έλεγα- πως είναι µια σχετικά ανώδυνη και
επιεικής φράση, σε σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα που
βρήκαµε. ∆εν είναι στην αιτιολογική έκθεση της Κυβέρνησης,
είναι στο µνηµόνιο που ακολουθεί και συνοδεύει το νόµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Η κ. ∆ιώτη έχει το λόγο. ∆εν µπορούµε να καταργήσουµε
τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ. Επί των
ιδίων θεµάτων τοποθετήθηκε…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε µια καινούργια τοποθέτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν είναι δυνατόν
να γίνεται αυτό σε κάθε νέα τοποθέτηση. Ο Υπουργός έχει –
όπως ξέρετε- το δικαίωµα να κάνει παρεµβάσεις. Κάθε παρέµβαση του Υπουργού δεν γεννάει δευτερολογίες.
Σας παρακαλώ.
Η κ. ∆ιώτη έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, ζητάνε οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ!
Η κ. ∆ιώτη έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μα, είχαµε µια καινούργια τοποθέτηση
του Υπουργού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Τζέκη. ∆εν έχετε το λόγο. Η κ. ∆ιώτη έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να προστατεύσετε τη Βουλή από συνταγµατικές εκτροπές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. ∆εν µπορούµε να συζητούµε…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ο Υπουργός νοµίζει ότι µιλάει σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ελληνικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι θέµα Κανονισµού να µας δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας έδωσα άνεση
λόγου και χρόνου.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Επειδή έκανε µια καινούργια τοποθέτηση
ο Υπουργός πρέπει να τοποθετηθούν τα κόµµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, κύριε συνάδελφε,
δεν είναι καινούργια η τοποθέτηση. Επανέλαβε αυτά, τα οποία
είπε και στην αρχή.
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Η κ. ∆ιώτη έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ο Υπουργός έκανε καινούργια τοποθέτηση και πρέπει να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, είναι πρωτοφανές
τώρα αυτό.
Σας παρακαλώ! Ποιο είναι το καινούργιο που είπε, δηλαδή;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι θέµα Κανονισµού να µας δώσετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να πάρετε το
λόγο επί του Κανονισµού;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όταν ζητάει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός τον παίρνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σοβαρολογείτε; Όποτε
κάνει ο Υπουργός παρέµβαση πρέπει να παίρνουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Έκανε µια καινούργια τοποθέτηση και
πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν τις θέσεις των κοµµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, θα µιλήσει η κ.
∆ιώτη και έχετε τη δυνατότητα να δευτερολογήσετε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
Ορίστε, κυρία ∆ιώτη, έχετε το λόγο.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Όποιος ξεχνά το παρελθόν», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
«είναι καταδικασµένος να το ξαναζήσει» λέει ένα ινδικό ρητό.
Η κοινωνία, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µπορεί στις τελευταίες εκλογές να έδειξε προσωρινά ότι ξέχασε
όσα βίωσε από τις τελευταίες περιόδους της διακυβέρνησής
σας, αλλά ευτυχώς δεν έχει µείνει χρυσόψαρο, κύριε Σαχινίδη.
Πολύ γρήγορα θυµήθηκε –και εσείς του το θυµίσατε- για ποιους
λόγους και µε ποιο σκεπτικό σας είχε στείλει στην Αντιπολίτευση
µε µια συντριπτική ήττα τότε. Γρήγορα θυµήθηκε του λόγους
που και επί Γιαννίτση είχε βγει σύσσωµη στους δρόµους και σας
είχε κάνει, µόνη η κοινωνία, µε το δικό της αγώνα, να πάρετε
πίσω ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο το οποίο ήταν έκτρωµα.
Η κοινωνία αποφάσισε και πριν από τρεις µέρες, ότι δεν είναι
καταδικασµένη να ξαναζήσει τα ολέθρια αποτελέσµατα της πολιτικής σας, αλλά ότι είναι στο χέρι της να ανατρέψει όσα πάτε
να της παρουσιάσετε ως θέσφατα.
Οι εργαζόµενοι δεν θα σας αφήσουν, κύριε Υφυπουργέ, να
τους στερήσετε όσα µε κόπους κατέκτησαν. Και οι νέοι που µπορεί να µην βίωσαν τις άγριες µέρες του παρελθόντος και µε όλη
την κουτσουρεµένη παιδεία που τους προσφέρετε, κάτι έχουν
υποψιαστεί. ∆εν πρόκειται να σας αφήσουν να αλωνίζετε ανεξέλεγκτοι.
Οι συνταξιούχοι που σήµερα µπαίνουν στο στόχαστρο –γιατί
αύριο θα µπει ένας-ένας από εµάς- δεν θα σας αφήσουν να τους
καταδικάσετε στην ένδεια που γνώρισαν σε άλλες εποχές.
Την 1η Οκτωβρίου 2009, µόλις τρεις µέρες πριν τις εκλογές,
υποκλέψατε και µάλιστα υφαρπάξατε την ψήφο των ηλικιωµένων
και εκλεχτήκατε, υποσχόµενοι αυξήσεις στις συντάξεις και επίσπευση των διαδικασιών για την πληρωµή τους, υποσχόµενοι την
κατάργηση των διατάξεων τους, των οµογάλακτων -όπως στην
πράξη αποδεικνύεται- συναδέλφων σας στη Νέα ∆ηµοκρατία
που προέβλεπαν αύξηση των ορίων ηλικίας και µείωση των συντάξεων, µε την αναµόρφωση του θεσµού του ΕΚΑΣ, µε στόχο τη
διεύρυνση του αριθµού των δικαιούχων σταδιακά κατά διακόσιες
χιλιάδες συνταξιούχους. Και το τραγικό είναι ότι σας πίστεψαν
και σας ψήφισαν.
Τιµάτε τα περήφανα γερατειά δεόντως σήµερα, µε αυτό το
έκτακτο νοµοσχέδιο, µειώνοντας δραστικά σε αυτούς που αποκαλείτε υψηλοσυνταξιούχους -σαν κακόγουστο και κρύο ανέκδοτο ακούγεται αυτό, κυρίες και κύριοι- τα επιδόµατα Πάσχα,
αδείας και Χριστουγέννων, διακόσια, διακόσια και τετρακόσια
αντίστοιχα.
Υπολογίζετε λοιπόν, ότι σύµφωνα µε την Έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους να εξοικονοµήσει ετήσια δαπάνη
ύψους 722,5 εκατοµµύρια ευρώ, από αυτές τις περικοπές και τη
µείωση του συντάξιµου µισθού, λόγω της µείωσης των επιδοµάτων που υπολογίζονται σε αυτόν. Υποστηρίζετε ότι δεν υπάρχει
άλλος τρόπος.
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Χρησιµοποιείτε λοιπόν, το µπαµπούλα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της «κακιάς» Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µας
πείσετε ότι κατά βάθος σοσιαλιστές είστε και ότι πολύ σας πονάει, που αναγκάζεστε να περάσετε αυτά τα βάρβαρα και επαχθή
µέτρα, πως µόνη µας προοπτική, µόνη προοπτική της χώρας
είναι η χρεοκοπία εάν δεν διαλύσετε την κοινωνική ασφάλιση,
εάν δεν καταλύσετε τα εργασιακά δικαιώµατα. Σαν το κατά
Μπους δόγµα κατά της τροµοκρατίας «όσοι δεν είναι µαζί µας
είναι εναντίον µας» προσπαθείτε να περάσετε µια λογική ότι η
µόνη λύση είναι αυτή που προτείνετε και όποιος δεν συντάσσεται είναι εναντίον της κοινωνίας. Θεατρινισµοί και φληναφήµατα,
κύριε Υφυπουργέ και κύριοι συνάδελφοι.
Εάν θέλατε να βρείτε έναν άλλο τρόπο, θα βρίσκατε, αλλά δεν
θέλετε. Είναι συνειδητή και πολιτική σας επιλογή, η επιλογή του
να στείλετε συγχώρηση στους κερδοσκόπους και ας έλεγε προ
εβδοµάδας ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ότι οι κερδοσκόποι
θα χάσουν τα πουκάµισά τους. Για την ώρα, το µόνο που βλέπουµε είναι τους κερδοσκόπους να έχουν στήσει πανηγύρι και
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και
τους νέους να χάνουν όσα µε χρόνια αγώνων και µαχητικών διεκδικήσεων έχουν καταφέρει να κατακτήσουν.
Τέλη Μαρτίου, κύριε Υπουργέ, διαβάζαµε τις προτάσεις του
τοµέα Εθελοντισµού και Αλληλεγγύης του ΠΑΣΟΚ και της Επιτροπής Εθελοντισµού και Τρίτης Ηλικίας. Με αυτή, κύριοι, θα λύσετε τα προβλήµατα των ηλικιωµένων και των συνταξιούχων;
Επαναφέρετε απλά µε άλλο όνοµα το ΛΑΦΚΑ υπό τη µορφή
έκτακτης εισφοράς, χωρίς να έχετε αποσαφηνίσει τα ποσοστά
παρακράτησης. Μειώνετε τις καταναλωτικές δαπάνες. Αυξάνετε
διαρκώς σε βασικά προϊόντα ο ΦΠΑ και σύντοµα τα είδη πρώτης
ανάγκης θα ισοφαρίσουν τα είδη πολυτελείας. Αναστέλλετε τη
χορήγηση της δεύτερης δόσης του επιδόµατος αλληλεγγύης.
Χάνονται εδώ καράβια και εσείς τυρβάζετε περί εθελοντισµού.
Ποιος από εσάς λοιπόν, θα µπορέσει να κοιτάξει τους συνταξιούχους στα µάτια, τα περήφανα γερατειά που λέγατε κάποτε
και που τελικά τα κατευθύνετε σε έναν άλλο κόσµο, όχι έναν
κόσµο που είναι εφικτός -όπως λέµε εµείς- αλλά µια ώρα αρχύτερα στον άλλο κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε αυτό: Επειδή έχετε το λαό απέναντί
σας, έχετε στρατεύσει, κύριε Υφυπουργέ, τα µιντιακά σας µαντρόσκυλα, τα «παπαγαλάκια» που αµείβονται από τα payroll των
υπουργικών γραφείων ή µε χρυσοφόρες θέσεις σε δηµόσιους
οργανισµούς και βάζετε τη ΝΕΤ να αγοράζει τις αποτυχηµένες
νουβέλες τους, έναντι πολλών εκατοµµυρίων για να κάνετε σήριαλ που ποτέ δεν γυρίστηκαν. Τα κεντρικά ραδιοτηλεοπτικά µίντια, που όπως παλιά είχε πει ένας ∆ιευθυντής Ειδήσεων της
Βρετανίας, «διψάνε για αίµα, στέµµα, σπέρµα» πέσανε σαν τα
κοράκια εκεί που πίστεψαν ότι θα κάνουν νούµερα τηλεθέασης.
Γνωρίζετε πολύ καλά τι εννοώ. Καπηλεύτηκαν ένα τραγικό γεγονός για τη φουκαριάρα τη θεαµατικότητά τους. Και αρνούµαστε να µπούµε σε αυτό το παιχνίδι και αρνούµαστε µια χούφτα
άνθρωποι που ελέγχουν µε τη δική σας ανοχή και τη δική σας
προτροπή να σπιλώνουν την εικόνα του χθεσινού, µεγαλειώδους
συλλαλητηρίου και να το µετατρέπουν σε δεύτερη είδηση, διότι
γι’ αυτούς δεν πουλάει και εσάς δεν σας συµφέρει να το δουν
όσοι έµειναν σπίτι τους. ∆ιότι και αυτοί τότε θα βγουν στο δρόµο
µαζικά, σε νέα, µεγάλα και ενωτικά συλλαλητήρια και θα σας
στείλουν πίσω –δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για εµάς- από
εκεί που ήρθατε.
Να είστε καλά!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Αµοιρίδης έχει το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε είπατε µετά
την κ. ∆ιώτη…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, σας παρακαλώ πολύ, είπατε
µετά την κ. ∆ιώτη…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, στη
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δευτερολογία σας είπα. Μόλις τελειώσει ο κ. Αµοιρίδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνονται
πραξικοπήµατα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ.
Τρία λεπτά να µιλήσει ο κ. Αµοιρίδης και µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ για τρία
λεπτά το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ ήµασταν µέσα στην Αίθουσα
που µας είπατε ότι µόλις µιλήσει η κ. ∆ιώτη, θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, είπατε µετά
την κ. ∆ιώτη…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη. Σεβαστείτε τον τελευταίο οµιλητή. Σεβαστείτε
τον τελευταίο οµιλητή και θα πάρετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προηγουµένως
άλλα είπατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είπα στις δευτερολογίες
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μετά την κ. ∆ιώτη…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι και ο κ. Αµοιρίδης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν µπορείτε να φιµώσετε την
Αντιπολίτευση. Γίνεται πραξικόπηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν θα φιµωθείτε. ∆εν
µπορείτε να το ισχυριστείτε αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Μη δηµιουργείτε θέµατα εκεί που δεν υπάρχουν. Σε τρία λεπτά θα τελειώσει
ο κ. Αµοιρίδης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αν κάνει δευτερολογία ο κ. Αµοιρίδης, θα κάνει δευτερολογία κι άλλος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν µπορεί να γραφτεί
άλλος στη δευτερολογία. Έχουµε συµφωνήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Θα µιλήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα µιλήσετε, κύριε Λαφαζάνη, µετά τον κ. Αµοιρίδη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είπατε ότι δεν θα υπάρξουν δευτερολογίες. Είπατε ότι µετά την κ. ∆ιώτη θα πάρουν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει γραφτεί ο κ. Αµοιρίδης δύο ώρες πριν.
Κύριε Αµοιρίδη έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γίνεται πραξικόπηµα...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να µιλήσω. Τα δικά µου τρία λεπτά αποτελούν το πραξικόπηµα της
Βουλής;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής
να διευθύνει τις εργασίες του Σώµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Άλλα
λέτε κι άλλα κάνετε και άλλα θα κάνετε στη συνέχεια. Πρώτη
φορά βλέπουµε τέτοια κατάσταση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επειδή εσείς διαρκώς
σέβεστε τον Κανονισµό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Αµοιρίδη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: ∆εν παίζονται. Είναι απίθανοι οι τύποι
πλέον. ∆ηλαδή, δεν γίνεται να έχω αρχίσει τρεις φορές και τρεις
φορές να µε έχουν διακόψει. Ε να µη µιλήσω…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν λέµε για σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ε σεβαστείτε εµένα. Στα λόγια δεν
είναι θέµα; Στην πράξη δεν είναι θέµα. Στην πράξη να το αποδείξετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Αµοιρίδη, θα σας
παρακαλούσα να λάβετε το λόγο και να τοποθετηθείτε επί του
νοµοσχεδίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Εγώ θα απαντήσω στην κ. ∆ιώτη η
οποία είπε ότι η πορεία ήταν δεύτερο θέµα. Για την κ. ∆ιώτη φαί-
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νεται ότι η ζωή των ανθρώπων δεν είναι ποτέ πρώτο θέµα. Είναι
µια πορεία µιας κοµµατικής παράταξης να φανεί. Για µας πρώτο
θέµα είναι η ζωή των ανθρώπων και οι άνθρωποι και όχι η πορεία
ενός πολιτικού σχήµατος. Άποψή σας, άποψή µας.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Της κοινωνίας ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Την κοινωνία την αποτελούµε και
εµείς. ∆εν την αποτελείτε µόνο εσείς.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: …(∆εν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: ∆εν βάζουµε διακριτικά, όταν πάµε
στις πορείες κ. ∆ιώτη.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: ∆εν σας είδαµε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Εσείς ήσασταν πολύ πίσω. Για πορείες σ’ εµένα δεν θα µιλήσετε. ∆εν σας επιτρέπω να µιλάτε για
πορείες σ’ εµένα! Έχετε τρία χρόνια σε πορείες, κι έχουµε τριάντα τρία χρόνια σε πορείες.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Μόνο εσείς κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Αφήστε τους αγώνες τώρα! Έχουµε
δώσει πολλούς αγώνες πριν από σας. Το πρόβληµά µας είναι η
πορεία;
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι οι διορθωτικές πράξεις που
έκανε ο Υπουργός και αγγίζουν ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες
είναι πολύ σηµαντικές, όπως είναι οι τυφλοί, τα άτοµα µε χρόνια
προβλήµατα, νεφρικά, το σύνδροµο Down, µεσογειακή αναιµία
και οι εργαζόµενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αν αυτά τα συνδυάσουµε στο νοµοσχέδιο την περασµένη εβδοµάδα για τις εργατικές διατάξεις -όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνταν
χρόνια µε τις επιτροπές και τώρα τελειώνει το θέµα τους µε την
µία επιτροπή που περνούν εφ’ όρου ζωής- νοµίζω ότι κάνουµε
ένα µεγάλο βήµα αναδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία της
πολιτικής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από το πολιτικό κόστος, νοµίζω
ότι η πολιτική ευθύνη είναι αυτή που θα αναδείξει πλέον και τον
τρόπο που ζητούν οι πολίτες να λειτουργούν οι πολιτικοί, µε πράξεις ευθύνης. Και αν περιοριζόµαστε σε κάποιες τυπικές γραµµές και αφήνουµε την ουσία, νοµίζω ότι δεν αναδεικνύουµε την
πολιτική µας ευθύνη, αλλά την ευθύνη µας απέναντι στην παράταξη µόνο. Αλλά αυτήν τη στιγµή η ευθύνη µας είναι απέναντι
στη χώρα και όχι απέναντι στην παράταξη. Αυτό η δική µας η Κυβέρνηση το υλοποίησε.
Κύριε συνάδελφοι, πέρα από τα µέτρα που πάρθηκαν, νοµίζω
ότι πρέπει να προχωρήσουν και οι µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Με προσοχή και χωρίς βιασύνη να προχωρήσουµε να δούµε
όλα αυτά τα ρυθµιστικά εµπόδια που εµποδίζουν την ανάπτυξη.
Όµως, αυτά πρέπει να δούµε γιατί κάποτε µπήκαν, αν κάποτε
πρέπει να βγουν, ποιες ήταν τότε οι κοινωνικές συνθήκες, ποιες
είναι σήµερα και οι ίδιοι οι οποίοι σήµερα στηρίζονται σ’ αυτά τα
εµπόδια, θα πρέπει να δουν ότι πολλές φορές η ανασταλτικότητα των εµποδίων δηµιουργεί και µαλθακότητα και όχι δυναµική.
Όµως, το στοίχηµα είναι στο κράτος, στην υλοποίηση του
ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόµου, στα Σ∆ΙΤ, στις επενδύσεις, στην
ανταγωνιστικότητα και στη µείωση της διαφθοράς.
Θα σταθώ σ’ ένα τελευταίο και θα κλείσω που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Έχουµε µπροστά µας τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές.
Είναι µεγάλο στοίχηµα για τους ανθρώπους που σήµερα υπηρετούν την Αυτοδιοίκηση και οι οποίοι δεν θα κατεβούν στις επόµενες εκλογές, να συνεχίσουν να αγωνίζονται µέχρι τις 31/12 µε
τους ίδιους ρυθµούς. Είναι πολύ σηµαντικό σ’ αυτούς που θα
είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες ή υποψήφιοι δήµαρχοι, να µην
εµποδίσουν το έργο της Κυβέρνησης, της περιφέρειας που λειτουργεί σήµερα µε το άλλοθι ότι θέλουν να κάνουν ένα πρόγραµµα για τα επόµενα χρόνια. Είναι µεγάλη ευθύνη γι’ αυτούς
που θέλουν να συνεχίσουν να είναι υποψήφιοι και σήµερα υπηρετούν, να µην προχωρήσουν σε πράξεις οι οποίες θα επιβαρύνουν τους δήµους, δηλαδή σε µεγάλα δάνεια, σε νέα δάνεια.
Κύριε Υπουργέ πρέπει να το δείτε, να το ρυθµίσετε, να απαγορεύσετε κάθε δανειοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Θα πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πέρα από το δικό τους
προσωπικό σχεδιασµό, να δουν και την κοινωνία. Είναι µεγάλη η
ευθύνη της Αυτοδιοίκησης αυτήν τη χρονική στιγµή να συµµετέ-
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χει στην κοινωνική συνοχή µε προγράµµατα συµµετοχής στον
ΟΑΕ∆, µε τη δυνατότητα δηµιουργίας µικρών έργων, να δώσουν
την ευκαιρία σε πολίτες να µπουν στην αγορά εργασίας, αλλά
και τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι άποροι, να
τις προσέξει µέσα από τον τοπικό προϋπολογισµό.
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης είναι ευαίσθητοι,
αντιλαµβάνονται την κατάσταση που διέρχεται σήµερα η χώρα
και κυρίως οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τις οικονοµικές δυνατότητες να ανταπεξέλθουν σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον.
Άρα, είναι κοινή η προσπάθεια όλων µας απ’ όποια θέση ο καθένας υπηρετεί αυτήν τη χώρα, απ’ όποιον θεσµό και πολύ περισσότερο υπεύθυνοι εµείς εδώ µέσα, αγαπητοί συνάδελφοι.
Σηκώνετε συνεχώς τα χέρια. Θα µιλήσετε όλοι. Θα ξαναπείτε
για το θέµα το τυπικό και όχι το ουσιαστικό που είναι η ανάπτυξη
και η σωτηρία της χώρας. Και είναι πάνω απ’ όλα, η σωτηρία της
χώρας και αυτή είναι µονόδροµος για όλους και θα πρέπει να
είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε. Έχετε ζητήσει το λόγο. Έχω δεχθεί ότι θα πάρετε δευτερολογίες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί της διαδικασίας για
ποιο θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας ζητούµε το λόγο κύριε Πρόεδρε, κατά τον Κανονισµό της Βουλής. Είναι δυνατόν να γίνεται
αυτό; Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι
καταστρατηγήσαµε σήµερα κάθε κοινοβουλευτική λογική και
κάθε κοινοβουλευτική εµπειρία, κάθε τι που έχουµε ως πρακτική
εδώ και πολλά χρόνια.
Αποφάσισαν οµόφωνα οι εισηγητές να µην δευτερολογήσουν.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβληµα µε την Κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι ο Υπουργός της Οικονοµίας θέλει να προχωρήσει
στις διαβουλεύσεις του µε την Κυβέρνηση και µε τους νοµικούς
συµβούλους, γι’ αυτό το «τερατούργηµα» το οποίο µας κατέθεσε
ως τροπολογία της τελευταίας στιγµής.
Πείτε µας το ξεκάθαρα όµως. ∆εν µπορεί να γελοιοποιείται το
Κοινοβούλιο, να αλλάζουµε τη διαδικασία από τη µια στιγµή στην
άλλη, να φέρνουµε τροπολογίες παρ’ ότι έχουµε συµφωνήσει ότι
παγίως –το έχουµε βάλει στον Κανονισµό της Βουλής- δεν επιτρέπονται τροπολογίες της τελευταίας στιγµής και εσείς, δυστυχώς, ένας πολύ σοβαρός κοινοβουλευτικός άνδρας, να
εκτίθεστε µ’ αυτόν τον τρόπο.
Πείτε µας καθαρά, να διακόψουµε για πέντε λεπτά, να διαβουλευτεί η Κυβέρνηση, µήπως αποφασίσει να αποσύρει αυτή
την τροπολογία, να τη φέρει ως ένα νέο νοµοσχέδιο ή οτιδήποτε
άλλο, να τελειώσει αυτή η παρωδία!
Αυτό είναι το διαδικαστικό θέµα και παρακαλώ πάρα πολύ να
προστατεύσετε το κύρος του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Λαφαζάνης έχει το
λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθηθεί η
κοινοβουλευτική τάξη µε βάση τη δύναµη των κοµµάτων; Τι κάνετε τώρα; ∆εν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ‘Εχει ζητήσει το λόγο επί
της διαδικασίας.
Θέλετε και εσείς το λόγο;
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, δεν έχει να κάνει
κάτι µε σας αυτό. Είναι θέµα κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η
οποία καταπατήθηκε όσο ποτέ άλλοτε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχήν, κύριε Υφυπουργέ δηµιουργήθηκε ένα µείζον θέµα. Θέλουµε την παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου της Βουλής. Όχι για τα
διαδικαστικά, κύριε Νιώτη. Τίθεται ένα µεγάλο ζήτηµα ουσίας για
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όλη τη χθεσινή διαδικασία. Πρέπει πάνω στην Έδρα να ανέβει ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Πετσάλνικος και µέσα στην Αίθουσα να
είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, διότι σε διαφορετική περίπτωση
η αξιοπρέπεια του Σώµατος καταπατάται στην πράξη από την
Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Έρχοµαι τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να διαβάσω -και επικαλούµαι τα Πρακτικά- τι είπε ο κύριος Παπανδρέου χθες, επί λέξει
διαβάζω: «Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης θα περάσει µε την
Πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ». Αυτό είπατε χθες, που σηµαίνει ότι θα
έπρεπε να γίνει ψηφοφορία στην Αίθουσα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, ο Πρόεδρος σας, ο κ. Παπανδρέου το είπε.
Τώρα έρχεστε και λέτε: «Μα, εµείς φέραµε ένα νοµοσχέδιο
απλά για να το συζητήσουµε εδώ µέσα, για να σας ενηµερώσουµε». Η ενηµέρωση και η συζήτηση έχει αντικαταστήσει την
κύρωση που εσείς, επίσης, λέγατε ότι πρέπει να υπάρξει επί του
νοµοσχεδίου.
Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο σχεδιασµός είναι ορατός
και θα πρέπει να τον καταγγείλουµε στον ελληνικό λαό. Ο σχεδιασµός της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας πλέον έχει έρθει στην επιφάνεια. Ποιος είναι αυτός ο
σχεδιασµός; Χρησιµοποιήθηκε όλη η χθεσινή διαδικασία στη
Βουλή ως µηχανισµός εσωκοµµατικών εκκαθαρίσεων. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ύστατος σκοπός ήταν
άλλος. Η υποταγή των Βουλευτών. Με άλλα λόγια, έγινε µία
σφυγµοµέτρηση. Είδε και ο κ. Σαµαράς ποιος µπορεί να σηκώσει
κεφάλι, είδε και ο κ. Παπανδρέου ποιος µπορεί να σηκώσει κεφάλι και τους τα έκοψαν, για να υποταγεί το σύνολο των Βουλευτών των δύο κοµµάτων, που συγκυβέρνησαν τη χώρα και
µοιράζονται τις ευθύνες.
Αυτό το πράγµα είναι καταφανέστατη παραβίαση του Συντάγµατος. Ο Βουλευτής είναι δεσµευµένος έναντι των ανθρώπων,
που τον ψήφισαν για να ψηφίζει ελεύθερα χωρίς πιέσεις. Και
αυτό το πράγµα το καταπατήσατε.
Αυτά τα σας τα λέει κάποιος άνθρωπος, κύριε Υφυπουργέ, που
χθες σας έδωσε εµπιστοσύνη, όσον αφορά τον µηχανισµό στήριξης και τώρα έρχεστε και λέτε ότι δεν έπρεπε να κάνουµε µια
τέτοια διαδικασία, απλά να σας ενηµερώσουµε.
Ο σχεδιασµός σας έχει φανεί. Ο Πρόεδρος σας, ο κ. Παπανδρέου, είναι εκτεθειµένος στο σύνολο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, γι’ αυτό θα επακολουθήσουν και άλλα
πράγµατα εντός ΠΑΣΟΚ, θα το δείτε. Την ίδια ευθύνη -διότι ίδια
συµπεριφορά ακολουθήθηκε από τον κ. Σαµαρά- έχει και η ηγετική οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Στήσατε παγίδα, στήσατε µηχανισµό εσωκοµµατικών εκκαθαρίσεων, αλλά όποιος ανοίγει
παγίδα για άλλον, τελικά πέφτει ο ίδιος µέσα!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης ): Ο κ. Λαφαζάνης έχει το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα
πολύ, αλλά, νοµίζω ότι πρέπει και εσείς προσωπικά να επιληφθείτε, να έρθει εδώ ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών.
Κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ! Καλό είναι να µειδιάτε και
λίγο ειρωνικά, αλλά ακούστε, διότι τα πράγµατα είναι σοβαρά.
Εσείς δεν έχετε νοµοθετική πρωτοβουλία, δυστυχώς. Τη νοµοθετική πρωτοβουλία την έχει ο Υπουργός, αυτός έφερε την
τροποποίηση, αυτός την υπογράφει κατά κύριο λόγο, αυτός µπορεί να την αποσύρει, αυτός µπορεί να λάβει, λοιπόν, πρωτοβουλίες επί νοµοθετικών ρυθµίσεων. Πρέπει να έρθει αµέσως εδώ
για να µας ακούσει.
Αυτό το οποίο κάνατε χθες, µε την τροπολογία αυτή που φέρνετε σήµερα, αποδεικνύεται ότι ήταν ένα µείζον κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα και ότι ήταν µία πολύ µεγάλη, απίστευτη, συνταγµατική εκτροπή και επίσης, ένας καθαρός, ανοικτός εµπαιγµός
του Κοινοβουλίου.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς -όπως ξέρετε- κάναµε πρόταση και θεωρήσαµε ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό επειδή κυρώνονται συµβάσεις και συµφωνίες και παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώµατα
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σε ξένους οργανισµούς, θα έπρεπε το νοµοσχέδιο αυτό θα
έπρεπε να περάσει και να ψηφιστεί µε τα 3/5 της Βουλής. Αυτό
απερρίφθη. Τι έγινε, όµως, µε τους 151 που ψηφίστηκε χθες;
Σας έπιασαν, κυρίες και κύριοι, οι υπάλληλοι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εδώ, σας έπιασαν και οι υπαλληλίσκοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους οποίους συνάψατε συµφωνία και
σας είπαν: «Τι είναι αυτό που κάνετε; Αφήνετε σε εκκρεµότητα το
νοµοσχέδιο και τις ρυθµίσεις του και τις παρενέργειές του, διότι
µπορεί ο οποιοσδήποτε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια κι αυτό το νοµοσχέδιο να εκπέσει ως αντισυνταγµατικό
και ο τρόπος που ψηφίστηκε να θεωρηθεί άκυρος»!
Εποµένως, σας υποχρέωσαν οι υπάλληλοι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και οι υπάλληλοι της Κοµισιόν να φέρετε
αυτήν την κατάπτυστη τροπολογία. Μια λαθροχειρία και µια συνταγµατική εκτροπή που κάνατε, προσπαθείτε να τη διορθώσετε
µε µία ακόµα χειρότερη.
Τι εννοώ, κυρίες και κύριοι; Εδώ βγάλατε τη λέξη κύρωση για
να «βαφτίσετε» υποτίθεται το κρέας ψάρι και λέτε στην τροποποίηση ότι δεν έγινε κύρωση, αλλά συζήτηση και ενηµέρωση.
Εντωµεταξύ, πρέπει να προχωρήσουν και να εφαρµοστούν οι
συµφωνίες και τα παραρτήµατα, αυτά τα ιδεολογικά, ακραία νεοφιλελεύθερο µανιφέστα, που έχετε στο τέλος του νοµοσχεδίου.
Και για να µπορέσετε να µπαλώσετε αυτές τις τρύπες, που δεν
µπαλώνονται µε τίποτα, τι σκαρφιστήκατε να κάνετε; Ένα συνταγµατικό ατόπηµα που δεν µπορεί να ισχύσει εκ των υστέρων,
αλλά και έτσι όπως το βάζετε δεν µπορεί να εφαρµοστεί, µε
βάση αυτό δεν µπορούν να εφαρµοστούν αυτές οι συµβάσεις και
οι συµφωνίες.
Αφού, λοιπόν, δεν τις κυρώνετε, βάζετε την πρόταση αυτή για
να καλυφθείτε νοµικά υποτίθεται, αλλά δεν καλυπτόσαστε γιατί
είσαστε και συνταγµατικά και νοµικά εντελώς ακάλυπτοι. Λέτε,
λοιπόν: «Ισχύουν και εκτελούνται αυτές οι συµφωνίες και αυτά
τα µνηµόνια από της υπογραφής τους».
Αυτά δεν γίνονται κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. ∆εν µπορούν
να ψηφίζονται τέτοιου είδους διατάξεις, να γίνονται τέτοια πραξικοπήµατα, να εξευτελίζεται η Αίθουσα αυτή και να εξευτελίζονται ακόµα οι Βουλευτές, που ψηφίσαν εχθές. ∆ιότι δεν ήξεραν
τι ψήφισαν χθες.
Η χθεσινή ψηφοφορία είναι άκυρη, πλέον. ∆εν ισχύει. Το νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθείτε να µας εµφανίσετε ως νόµο,
είναι εντελώς στον αέρα, διότι δεν ήξεραν τι ψηφίσαν οι Βουλευτές. ∆ιότι όταν είχατε τη λέξη «κύρωση», πολλοί µπορεί να
ψήφισαν υπέρ της κύρωσης και έτσι να έδωσαν την ψήφο τους,
θετική ή αρνητική. Τώρα, χωρίς αυτήν την κύρωση και µε όσες
περικοκλάδες βάζετε, µπορεί και να είχαν τροποποιήσει την
ψήφο τους.
Εποµένως, από διπλή άποψη είναι άκυρη η χθεσινή ψηφοφορία, άκυρα τα αποτελέσµατά της, δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατά. Αυτό το νοµοσχέδιο λοιπόν, παραµένει νοµοσχέδιο, δεν
είναι νόµος του κράτους, δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Το κοινωνικό και εργασιακό «τερατούργηµα», το οποίο κάνετε
είναι και πολιτικά πραξικοπηµατικό, εποµένως µετέωρο, αίολο
και ανεφάρµοστο, άκυρο. ∆εν έχετε τη δυνατότητα να το ψηφίσετε τώρα µε άδεια έδρανα και µε µια άδεια Αίθουσα. Αυτά δεν
µπορούν να ισχύσουν.
Καταγγέλλουµε και τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία
χθες άλλα έλεγε και σήµερα άλλα λέει και η οποία είναι συνένοχη σ’ αυτό το πραξικόπηµα, το οποίο κάνατε.
Βεβαίως, απευθύνοµαι και στους συναδέλφους του ΛΑΟΣ και
τους λέω ότι ψηφίσατε θετικά ένα νοµοσχέδιο από το οποίο προκύπτουν…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το πρώτο άρθρο ψηφίσαµε. Να λέτε
την αλήθεια, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω τι κάνατε. Λέω ότι ψηφίσατε
το πρώτο άρθρο από ένα νοµοσχέδιο, από το οποίο βγαίνουν
αυτά τα νοµικά, πολιτικά κοινωνικά και εργασιακά εκτρώµατα.
Με γεια σας και χαρά σας!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν βλέπετε ότι καταγγέλλουµε
αυτό που γίνεται τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκ των υστέρων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα µαθητές και µαθήτριες και εννιά εκπαιδευτικοί-συνοδοί
από τα ∆ηµοτικά Σχολεία Παλαιοµοναστηρίου, Πηγής, ∆ροσερού, Λυγαριάς και Μουριάς Τρικάλων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με τη δεύτερη παρέµβαση, που έκανε ο κύριος Υπουργός, επιβεβαιώνει αυτά τα οποία είπαµε, ότι δηλαδή µε τη σύµφωνη
γνώµη της Κυβέρνησης, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, οι µηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα επιβάλλουν τον παραµερισµό του αστικού Κοινοβουλίου.
Και αυτό διότι είναι άλλο να έρχεται οποιαδήποτε συµφωνία
και σύµβαση στη Βουλή για κύρωση και άλλο είναι να έρχεται
όπως αναφέρεται στην επαναδιατύπωση που µας κατέθεσε για
συζήτηση και ενηµέρωση και να ισχύουν και να εκτελούνται όσα
συµφωνούνται από την ηµέρα της υπογραφής τους. ∆ηλαδή θα
έρχεται εδώ µια σύµβαση, ένα µνηµόνιο που ήδη θα αρχίζει να
εφαρµόζεται. Επιτέλους, η πολιτική υποκρισία έχει αρχή και
τέλος! Εµείς πιστεύουµε για µια ακόµη φορά ότι ακόµη και αστικοδηµοκρατικά δικαιώµατα όταν είναι να προωθηθούν ισχυρά
συµφέροντα των δυνάµεων του κεφαλαίου αυτά τα κάνουν πέρα.
Και τότε έρχεται η στυγνή µορφή της δικτατορίας των δυνάµεων
του κεφαλαίου. ∆ηλαδή, να επιβάλλουν σε ένα λαό µε το έτσι
θέλω αυτά τα µέτρα που θα οδηγήσουν εκατοµµύρια συµπολιτών µας του εργαζόµενου λαού στην ανέχεια, στη φτώχεια, στην
εξαθλίωση, στην ανεργία.
Σ’ αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να πω ότι µπορεί η Νέα ∆ηµοκρατία να µην ψήφισε χθες τα µέτρα. ∆ηµαγωγική η συµπεριφορά και η στάση της γιατί ο προηγούµενος Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας και τότε Πρωθυπουργός, παραµονή των εκλογών,
έλεγε ότι πρέπει να παρθούν σκληρά µέτρα για να µην χρεοκοπήσει η χώρα. Και ο σηµερινός Πρόεδρός της απ’ αυτό το Βήµα
καλούσε επί µήνες τη νέα Κυβέρνηση, της χώρας, του ΠΑΣΟΚ
να πάρει σκληρά µέτρα. Βέβαια, έχουν ευθύνη και εκείνοι που
έδωσαν θετική ψήφο έστω και στο άρθρο 1. Μα, το άρθρο 1 είναι
όλη η ουσία της υπόθεσης.
Καταλήγω µε το εξής. Πρέπει να παρθεί πίσω αυτό το οποίο
µας κατέθεσε ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ και τώρα! Γιατί προσέξτε µε, κύριε Πρόεδρε, µας στερεί και το δικαίωµα να προχωρήσουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία, γιατί αν το ξέραµε ότι αυτό
ήταν από το πρωί, ναι υπήρχε το ενδεχόµενο το ΚΚΕ που έχει
τον απαραίτητο αριθµό Βουλευτών να κατέθετε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι εδώ πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που επιβεβαιώνει για µια ακόµη φορά τις ορθές
εκτιµήσεις του ΚΚΕ που έκανε όλα τα προηγούµενα χρόνια, που
ήθελε να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός για το τι είναι αυτές οι
συνθήκες, η καταστατική Συνθήκη του Μάαστριχτ και να αποφασίσει ο ίδιος µε ένα δηµοψήφισµα. Τότε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα όλες οι πλευρές, η Νέα ∆ηµοκρατία ως κυβέρνηση, το
ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντιπολίτευση και ο Συνασπισµός, συνένωναν τα ποσοστά τους για να αποκλείσουν το δικαίωµα της ενηµέρωσης και της απόφασης του ελληνικού λαού να εκχωρήσει ή
όχι κυριαρχικά δικαιώµατα σ’ αυτούς τους οργανισµούς.
Γι’ αυτό σας λέµε για µια ακόµη φορά να το πάρει εδώ και
τώρα πίσω!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Ροντούλης έχει το
λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε την παρουσία και του Υπουργού και του Προέδρου της Βουλής του κ.
Πετσάλνικου, για να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος της Βουλής
για τη χθεσινή διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ευθυµίου έχει το λόγο.
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ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αλλάζει τίποτα από τη βαρύτητα των στιγµών, ούτε χθες ούτε σήµερα. Η πρόταση επαναδιατύπωσης δεν αναιρεί τίποτε
απολύτως από την ψήφο που απόλυτα συνειδητά έδωσαν χθες
όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Ό,τι ψηφίσαµε χθες παραµένει
στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι ψήφος ενηµέρωσης;
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας παρακαλώ δεν σας διέκοψα! Αν µε
ακούσετε ίσως βοηθηθεί και η συζήτηση.
Ό,τι ψηφίσαµε χθες ισχύει απολύτως και για τον καθένα µε τον
τρόπο που ψήφισε. Το µόνο που δεν ισχύει είναι ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτή η επαναδιατύπωση µεταβάλει τη συνταγµατική βάση της συζήτησης. ∆εν µπορεί να νοηθεί σε καµµία
περίπτωση, όταν δώσατε εξουσιοδότηση της σύναψης αυτών
των συµβάσεων µε την συνταγµατική µεθοδολογία που επιλέξαµε, ότι ο χαρακτήρας αλλαγής της εφαρµογής αναιρεί τη συνταγµατική βάση. Ποτέ το έλασσον δεν µπορεί να ανατρέψει το
µείζον. Και κατ’ ουσίαν, ποτέ αυτό δεν επιτρέπεται ως αρχή της
συνταγµατικής αντίληψης και νοµολογίας.
Άρα, ας αφήσουµε εντελώς έξω από την συζήτηση το θέµα
της αλλαγής, δήθεν, του συνταγµατικού πλαισίου. Πρόκειται για
µια κατ’ ουσίαν επαναναδιατύπωση, η οποία συνδέεται ως προς
την εκτελεστικότητα του νόµου που αποφασίσαµε χθες και προσδιορίζεται µάλιστα συγκεκριµένα. Και γίνοµαι ακόµα πιο σαφής.
Ειδικά όταν αναφερόµαστε στις δανειακές όψεις του µηχανισµού
συνδροµής ότι ισχύουν αµέσως µε την υπογραφή τους.
Αυτό, λοιπόν, το έλασσον ως πεδίο εφαρµογής του µείζονος
που χθες ψηφίστηκε, δεν µπορεί να θέσει κανένα θέµα. Πρόκειται για µια επαναδιατύπωση επικύρωσης της χθεσινής ψήφου,
όπως εδόθη και η Κυβέρνηση οφείλει να την εκτελέσει.
Μη δίνουµε, λοιπόν, διαστάσεις πέραν αυτής που αναλογεί σε
µια επαναδιατύπωση σε µια διάταξη, που όχι απλώς δεν αίρει και
δεν αλλάζει το συνταγµατικό πλαίσιο της συζήτησης, αλλά και
δεν µεταβάλλει τα νοµικά δεδοµένα που χθες διαµόρφωσε η
Βουλή των Ελλήνων µε την ψήφο της, διότι είναι επαναδιατύπωση εφαρµογής και όχι αλλαγής, όχι µεταβολής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν έχετε το λόγο, κύριε
συνάδελφε.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητά το λόγο και
ο κ. Τσίπρας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν ήξερα ότι είναι ο κ.
Τσίπρας εδώ.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Και εδώ
γελοιοποιούνται θεσµοί. Χθες το Κοινοβούλιο εν Ολοµελεία συζήτησε, ψήφισε και είχαµε πολιτικές εξελίξεις µετά τη χθεσινή
ψηφοφορία. Και σήµερα µας παρουσιάζετε ότι αυτή η χθεσινή
διαδικασία ήταν µια συζήτηση ενηµέρωσης; Και θέλετε µάλιστα,
να προχωρήσετε σ’ ένα κλίµα συναινέσεων µε διαδοχικά κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα; Και έχουµε υποτίθεται και συνάντηση πολιτικών Αρχηγών τη ∆ευτέρα χωρίς ατζέντα, χωρίς να
ξέρουµε τι έχει ψηφίσει η Βουλή;
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ζητώ να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής
αυτή τη στιγµή και ο Υπουργός Οικονοµικών και να εξηγήσουν
στο Σώµα και στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συµβαίνει. Να διακόψετε να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός των
Οικονοµικών!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συµφωνούµε, είναι και δική µας
θέση.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Όχι για τέτοιο θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι στο πέρας της συνεδριάσεως;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όχι,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν έχετε το λόγο δεν
είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά έχετε δηλώσει ότι γι’ αυτή τη συνεδρίαση θα είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτυχε κάτι άσχηµο στον κ. Καραθανασόπουλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, είχα δώσει το λόγο
στον κ. Τζέκη. Και ο κ. Καραθανασόπουλος µίλησε προηγουµένως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οχυρώνεστε πίσω
από τον Κανονισµό της Βουλής για ένα τόσο σοβαρό θέµα; Σοβαρολογείτε τώρα; Μας φέρνετε τώρα εδώ µε πέντε ανθρώπους
και κάνετε ένα πραξικόπηµα και ανατρέπετε τα πάντα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Χρησιµοποιείτε ύφος και
λόγους που δεν αναλογούν στην πραγµατικότητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρουµε γράµµατα και διαβάζουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε µείζον, τεράστιο θέµα και καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για
αυτό που κάνει αυτή τη στιγµή και µε τον τρόπο που το κάνει,
περισσότερο για την ουσία!
Μίλησε και ο κ. Τζέκης προηγουµένως. Εµείς ζητάµε να µας
δοθεί η δυνατότητα να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία στη Βουλή.
Γιατί τέτοιοι αιφνιδιασµοί και τέτοιες πραξικοπηµατικές ενέργειες δεν πρόκειται να περάσουν, να το ξέρετε!
Ζητάµε να σταµατήσει εδώ η συνεδρίαση, να δοθεί η δυνατότητα να συγκεντρωθούν οι υπογραφές και να γίνει η ονοµαστική
ψηφοφορία για να αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του. ∆ιαφορετικά να µας πείτε ότι η Βουλή, την οποία τόσο υποστηρίζετε, είναι εδώ για να ενηµερώνεται για τις συµφωνίες που
υπογράφει ο Υπουργός Οικονοµικών µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και άλλους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλούµε, εµείς!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της αρχής…
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πώς κηρύσσεται περαιωµένη; ∆εν
ξανάγινε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι απαράδεκτο!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): …των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι πραξικόπηµα αυτό που κάνετε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ντροπή σας! Αποχωρούµε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):…του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους
συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου»…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ντροπή και στο Προεδρείο. Αίσχος!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αυτό που
κάνετε είναι ντροπή!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι ντροπή σας αυτό!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος
αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αίσχος, ντροπή! Θα ντρέπεστε γι’
αυτό που κάνετε!
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο µόνο του νοµοσχεδίου όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χάνεται κάθε σοβαρότητα και σεβασµός στη Βουλή των Ελλήνων!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο
µόνο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ –ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µας
προσβάλετε ως Κοινοβουλευτικό Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος
αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους
και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου
Άρθρο Μόνο
1. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική
διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους και
βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου γενικά χορηγούνται εφόσον ο
δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της µηνιαίας καταβαλλόµενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, το ύψος τους
δε καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, τετρακόσια (400) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα, διακόσια (200) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, διακόσια (200) ευρώ.
Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξης του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη
το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’), του επιδόµατος ανικανότητας και της προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς.
2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούµενη
παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώµατος δικαιούχοι
λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή
συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάµει ειδικών διατάξεων ή
αποστρατεύτηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή λαµβάνουν
σύνταξη µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων ή λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επίδοµα ανικανότητας
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς
και οι δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως εφόσον οι τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος και αν σπουδάζουν, το 24ο
έτος της ηλικίας τους,
γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού
επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%.
3. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις
από το ∆ηµόσιο ή από το ∆ηµόσιο και ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόµατα της παραγράφου 1 καταβάλλονται µόνο από τον φορέα που καταβάλλει τη µεγαλύτερη
σύνταξη.
4. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως, το ποσό των επιδοµάτων επιµερίζεται
αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
5.α. Τα επιδόµατα της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται σε
όσους δικαιούχους και βοηθηµατούχους καταβάλλεται µειωµένη

σύνταξη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν.
2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’), 6 παρ. 9 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α’)
και 8 παρ. 14 του ν. 2592/ 1998 (ΦΕΚ 57 Α’).
β. Εάν η καταβαλλόµενη σύνταξη µε συνυπολογισµό των επιδοµάτων της παραγράφου 1 υπολογιζόµενη σε δωδεκάµηνη
βάση, υπερβαίνει κατά µήνα το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, τα εν λόγω επιδόµατα καταβάλλονται µέχρι
του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ µε ανάλογη µείωσή τους.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους
βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για
το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των
υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α’).
7. Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί ή θεµελιώνονται µέχρι 31.12.2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και
λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α’) ή
µε διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν, καθώς και από τους
ασφαλισµένους των πρώην Ειδικών Ταµείων που έχουν ενταχθεί
στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραµονή στην υπηρεσία
µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές µεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού της
σύνταξής τους.
8. Όσοι από τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και
των Ο.Τ.Α., που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή µε διατάξεις που
παραπέµπουν σε αυτόν, έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης
λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2010 και µετά, δύνανται να την
ανακαλέσουν µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού και να επανέλθουν στην υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό
τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος
από τη λύση της σχέσης αυτής µέχρι την επαναφορά τους στην
υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν.
3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις
«συζήτηση και ενηµέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.»
10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 αρχίζουν από 1ης Ιουνίου 2010 και των παραγράφων 7 έως και 9
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί ή θεµελιώνονται µέχρι 31.12.2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και
λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α’) ή
µε διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν, καθώς και από τους
ασφαλισµένους των πρώην Ειδικών Ταµείων που έχουν ενταχθεί
στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραµονή στην υπηρεσία
µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές µεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισµού της
σύνταξής τους.
8. Όσοι από τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και
των Ο.Τ.Α., που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Κώ-
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δικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή µε διατάξεις που
παραπέµπουν σε αυτόν, έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης
λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2010 και µετά, δύνανται να την
ανακαλέσουν µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού και να επανέλθουν στην υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό
τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος
από τη λύση της σχέσης αυτής µέχρι την επαναφορά τους στην
υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν.
3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις
«συζήτηση και ενηµέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.»
10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 αρχίζουν από 1ης Ιουνίου 2010 και των παραγράφων 7 έως και 9
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Όχι, δεν επικυρώνουµε τα Πρακτικά!
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν επικυρώνουµε τα Πρακτικά!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν επικυρώνουµε τα Πρακτικά!
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ως µέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου δεν επικυρώνω τα Πρακτικά. Να καταγραφεί
για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχουν διανεµηθεί τα
Πρακτικά της Πέµπτης 22 Απριλίου 2010 και της Παρασκευής 23
Απριλίου 2010 και ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 22 Απριλίου 2010 και της Παρασκευής 23 Απριλίου
2010 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ντροπή! ∆εν έπρεπε προσωπικά εσείς να το κάνετε αυτό.
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.00’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 10 Μαΐου 2010 και ώρα 18.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο:
α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερώτησης
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών
COMMERCIAL VALUE, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

6894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

