ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το Γενικό Λύκειο Βάρης, το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το Γενικό Λύκειο Ερέτριας Ευβοίας, το 8ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Βόλου Μαγνησίας και το Γενικό Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας, σελ.325, 330, 331, 350, 355, 384, 388
2. Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση
της Μονής Βατοπεδίου, που έχει συσταθεί, ζητεί παράταση της
προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατος της, έως
τη ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010., σελ. 333
3. Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο σύνολο της µέχρι
και τη 15η Νοεµβρίου 2010, σελ. 333
4. Ευχές για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων, σελ. 335, 346
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 338
6. Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών
Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για τη µη
άµεση πρόσληψη καθηγητών µουσικών και καλλιτεχνικών µαθηµάτων και την καθυστέρηση προµήθειας δωρεάν διδακτικών βιβλίων µουσικών και ξενόγλωσσων µαθηµάτων στα σχολεία., σελ.
338 - 345
7. Ανακοινώνονται αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής µε
τις οποίες συγκροτήθηκαν:
α) Οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού
της Βουλής ∆ιαρκείς Επιτροπές, σελ. 358, 359 - 365
β) Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 35 του Κανονισµού της
Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές, σελ. 358, 366 - 372
γ) Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 46 του Κανονισµού της
Βουλής Επιτροπές Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της
Βουλής, σελ. 358, 373 - 374
δ) Η προβλεπόµενη από το άρθρο 44 του Κανονισµού της Βουλής ∆ιακοµµατική Επιτροπή «για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των
κρατουµένων», σελ. 358, 375 - 376
ε) Η προβλεπόµενη από το άρθρο 44 του Κανονισµού της Βουλής ∆ιακοµµατική Επιτροπή «για τη µελέτη του µεταναστευτικού
ζητήµατος», σελ. 358, 377-378
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 315 - 317
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 317 321
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 18 Οκτωβρίου 2010, σελ. 322
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό:
i) σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων
κ.λπ., σελ. 323
ii) σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ., σελ. 325
iii) σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ., σελ. 328
β) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και
υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία κ.λπ., σελ. 330
γ) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας:
i) σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
κ.λπ., σελ. 333
ii) σχετικά µε την αξιοποίηση της «Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε.»(ΜΟ∆) κ.λπ., σελ. 336

iii) σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 κ.λπ., σελ. 347
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ.,
σελ. 335
ε) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την
περικοπή πενθηµέρων και νυκτερινών απολαβών για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ., σελ. 346
στ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
σχετικά µε τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Ασπροπύργου
(ΝΑΤΟ), το σύστηµα σηµατοδότησής της κ.λπ., σελ. 348
5. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα, σελ. 351 - 389
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Προστασίας του Πολίτη,
Πολιτισµού και Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα», σελ. 331
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέµατος:
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 338
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 338
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ,
σελ. 335, 336
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 333, 334
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 330, 331, 332
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 325, 326, 327
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 348, 349
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Α. ,
σελ. 331, 332, 333
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 349
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 336, 337
ΝΑΣΙΩΚΑΣ Ε. ,
σελ. 335, 336
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ. 347, 348
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ. ,
σελ. 323, 325, 326, 327,
328, 330
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 323, 324
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ. ,
σελ. 346, 347
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 328
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 346
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 337, 338, 347, 348
ΡΟΒΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 333, 334
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 328, 329
Γ. Επί της επίκαιρης επερώτησης:
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 354
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 351, 388
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ,
σελ. 382, 383, 384
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Α. ,
σελ. 384
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆. ,
σελ. 352
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ. 385
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ,
σελ. 356, 381, 387, 388
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ,
σελ. 355, 389
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
σελ. 379, 381
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 381, 384
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ Ι. ,
σελ. 353
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 15 Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.28’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γρηγόριο Αποστολάκο, Βουλευτή Λακωνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για την έλλειψη υποδοµών και την ελλιπή επάνδρωση
των δικαστηρίων.
2) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για την ελλιπή στελέχωση του αστυνοµικού τµήµατος
του ∆ήµου Ασπροπύργου.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για την αδράνεια του Λιµενικού να αντιµετωπίσει ιδιοκτήτες
θαλαµηγών, οι οποίοι παρανόµως έπαιρναν νερό στην παραλία
του Ιλισού, από χώρο που δεν επιτρέπεται.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ακύρωση της απόφασης των όρων διέλευσης της Ιόνιας Οδού από
την περιοχή Καϊάφα Νοµού Αχαΐας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει διαµαρτυρία για τις προωθούµενες
αλλαγές στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν.3851/2010.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα

διαβίωσης των µεταναστών στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ο φόρτος εργασίας στην Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικών Εξετάσεων στο
Κουκάκι, εξαιτίας της ελλείψεως προσωπικού και της διενεργείας πολλών ένορκων διοικητικών εξετάσεων.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για τις προωθούµενες αλλαγές στη διαδικασία απονοµής
της δικαιοσύνης και για τη µαζική άρνηση δικηγόρων της Πάτρας
να διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
των συµβασιούχων της ΕΒΟ Αιγίου, οι οποίοι αναµένουν την απόφαση για τα ασφαλιστικά µέτρα.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία, διότι η είσοδος του ΟΑΕ∆ Πάτρας µετετράπη σε χώρο
προώθησης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι στον
δικαιωθέντα ως διευθυντή του Νοσοκοµείου του Ρίου δεν παραδίδεται η θέση του, παρά την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της περίφραξης αλλά και της κατάστασης του παλατιού του
Οδυσσέα στη θέση Άγιος Αθανάσιος στην Ιθάκη.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργαζοµένων ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩ∆Ε) καταγγέλλει
τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων των δηµοσίων τεχνικών υπηρεσιών όλης της χώρας σε ανώνυµες εταιρείες.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η εγκατάλειψη σταθµών του ΟΣΕ στη γραµµή Κόρινθος -ΑίγιοΠάτρα-Αχαγιά, καίτοι έχουν χαρακτηρισθεί έργα τέχνης.
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16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για τις φηµολογούµενες περικοπές στο επίδοµα
νυχτερινής αποζηµιώσεως και στα πενθήµερα του µηνός Αυγούστου στους αστυνοµικούς.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο
του δηµοσιογράφου κ. Γ. Πλή για το µεταναστευτικό πρόβληµα
στην Πάτρα.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η περιοχή του ΤΕΙ Πατρών υποβαθµίζεται, καθώς εναποτίθενται
παρανόµως µπάζα.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων στον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού
Πολιτισµού ΟΠΕΠ ΑΕ ζητεί να ενηµερωθεί για τις προθέσεις της
Κυβέρνησης σχετικά µε την τύχη των εργαζοµένων στον Οργανισµό.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι είκοσι
εννέα σχολεία των Πατρών τελούν υπό κατάληψη, µε τις «ευλογίες» εξωσχολικών παραγόντων.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι νεόδµητο σχολείο στα Άνω Λιόσια παραµένει κλειστό, επειδή το
δηµόσιο δεν αποπληρώνει τον εργολάβο, µε αποτέλεσµα τα µαθήµατα να γίνονται σε κοντέινερ.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γ. Ματσούκας, καθηγητής
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών ζητεί τη χρηµατοδότηση
Καινοτοµικής Πρότασης του Πανεπιστηµίου Πατρών και της
ELDRUG για την Ανάπτυξη Θεραπευτικού Εµβολίου στη Θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις µεταβολές, λόγω της οικονοµικής κρίσεως, στις τιµές διακινήσεως
και αγοράς του κρασιού.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για «κάλπικες» αποσπάσεις και για
αιτήµατα βουλευτών για µελλοντικές αποσπάσεις νοσηλευτών.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται αίτηµα
του συνδικάτου οικοδόµων να ληφθούν τα προσήκοντα µέτρα
υγιεινής και ασφαλείας σε εργοτάξιο της περιοχής «Παναγούλα».
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που προκύπτουν στις επιχειρήσεις εστίασης και
αναψυχής λόγω της απαγόρευσης του καπνίσµατος κ.λπ..
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εικονικών τιµολογίων κυκλώµατος που δρούσε στον τοµέα των
ηλεκτρικών.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Λιάπης κάτοικος
Ψυχικού ζητεί την ύπαρξη κατάλληλων ρυθµίσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην πρόταση
του ∆ηµάρχου Μόβρης κ. Α. Παναγιωτόπουλου για τη δηµιουργία υποκαταστήµατος ΙΚΑ στη ∆υτική Αχαΐα.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της εξέλιξης του Αυτοκινητοδροµίου στη Χαλανδρίτσα κ.λπ..
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο θέµα των
επενδύσεων στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και
τις αντιδράσεις που υπάρχουν από ντόπιους φορείς.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εργαζόµενοι στο ραδιοφωνικό
σταθµό Athens International Radio 104.04 FM καταγγέλλουν την
αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του σταθµού και ζητούν την
άµεση αποκατάστασή της.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Ηλείας αιτείται τη µη περικοπή των επιδοµάτων εργασίας πλέον
του πενθήµερου και της νυχτερινής απασχόλησης.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη βεβήλωση του αγάλµατος του Α. Μιχαλακόπουλου που βρίσκεται
στην πλατεία Όλγας αλλά και την καθυστέρηση από τους αρµόδιους προκειµένου να καθαριστεί το άγαλµα.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες του συλλόγου νοσηλευτών για ξυλοδαρµό νοσηλεύτριας από γιατρό του Νοσοκοµείου Ρίου.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην ανακοίνωση
της Ένωσης Προσωπικού ∆ΕΗ για την υποβολή αιτήσεων για το
Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο.
38) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Επενδυτών Φωτοβολταϊκών αιτείται την άµεση τροποποίηση της
υπουργικής απόφασης που καθορίζει τους ειδικούς όρους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές.
39) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µόνιµοι εργαζόµενοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αιτούνται την εξέταση του
θέµατος σχετικά µε το διορισµό τους µακριά από τον τόπο κατοικίας τους και την ανισότητα ως προς το δικαίωµα µετάταξης
σε σχέση µε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων.

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι η απόρριψη από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα υπογειοποιήσεως πυλώνων υψηλής τάσεως της ∆ΕΗ προκάλεσε αντιδράσεις πολιτών της δυτικής Πάτρας κατά της αποφάσεως.

40) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι δήµαρχοι των ∆ήµων Αριδαίας
και Εξαπλατάνου Ν. Πέλλης αιτούνται την ένταξη των περιοχών
τους στο νέο ψηφιακό δίκτυο τηλεόρασης.

28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της διαδικασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

41) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Ελληνικός Σύνδεσµος Καπνικών Εταιρειών Ευρώπης και οι επιχειρήσεις διανοµής προϊόντων καπνού
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αιτούνται µία ορθολογική αντιµετώπιση της φορολογίας του καπνού κ.λπ..
42) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ∆ήµαρχοι Αριδαίας και Εξαπλατάνου Νοµού Πέλλης αιτούνται να γίνει ένταξη της περιοχής
τους στο νέο ψηφιακό δίκτυο τηλεόρασης, προκειµένου να λυθεί
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν στη λήψη σήµατος.
43) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Έπαρχος Ικαρίας και Φούρνων
ζητεί να ληφθούν µέτρα ώστε να µην υποβαθµιστούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από την Περιφέρεια προς τους κα-
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τοίκους της Περιφερειακής Ενότητας της Ικαρίας.
44) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο ∆ράµας αιτείται να
εντάσσονται όλες οι επενδύσεις ενέργειας από Ανανεώσιµες
Πηγές που έχουν λάβει άδεια ή εξαίρεση αδείας από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µέχρι και το 2010 κ.λπ..
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2109/31-08-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνoύ Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/59292/0026/2109-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 2217/02-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8084/
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11227/21-09-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 2307/03-09-2010 ερώτηση του Βουλευτού
κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
οικ. 54131/21-07-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερι-
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κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των
επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 18ης Οκτωβρίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 93/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πολιτική φαρµάκου του Συστήµατος Υγείας της Χώρας µας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 112/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναγγελία
της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010 κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 118/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε το καθεστώς απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ
κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 122/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά
µε την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 115/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου
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∆ρίτσα προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς
στη ∆υτική Αττική και στον Πειραιά κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 98/11-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 114/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση
της φορολογίας στα προϊόντα καπνού κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 120/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την Ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα
των Ροµά κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 116/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Μουλόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τις επιπτώσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Θα προηγηθεί η τρίτη µε αριθµό 106/5/12-10-2010 επίκαιρη
ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των
ανέργων κ.λπ..
Θυµίζω ότι σήµερα είναι η πρώτη εφαρµογή του νέου Κανονισµού που αποφασίσαµε τον περασµένο Ιούλιο. Στην πράξη αυτό
σηµαίνει ότι ο ερωτών, ο Αρχηγός κόµµατος, όπως και οι ερωτώντες Βουλευτές σε άλλες επίκαιρες ερωτήσεις, θα παρουσιάσει την ερώτησή του ο ίδιος. ∆ηλαδή, δεν θα την αναγνώσει ο
Προεδρεύων, όπως γινόταν µέχρι τώρα, για να υπάρξει µεγαλύτερη αµεσότητα στον κοινοβουλευτικό διάλογο στη διαδικασία
αυτή.
Άρα, θα ξεκινήσουµε µε την κ. Παπαρήγα, αλλά υπογραµµίζω
στο σηµείο αυτό ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι χρόνοι. Η παράκλησή µου, η παραίνεσή µου προς όλους είναι να τηρήσουµε
τους χρόνους που προβλέπει ο νέος Κανονισµός.
Και αυτό σηµαίνει ότι για την παρουσίαση της ερώτησης έχετε
δύο λεπτά, κυρία Παπαρήγα, όπως δύο λεπτά θα έχουν και οι
Αρχηγοί των άλλων κοµµάτων.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Πρωθυπουργέ, υποβάλαµε την ερώτηση αυτή για τα µέτρα ανακούφισης των ανέργων παίρνοντας υπ’ όψιν τα εξής πράγµατα:
Πρώτον, την εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια στηριγµένοι, αν θέλετε, και σε εκθέσεις διεθνών Οργανισµών,
του ΙΟΒΕ κ.λπ.. ∆εν ήταν προϊόν µιας αυθαίρετης ή υποκειµενικής µας εξέτασης.
Πήραµε υπ’ όψιν, επίσης, αυτό το αναπτυξιακό πρόγραµµα το
οποίο προβάλλει η Κυβέρνηση µε επενδύσεις σε συγκεκριµένους
τοµείς –επενδύσεις βεβαίως που κάνουν οι ιδιώτες και όχι το δηµόσιο- και που αφορούν συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας, όπως είναι ο τοµέας της ενέργειας, ο αγροτουρισµός, που
στην ουσία είναι ο τουρισµός στις αγροτικές περιοχές και κυρίως
τα έργα για δίκτυα µεταφοράς εµπορευµάτων ή χώρους αποθήκευσης εµπορευµάτων και κατανοµής τους σε µικρότερα πακέτα.
Οι εκτιµήσεις τις οποίες κάνουµε είναι ότι η ανεργία θα αυξηθεί πάρα πολύ. Εδώ αφαιρούµε και την πιθανότητα να γίνουν κάποιες θέσεις εργασίας σε νέους τοµείς που θα αναπτυχθούν. Αν
θέλετε, µπορεί να ισχύσει και στον ιδιωτικό τοµέα –σχηµατικά το
λέω- αυτό που έχετε πει επισήµως για το δηµόσιο: Πέντε φεύγουν, ένας µπαίνει. Το σίγουρο, λοιπόν, είναι ότι θα δηµιουργηθούν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση µε αυτές που
χάνονται.
Παίρνουµε, επίσης, υπ’ όψιν ότι στους ανέργους δεν µπορεί
να συµπεριλαµβάνεται µόνο αυτό που επίσηµα λέγεται «ανεργία», που είναι οι µισθωτοί, οι εργατοϋπάλληλοι είτε από το δηµόσιο, είτε κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα. Στους ανέργους θα
προστεθούν δεκάδες χιλιάδες αγρότες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και οι οποίοι ουσιαστικά εκτοπίζονται από την
παραγωγή τους και χάνουν και την ιδιοκτησία γης –και αν δεν τη
χάνουν, τη χάνουν νοικιάζοντάς την µετά από λίγα χρόνια ή δανειζόµενοι- και προστίθενται και οι ιδιοκτήτες µικρών µαγαζιών
που, επίσης, κλείνουν τα µαγαζιά τους και µένουν άνεργοι, καθώς
δεν θα έχουν άλλη επιλογή.
Γι’ αυτό ρωτάµε τι µέτρα θα πάρετε για την ανεργία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαρήγα. Στο χρόνο των δύο λεπτών επετεύχθη να γίνει η παρουσίαση της ερώτησης.
Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γιώργος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου,
πριν απαντήσω, να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, λέγοντας ότι
το δικαίωµα της έκφρασης κάθε πολίτη είναι ιερό. Ιερό όµως,
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είναι και το δικαίωµα όλων, στον κοινό µας πλούτο. Ένας πλούτος που δεν ανήκει σε κανένα άτοµο, σε καµµία οµάδα, σε κανένα κόµµα. Ανήκει σε όλους µας, και κανένας δεν έχει το
δικαίωµα να του βάζει λουκέτο. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα να
αιχµαλωτίζει αρχαία µνηµεία µας. Κανένας δεν έχει το δικαίωµα
να ιδιοποιείται µία παγκόσµια κληρονοµιά, όπως αυτή της Ακρόπολης.
Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, βεβαίως, θα υπάρχουν και
οι αντιδράσεις και οι διαµαρτυρίες, είναι και λογικό και θεµιτό. Αν
θέλετε, πρώτος εγώ αγανακτώ, γυρίζοντας ανά τον κόσµο και
βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η πατρίδα µας,
που βεβαίως δεν της αξίζει. Φθάνει όµως να µην βγάζουµε από
µόνοι µας, µε ακραίες ενέργειες, τα µάτια µας. Να πούµε «ναι»
στη διαµαρτυρία, όχι όµως στην αυθαιρεσία.
Αυτές οι ενέργειες τραυµατίζουν τη χώρα και δίνουν πάτηµα
σε όλους εκείνους, οι οποίοι ποντάρουν στην ήττα της Ελλάδας,
να µπορούν να τρίβουν τα χέρια τους. Αυτές οι ενέργειες προκαλούν και ανεργία το θέµα της σηµερινής επίκαιρης ερώτησης
της κ. Παπαρήγα. ∆ιότι χτυπούν βασικές µας βιοµηχανίες, όπως
είναι ο τουρισµός, αλλά απωθούν και επενδύσεις.
Κανένα κόµµα, λοιπόν, δεν µπορεί να υποθάλπει ή να επικροτεί τέτοιες ενέργειες. Πόσω µάλλον όταν όλοι γνωρίζουµε, ότι
και στα θέµατα του πολιτισµού, και των συµβασιούχων, δίνουµε
ήδη λύσεις σ’ ένα απίστευτο νοµικό χάος που κληρονοµήσαµε.
Χάος που µάλιστα φέρει την υπογραφή του ίδιου, του σηµερινού
αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο οποίος και σ’ αυτό το ζήτηµα
αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του. Επιχαίρει για κάθε εµπόδιο που µας κληροδότησαν, προσπαθώντας να ξεχάσουµε ότι τα
σηµερινά δεινά, είναι και έργο δικό τους. Περιµένω, λοιπόν απ’
όλους υπεύθυνη στάση, που δείχνει ότι η χώρα µας είναι έτοιµη,
είναι σίγουρη και βρίσκεται σε µία πορεία ανάκαµψης, ανάτασης
και αναµόρφωσης της οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας µας.
Κυρία Παπαρήγα, σωστά θέσατε ως κυρίαρχο πρόβληµα το
θέµα της ανεργίας. Αποτελεί ίσως το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόβληµα που ζει και που θα ζει η χώρα µας τα επόµενα χρόνια. ∆εν
σας κρύβω ότι αν δεν κάνουµε σοβαρές τοµές στο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας µας, η κατάσταση θα εκτραχυνθεί, θα γίνει
χειρότερη αντί να καλυτερεύσει.
Βέβαια η ασφυξία στην αγορά, η οποία υπάρχει, οφείλεται
κατά πρώτο λόγο στην έλλειψη ρευστότητας, η οποία είναι και
αποτέλεσµα της απύθµενης ανευθυνότητας της προηγούµενης
κυβέρνησης, που µας κληροδότησε ένα τεράστιο χρέος, ένα τεράστιο έλλειµµα, έτσι ώστε να αποκλειστούµε ουσιαστικά από
τη δυνατότητα να δανειοδοτούµε τη χώρα µας, τις τράπεζές µας,
από τις κεφαλαιαγορές, όπως όλες οι άλλες χώρες. Καµµία αξιοπιστία: Αυτό ήταν το πρόβληµα, το οποίο έπρεπε να αντιµετωπίσουµε. Και αυτό ακριβώς αποκαθιστούµε. Το πρώτο µας µέληµα,
λοιπόν, είναι να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της χώρας µας.
Και αν αυτό το καταφέρνουµε, το καταφέρνουµε µε παραδείγµατα όπως αυτό της Εθνικής Τράπεζας που είχε µία πολύ σηµαντική επιτυχία -και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό για την ανάπτυξη της
χώρας µας- η οποία βγήκε στις αγορές, βρήκε κεφάλαιο και ανοίγουν οι αγορές σιγά-σιγά, για να µπορεί να δανειοδοτείται.
Άρα, µπορεί να πει κάποιος ότι, στις φουρτούνες που ξεκίνησαν µε το χρέος των κρατών, σε παγκόσµιο επίπεδο εµείς µπήκαµε πρώτοι, αλλά φιλοδοξούµε να βγούµε και πρώτοι απ’ αυτή
την κρίση.
Πρώτο µας µέληµα, λοιπόν, είναι να αποφύγουµε την πτώχευση, και αυτό κάναµε. ∆εύτερο µέληµα είναι να ανακτήσουµε
την εµπιστοσύνη, και αυτό κάνουµε καθηµερινά. Τρίτο µας µέληµα είναι να φέρουµε επενδύσεις στη χώρα µας, και αυτό κάνουµε και το αποδεικνύουµε, είτε είναι, η επένδυση, παραδείγµατος χάριν, της Νορβηγίας στα ελληνικά οµόλογα, είτε της
Κίνας, µε σηµαντικές επενδύσεις στη χώρα µας και σηµαντικές
δεσµεύσεις απέναντι στη διεθνή οικονοµία, σ’ ό,τι αφορά την Ελλάδα, είτε του Κατάρ είτε από δηµόσιες επενδύσεις, που επιταχύνονται µέσα από το ΕΣΠΑ.
Πρέπει να πάµε, όµως, σ’ ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, σε µία
επανάσταση στο δηµόσιο, ώστε το δηµόσιο να είναι ένα «εργαλείο» αναπτυξιακό, σε µία επανάσταση στην παιδεία, µία επανάσταση στην καινοτοµία και στην εξωστρέφεια των προϊόντων
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µας, µία επανάσταση απέναντι στα κλειστά «φέουδα» και προνόµια, µία επανάσταση στο φορολογικό µας σύστηµα, µία επανάσταση στην πρόνοια.
Και δεν διαφωνώ, κυρία Παπαρήγα ότι αυτό που πρέπει να κάνουµε, ένα µέρος της λύσης του προβλήµατος, είναι να αντιµετωπίσουµε την κοινωνική κατάσταση που αντιµετωπίζει και θα
αντιµετωπίσει ο άνεργος. Τα αρµόδια Υπουργεία ήδη προχωρούν
σε συντονισµένα προγράµµατα, για την αντιµετώπιση αυτής της
κοινωνικής διάστασης του προβλήµατος που λέγεται «ανεργία»,
για την αναµόρφωση ολόκληρου του προνοιακού συστήµατος,
ώστε να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε σιγουριά και ασφάλεια
για τον άνεργο.
Θα ακούσουµε τις προτάσεις σας και θα λάβουµε σοβαρά υπ’
όψιν µας όποιες προτάσεις έχετε να καταθέσετε, σ’ αυτήν την
προσπάθεια που κάνουµε, που πρέπει να είναι µία κοινή προσπάθεια για να προστατεύσουµε τον άνεργο. Αλλά δεν αρκεί,
όµως, απλώς η προστασία του ανέργου. Βασικός, δικός µας στόχος, δική µας πολιτική είναι να φέρουµε πάλι τον άνεργο στην
αγορά εργασίας, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό, για να µην αποκοπεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αγορά εργασίας, το
οποίο θα δυσκολέψει µετά την επανένταξή του στην κανονική οικονοµική ζωή.
Άρα, το θέµα του επιδόµατος ανεργίας δεν αρκεί από µόνο
του. Είναι ένα θέµα, το οποίο εµείς εξετάζουµε, βέβαια. Να βοηθήσουµε να συµβάλουµε, να αυξήσουµε, να στηρίξουµε και περισσότερους, να ασφαλίσουµε όλα αυτά τα οποία προτείνετε,
όµως δεν έχουµε αυτό ως µόνο µας µέληµα.
Όπως σας είπα, από τη µια µεριά η ύφεση είναι η αιτία. Από
την άλλη µεριά, όµως, έχουµε και άλλα σηµαντικά ζητήµατα. Η
εθνική µας οικονοµία αργοπεθαίνει στο µοντέλο το οποίο
υπήρχε, ένα µοντέλο που δεν µπορεί να στηριχθεί από τις δηµόσιες προσλήψεις, όπως κι εσείς αναφέρατε, ούτε από τις συναλλαγές του κράτους µε τις κάθε είδους επιδοτήσεις, ούτε µε
την καταναλωτική και παρασιτική συµπεριφορά της οικονοµίας.
Στόχος µας είναι ένα άλλο µοντέλο. Ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, που θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες. Και εκεί επενδύουµε και εκεί κάνουµε κάθε προσπάθεια, για να αλλάξουµε τον
ρου αυτής της οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Πρωθυπουργέ, αποφύγατε να πείτε συγκεκριµένα, πέρα από το
γενικό το προνοιακό, τι θα γίνει για τους άνεργους. ∆εν είναι ζήτηµα προνοιακών επιδοµάτων, ούτε συσσιτίων ούτε ελεηµοσύνης ούτε σούπερ µάρκετ για τους φτωχούς, για τους πεινασµένους κ.λπ.. Εδώ θέλουµε συγκεκριµένα µέτρα γιατί η ανεργία
θα δυναµώσει.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι στην Ακρόπολη το µόνο
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από τους συµβασιούχους ήταν
ότι άλλαξαν το λουκέτο. Το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε όµως, είναι τα ΜΑΤ του κ. Παπουτσή, τα δακρυγόνα κ.λπ..
Το δικαίωµα στη δουλειά διεκδικούσαν. Κάθε χώρος που είναι
ιερός και δηµοκρατικός πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωµα στη
δουλειά. ∆εν έγινε τίποτε προσβλητικό για την Ακρόπολη.
Εν πάση περιπτώσει, εκατοµµύρια εργαζόµενοι σήµερα σε όλη
την Ευρώπη διαδηλώνουν. ∆εν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέµα.
Από κει εκτίθεται ο τουρισµός; Τι θέλετε να κάνετε µε τον τουρισµό σε µία χώρα «νεκροταφείο», σε µία χώρα όπου αυξάνονται
η φτώχεια και η ανεργία; Αυτό είναι το πρόβληµα: το αντιστάθµισµα του τουρισµού που το αποτέλεσµά του διαχέεται σε όλο
και λιγότερους;
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, εµείς λαµβάνοντας υπ’όψιν όλα αυτά τα οποία έχετε πει, το αναπτυξιακό µοντέλο κ.λπ.,
ζητάµε την προσοχή σας, αφού εµείς δεν µπορούµε να καθορίσουµε το χαρακτήρα της ανάπτυξης και δεν µπορούµε να διαµορφώσουµε ως κόµµα αντιπολίτευσης θέσεις εργασίας.
Ξέρουµε ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις γιατί δεν µπορούν να στα-
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θούν και χρεοκοπούν, διότι οι κλάδοι µονοπωλούνται. «Το µεγάλο
ψάρι τρώει το µικρό»! Και υπάρχουν από µικρές βιοτεχνίες µέχρι
µεσαίες και ενδεχοµένως ορισµένες δυνατές επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν έχουν πια νόηµα ύπαρξης, δεν έχουν προϊόν να πουλήσουν και εποµένως, αυτές µοιραία θα κλείσουν.
Εδώ υπάρχει ένα θέµα αν αυτές οι επιχειρήσεις που κλείνουν,
αποζηµιώνουν. Αν εφαρµόζουν, δηλαδή, την τεχνητή χρεοκοπία
και την πτώχευση για να απαλλαγούν από τα βάρη κ.λπ.. Αυτό
είναι ένα θέµα που θέλει πολύ ψάξιµο και πρέπει κάποιος να είναι
βέβαιος ότι υπάρχουν ουσιαστικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί που
αποτρέπουν τη στηµένη πτώχευση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που
κλείνουν ή περιορίζουν τη δραστηριότητα των εργασιών τους,
διότι τους ενδιαφέρει να αλλάξουν αντικείµενο γιατί το καινούργιο αντικείµενο απασχόλησης –που µπορεί να µην είναι πια παραγωγικό, αλλά να είναι καθαρά εµπορικό- τους αποφέρει
µεγαλύτερα κέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες µεταφέρουν την έδρα των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες στο
εξωτερικό γιατί εκεί µπορούν να βγάλουν περισσότερα κέρδη.
Μάλιστα ο εξαγωγικός προσανατολισµός και ο εξωστρεφής προσανατολισµός της ελληνικής οικονοµίας προς τα κει ωθεί τα
πράγµατα.
Χθες ήµουν στη βιοµηχανική ζώνη του Κιλκίς, µία βιοµηχανική
ζώνη και µία σειρά από εργοστάσια που έγιναν στη δεκαετία του
ΠΑΣΟΚ, αλλά έγιναν λίγο πριν την ενιαία εσωτερική αγορά, λίγο
πριν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και έχουν ηµεροµηνία λήξης
αυτές οι επιχειρήσεις.
Μου έθεσαν υπόµνηµα και µάλιστα θέλω να σας πω τι τους
είπα: «Βιοµήχανοι είστε, να πάτε στα κόµµατα που υποστηρίζουν
τους βιοµηχάνους». Εµείς µπορεί να µην υποστηρίζουµε τα συµφέροντα των βιοµηχάνων, όµως υποστηρίζουµε τη βιοµηχανία
της Ελλάδος.
Ας πάµε τώρα στο µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο προβάλλετε.
Θα στρεβλώσει ακόµη περισσότερο το συσχετισµό κλάδων της
ελληνικής οικονοµίας. Η µεταποίηση αυτή τη στιγµή γκρεµίζεται.
Είναι δυνατόν; Είναι θέµα νέων τεχνολογιών; Νέες τεχνολογίες
στη µεταποίηση, αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Γιατί µας αντιπαραθέτετε τις νέες τεχνολογίες; Από πού και ως
πού η κτηνοτροφία, η κλωστοϋφαντουργία, η ναυπηγοεπισκευαστική είναι ξεπερασµένες; Υπάρχει υλικοτεχνική υποδοµή. Μπορεί να υπάρχει ξεπερασµένη οργάνωση της παραγωγικής
διαδικασίας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτηµα.
Τι προτείνουµε εµείς, λοιπόν; Επίδοµα ανεργίας για όλο το διάστηµα που έχει ανεργία και όχι για το διάστηµα του ΟΑΕ∆. Ανησυχούµε για τον ΟΑΕ∆ και θα δώσουµε τις επόµενες µέρες
στοιχεία, γιατί έχετε περικόψει µε το νέο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο 500.000 από τις αποζηµιώσεις.
Προτείνουµε δηµόσια και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Η συζήτηση που έγινε χθες για τους µετανάστες δεν
αφορά µόνο τους µετανάστες που δεν έχουν βιβλιάρια, αλλά και
τους Έλληνες. Η ανεργία θα είναι µακρόχρονη και δεν θα έχουν
τις προϋποθέσεις για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αναστολή
πληρωµής των δανείων και απαγόρευση κατάσχεσης. Όλα αυτά
τα έχουµε καταγράψει. Μείωση των τιµολογίων στο ηλεκτρικό
ρεύµα, το νερό και το σταθερό τηλέφωνο κατά 50% στους ανέργους και αν η ανεργία τους έχει ρίξει στα όρια της φτώχειας, τότε
πλήρη απαλλαγή.
Θέλουµε συγκεκριµένα µέτρα. Αυτά τα µέτρα δεν θα τα προτείναµε, αν ο χαρακτήρας της ανάπτυξης της Ελλάδας έδινε το
κύριο βάρος στην πάλη για την ανάπτυξη όλων των πηγών και
δυνατοτήτων που έχει η χώρα και την κατάργηση της ανεργίας.
Υπάρχει σήµερα πρόγραµµα κόµµατος κυβερνητικού ή άλλου,
που να µιλάει για την κατάργηση της ανεργίας; Ή θα καταργήσετε την ανεργία και θα καταργήσετε και τα προγράµµατα για
τους ανέργους ή όσο υπάρχει ανεργία, η οποία θα είναι και ανερχόµενη, θα πρέπει οι άνεργοι να προστατεύονται 100%.
∆ιότι, για να ολοκληρώσω, κριτήριο των επενδύσεων είναι και
η χρησιµοποίηση της λιγότερης ποσοτικά ζωντανής ανθρώπινης
εργασίας. Το ξέρετε ότι ο ανταγωνισµός οδηγεί σε εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής υποδοµής. Οι νέες τεχνολογίες µειώνουν
την ανθρώπινη εργατική δύναµη. Εποµένως, το αντιστάθµισµα
είναι ολόπλευρη ανάπτυξη παντού και µείωση του χρόνου απα-
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σχόλησης, ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου.
Μόνο οι νέες τεχνολογίες που και εµείς τις υποστηρίζουµε –
δεν θα πάµε στη χειρονακτική δουλειά µέσα στα εργοστάσιαµειώνουν τη ζωντανή ανθρώπινη δύναµη. Οι επενδύσεις, λοιπόν,
που κατευθύνονται σήµερα µέσα στην Ελλάδα θα έχουν το λιγότερο αριθµό καινούργιας απασχόλησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Εγώ πάντως, κυρία Παπαρήγα, δεν µπήκα σε λεπτοµέρειες και
σε τρία λεπτά θα ήταν δύσκολο να αναφερθώ σε σειρά µέτρων
και προγραµµάτων που ήδη λειτουργούν ή τα οποία σε λίγο, θα
αρχίσουµε να ανακοινώνουµε, βοηθώντας ακριβώς τους ανέργους.
Μπορούσα να σας πω, βεβαίως, ότι έχουµε επεκτείνει την
ασφάλιση και επεκτείνουµε την ασφάλιση στους ανέργους, που
είναι πολύ βασικό, για να µη χάσουν την ασφάλισή τους να µη
χάσουν, τα προνοιακά τους δικαιώµατα. Ότι έχουµε προγράµµατα στον τουρισµό, επίσης, όταν επεκτείνουµε την εργασία για
τριάντα έως σαράντα χιλιάδες άτοµα και, µάλιστα, θα διευρυνθεί
αυτός ο αριθµός για να επεκτείνουµε και την τουριστική περίοδο
στις περιοχές όπου υπάρχουν δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη.
Όπως έχουµε προγράµµατα και στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά
και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, τα επόµενα χρόνια υπολογίζεται –όχι από εµάς, από διεθνείς οργανισµούς και
από µη κυβερνητικές οργανώσεις ότι αυτές- που ασχολούνται
παραδείγµατος χάριν µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µπορούν να δώσουν ακόµα και διακόσιες, διακόσιες πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το νέο πρότυπο ανάπτυξης,
για το οποίο σας µιλώ.
Άρα, λοιπόν, δεν έχω καµµία αντίρρηση να υπάρξει µία γενικευµένη συζήτηση ή στους ίδιους τους Υπουργούς µία επερώτηση, µεγαλύτερης διάρκειας, για να ακούσουµε τις προτάσεις
σας, να ενσωµατώσουµε όσες µπορούµε στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισµού, αλλά βεβαίως, να ακούσετε και εσείς
όλα τα µέτρα τα οποία εµείς έχουµε καταθέσει και δουλεύουµε
αυτήν τη στιγµή, για να βοηθήσουµε τους ανέργους.
Θέλω, όµως, να τονίσω ότι, αν δεν αλλάξουµε το αναπτυξιακό
πρότυπο, όλα αυτά θα έχουν κοντά ποδάρια. Παίρνω ως παράδειγµα τον αγροτικό τοµέα, για τον οποίο µιλήσατε. Ο αγροτικός
τοµέας έχει δυνατότητες. Είναι λάθος να θεωρούµε ότι ο αγροτικός τοµέας και η κτηνοτροφία είναι τοµείς, που δεν έχουν µέλλον.
Παραδείγµατος χάριν στην ιχθυοτροφία, είµαστε πρώτοι στην
Ευρώπη. Θα µπορούσαµε να είµαστε πρώτοι στην Ευρώπη και
στους άλλους τοµείς, της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Έχουµε
µάθει, δυστυχώς –ένα µεγάλο λάθος και παλαιότερων πολιτικώναπλώς να παράγουµε, για να παράγουµε, για την επιδότηση, για
τη στήριξη, χωρίς να πάµε στην ποιότητα, η οποία βεβαίως θα
µας έδινε και την ανταγωνιστική δυνατότητα στις διεθνείς αγορές. Εκεί πάµε και εκεί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για
νέους ανθρώπους, βεβαίως µε τις απαραίτητες αλλαγές, τις
οποίες προωθούµε.
Το τρίτο, το οποίο θέλω να αναφέρω, είναι ότι είµαστε µπροστά σε µία διεθνή οικονοµία όπου, όπως πολύ καλά ξέρετε, ότι ο
διεθνής καπιταλισµός πηγαίνει σε χώρες όπου υπάρχουν συνθήκες πολύ µεγαλύτερης κερδοφορίας. ∆υστυχώς, αυτές οι συνθήκες είναι πολύ αρνητικές για τον εργαζόµενο. Είναι συνθήκες
φθηνής εργασίας, χωρίς συλλογικές συµβάσεις, µε συνθήκες
δουλειάς πολύ δύσκολες, µε περιβαλλοντικές συνθήκες, πολύ
άσχηµες που όλα αυτά δίνουν ένα πρόσκαιρο κέρδος, µαζί και µε
τους φορολογικούς παραδείσους, που επιτρέπουν σε κάποιους
να ξεφεύγουν από τη φορολογία. Αυτά, χτυπούν βεβαίως τα κοινωνικά συστήµατα και την ανταγωνιστικότητα των ανεπτυγµένων
χωρών.
Αυτό ζούµε, όµως, αυτό δεν είναι το µοντέλο στο οποίο θέλουµε να πάµε, κυρία Παπαρήγα. Εµείς θέλουµε να πάµε σ’ ένα
µοντέλο, που επενδύει στην ποιότητα της εργασίας, και όχι στη
φθηνή εργασία. Αυτό σηµαίνει ριζικές, ριζοσπαστικές αλλαγές
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στο µοντέλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα, όµως, σηµαίνει επένδυση στη
µεγάλη αλλαγή της παιδείας και της κατάρτισης. Εκεί δίνουµε τη
µάχη για την επανάσταση που χρειάζεται και περιµένουµε από
εσάς να συµβάλλετε προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά χρειάζονται σύνεση και
αποτελεσµατικότητα. Αντί να θέλουµε να είµαστε απλώς διαµαρτυρόµενοι και τελικά να δηµιουργούµε βαρίδια στην ελληνική οικονοµία, να συµβάλλουµε σ’ αυτές τις µεγάλες αλλαγές.
Και µ’ αυτά που είπατε για την Ακρόπολη, δεν µου δώσατε ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θέλετε να συµβάλλετε προς τις αλλαγές
αυτές. ∆ιότι αυτό που έκαναν οι εργαζόµενοι, τη στιγµή που λύνουµε τα προβλήµατά τους, είναι να βάλουν λουκέτο στην Ακρόπολη. ∆ηλαδή να εµποδίσουν άλλους εργαζόµενους να δουλέψουν, να εµποδίσουν την τουριστική ανάπτυξη στην Αθήνα και
να δώσουν το σήµα παγκοσµίως -και δείτε τις ξένες εφηµερίδες,
σήµερα -το οποίο ξέρετε, διασύρει τη χώρα µας.
Αυτή είναι η εικόνα της χώρας, την οποία θέλουµε να προωθήσουµε; Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα βοηθήσουµε τον
εργαζόµενο στη χώρα µας, θα βοηθήσουµε τη µικροµεσαία επιχείρηση, τον τουρισµό, την επένδυση; Υιοθετώντας τέτοιες πρακτικές, κυρία Παπαρήγα; Όπως πέρσι υιοθετήσατε πρακτικές, να
κλείνουµε τα λιµάνια;
Σας καλώ και σας εγκαλώ: Ή θα προχωρήσουµε στη χώρα µας
πραγµατικά σε µία αναµόρφωση, ή κάποιοι θα συνεχίσουν να θέλουν να βλέπουν αυτήν τη χώρα να βουλιάζει ίσως, εν ονόµατι
της διεθνούς επανάστασης.
Εγώ δεν θα επιτρέψω όµως αυτές τις µεµψιµοιρίες. Εµείς δεν
θα αφήσουµε αυτές τις µεµψιµοιρίες και µικροκοµµατικές σκοπιµότητες, να εδραιωθούν και να κυριαρχήσουν στην πολιτική
ζωή της χώρας. Εµείς είµαστε εκείνοι που εγγυόµαστε ότι η
χώρα θα πάει µπροστά ότι θα γίνουν οι µεγάλες αλλαγές, οι µεγάλες αλλαγές που απαιτεί ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα έξι
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Βάρης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συνεχίσουµε µε την τέταρτη υπ’ αριθµόν 107/6/12-10-2010
επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ..
Ο κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο για δύο λεπτά για να παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρωθυπουργέ, εκκρεµεί εδώ και
πάρα πολύ καιρό το θέµα της εξεταστικής επιτροπής για την οικονοµία.
Το πρώτο ερώτηµα που µπαίνει είναι αν θα γίνει ή αν δεν θα
γίνει, αν πρέπει να γίνει ή να µη γίνει. Υπάρχουν δηλώσεις ανθρώπων της Κυβέρνησης, που κάθονται τώρα κοντά σας, ότι δεν
πρέπει να γίνει.
Εσείς, ως Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχετε καταθέσει το αίτηµα:
Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει; Η απάντηση βρίσκεται στα
καφενεία.
Ο κόσµος στα καφενεία λέει ότι έχουµε δεχθεί αυτές τις βολές
και τις προσβολές στο εισόδηµά µας. Τουλάχιστον να µάθουµε
για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο σήµερα ο Έλληνας βρίσκεται σε
αυτήν την οικονοµική καχεξία; Τι έφταιξε; Σε αυτό το αµείλικτο
ερώτηµα δεν πρέπει να απαντήσουµε; Βεβαίως, το θέµα που τίθεται είναι τι θα ψάξουµε.
Πότε στράβωσε το κλίµα –µε «ήτα» και µε «γιώτα»- κύριε Πρωθυπουργέ; Στράβωσε τότε από την προσπάθεια -και από την τακτική που ακολουθήθηκε- για να µπούµε στην ΟΝΕ, τότε που
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χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία δηµιουργικής λογιστικής. ∆εν θα εξετάσοµε αυτήν την περίπτωση;
∆εν θα εξετάσουµε την περίοδο του Χρηµατιστηρίου, όπου ο
τότε Πρωθυπουργός µιλούσε για επτά χιλιάδες µονάδες και ο
κόσµος ενεπλάκη στη µεγαλύτερη περιπέτεια, για να πέσει το
Χρηµατιστήριο σε τρεις µήνες στις χίλιες µονάδες;
∆εν θα εξετάσουµε την αµαρτωλή περίοδο του 2000-2004 µε
τα ολυµπιακά ακίνητα, όπου ο διαγωνισµός ήταν η εξαίρεση και
ο κανόνας ήταν οι αναθέσεις -και όλοι ξέρουµε τι σηµαίνει το µεγάλο πάρτι των αναθέσεων και των offshore εταιρειών;
∆εν θα εξετάσουµε την περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας; ∆εν
θα εξετάσουµε την περίπτωση που ο Αλογοσκούφης πήγε στις
Βρυξέλλες και κατήγγειλε αυτήν την «εθνική λογιστική», όπου και
άρχισε η Ευρώπη να µας βλέπει περίεργα;
∆εν θα εξετάσουµε την περίοδο όλων των σκανδάλων της
Νέας ∆ηµοκρατίας; ∆εν θα εξετάσουµε την περίοδο των «κουµπάρων», όπου ο κόσµος περίµενε να πάει κάποιος φυλακή και
σήµερα ο κουµπάρος των κουµπάρων είναι ο επιτελάρχης του κ.
Ψωµιάδη στις εκλογές της Θεσσαλονίκης; Αυτή είναι η Ελλάδα
σήµερα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
∆εν θα εξετάσουµε όλα τα λάθη του ’07 και του ‘09; ∆εν θα
εξετάσουµε τα λάθη τα δικά σας, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν
έβγαινε Υπουργός σας και έλεγε ότι θα φορολογούνται οι καταθέσεις και 40 δισεκατοµµύρια έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό,
µε αποτέλεσµα την αδυναµία των τραπεζών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
∆εν θα εξετάσουµε αυτά που ακούστηκαν περί διεφθαρµένης
χώρας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη,
σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα εξετάσουµε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισµα των σοσιαλιστών, των οποίων
είστε Πρόεδρος -που ψήφισε εδώ το σοσιαλιστικό κόµµα- ότι η
χώρα µας είναι η πιο διεφθαρµένη χώρα; Υπέγραψαν τέτοιο ψήφισµα; Αυτά δεν πρέπει να τα εξετάσουµε, κύριε Πρωθυπουργέ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τις
τελευταίες µέρες βλέπουµε ένα θέατρο του παραλόγου, κύριε
Καρατζαφέρη. Για το λόγο αυτό, θεωρώ όντως χρήσιµη και επίκαιρη την ερώτησή σας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία επιµένει να εγκαλεί τη σηµερινή Κυβέρνηση, ότι τεχνητά φούσκωσε τα στοιχεία για το έλλειµµα του
2009.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, λοιπόν, τι µας λέει; Ότι πρόβληµα δεν
υπήρχε, αλλά ότι εµείς, για να αποφύγουµε δικές µας ευθύνες
και προεκλογικές υποσχέσεις, παραποιήσαµε τα στοιχεία.
Καταλαβαίνω την αντίδρασή τους, κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια, που λέει και ο λαός. ∆ιότι πράγµατι, αυτή ήταν η «µαγική»
φόρµουλα που οι ίδιοι χρησιµοποίησαν, -όχι εµείς- κύριε Καρατζαφέρη, το 2004, για να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες.
Πράγµατι, το 2004, έκαναν σκόπιµα και απολύτως συνειδητά
κραυγαλέες αλχηµείες, φθάνοντας µάλιστα στο σηµείο να αλλάξουν ακόµη και τον τρόπο καταγραφής των αµυντικών δαπανών.
Το 2004, που παρέλαβαν µια οικονοµία µε ανάπτυξη 5%, µια
Ελλάδα µε τεράστιο κύρος στην περιοχή, µε χρέος τότε 180 δισ,
που το εκτόξευσαν το 2009 στα 300 δισ, δεν δίστασαν ποτέ να
παίξουν ανεύθυνα, ακόµη και µε τις αµυντικές δαπάνες, όπως
σας είπα, και να µεταφέρουν την καταγραφή του κόστους των
εξοπλισµών στις ηµεροµηνίες παραγγελίας τους, δηλαδή στις
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αντί να καταγράφονται
στον προϋπολογισµό της χώρας, όταν γίνεται η παραλαβή, όπως
είθισται και όπως, εκ των υστέρων, αναγνώρισε και η ίδια η EUROSTAT, ως µόνη αποδεκτή µέθοδο καταγραφής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή η αλχηµεία, κύριε Καρατζαφέρη, κόστισε βαριά στην Ελλάδα, για τον απλό λόγο ότι, ενώ η τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε ως στόχο να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ, τελικά αυτό
που κατάφερε ήταν ένα βαρύτατο πλήγµα στο κύρος της ίδιας
της χώρας. Κατάφερε τότε να πυροδοτήσει έναν καταιγισµό
κακών δηµοσιευµάτων και πολιτικών δηλώσεων στη Γερµανία,
αλλά και σε όλον το διεθνή Τύπο, για την πατρίδα µας.
Και η κριτική κατά της Ελλάδας, δεν ήταν του είδους «η Ελλάδα προσπάθησε, αλλά είχε δυσκολίες να µπει στο ευρώ» η κριτική ήταν πολύ πιο καταστροφική. Κατηγορηθήκαµε η Ελλάδα
ευθέως ότι είπαµε ψέµατα, ότι εξαπατήσαµε δηλαδή την Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό, αδίκησε κατάφωρα τη χώρα
µας, τις προσπάθειες και, τελικά, τις θυσίες του ελληνικού λαού,
για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ.
Ουδείς, κύριε Καρατζαφέρη, είχε αµφισβητήσει σοβαρά την
είσοδό µας ή την εγκυρότητα της ένταξής µας στο ευρώ, πριν
από τις εξελίξεις αυτές. Είχαµε και συνέχεια.
Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραµανλή, που κατάφερε
να διασύρει τις προσπάθειες της χώρας µας, που είχε καταφέρει
να µας βάλει για πρώτη φορά σε επιτήρηση –µην το ξεχνάµε,
πρώτη φορά µπήκε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιτήρηση, η Ελλάδα, επί Νέας ∆ηµοκρατίας- έρχεται το 2007 και έως
το 2009 αποκρύπτει τις αλήθειες των δικών της επιτευγµάτων.
Κρύβεται και κρύβει την αλήθεια, µε πρώτη επίπτωση το ότι η Ελλάδα ξαναµπαίνει σε επιτήρηση το 2009 δύο φορές σε επιτήρηση
επί Νέας ∆ηµοκρατίας! Αυτός είναι ο «άθλος» της, αλλά προσέξτε για το έλλειµµα του 2007, που η EUROSTAT επανεκτίµησε
ανοδικά.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν συνετίστηκε, συνέχισε µέχρι τέλος να παίζει αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, για να
κρύψει την αλήθεια και να σώσει τη δική της εικόνα για καθαρά
µικροκοµµατικούς λόγους.
Θέλησε µέχρι και στο παρά πέντε, να κρύψει ότι τα έχει κάνει
πράγµατι «θάλασσα». Με αυτήν την πρωτοφανή σε µέγεθος παραποίηση των στοιχείων, µε αυτόν τον τρόπο κάνει ένα ακόµη
ατόπηµα, που πληγώνει πιο βαριά την Ελλάδα και όχι απλώς την
εικόνα µας. Πληγώνει καίρια την αξιοπιστία της χώρας µας.
Πόσες φορές, κύριε Καρατζαφέρη, θα δανείζατε σ’ ένα φίλο,
εάν πιστεύατε ότι ήταν αναξιόπιστος; Και πόσες φορές θα δανείζατε σ’ έναν γνωστό σας, εάν ξέρατε ότι ο λόγος του είναι από
µόνος του και εγγύηση; Τελείως διαφορετικά. ∆ιότι αυτό ακριβώς βρήκε µπροστά της η Ελλάδα: Το έλλειµµα της αξιοπιστίας,
που ήταν τελικά και το µεγαλύτερο έλλειµµα.
Και αν δεν είχε υπάρξει αλλαγή της Κυβέρνησης, αλλά µαζί
και οι επίπονες πολιτικές που έπειθαν –και βέβαια πονάνε- για τη
βούληση και την αξιοπιστία µας, δεν θα µπορούσαµε σήµερα να
σταθούµε όρθιοι και θα µαζεύαµε τα ερείπια της οικονοµίας µας.
Η ζηµιά για την ελληνική οικονοµία, από τη συµπεριφορά της
προηγούµενης Κυβέρνησης, είναι ανυπολόγιστη. Τη ζηµιά για
την ελληνική οικογένεια την αισθάνεται στο πετσί του καθηµερινά ο Έλληνας και η Ελληνίδα, από το µισθωτό µέχρι και τον
επιχειρηµατία.
Και είµαι σίγουρος, κύριε Καρατζαφέρη, ότι δεν αµφιβάλλετε
για την σκοπιµότητα, για την ανάγκη να διερευνηθούν οι ευθύνες όσων είχαν τη φαεινή ιδέα να αποκρύψουν την αλήθεια από
τον ελληνικό λαό, αλλά και να στείλουν επισήµως ψευδή στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο µέρες πριν τις εκλογές του
2009.
Και αυτό δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση. Πόσοι ξένοι ηγέτες
δεν µε ρώτησαν, τους τελευταίους µήνες: «Καλά, κανένας στη
χώρα σας δεν έχει ευθύνη γι’ αυτήν την παραποίηση των στοιχείων;»
Όπως είµαι σίγουρος, ότι δεν αµφισβητείτε τη διαφάνεια και
την ενδελεχή καταγραφή των πραγµατικών ελλειµµάτων, όχι
µόνο από εµάς, αλλά και από τους εµπειρογνώµονες της EUROSTAT. Αυτό καταρρίπτει κάθε εικασία και κατασκευή της Νέας
∆ηµοκρατίας. Κάθε προσπάθειά της να συγκαλύψει τις τεράστιες
ευθύνες της.
Και δεν αµφισβητώ, κύριε Καρατζαφέρη, τη σκοπιµότητα να
συζητήσουµε για τις πολιτικές αποφάσεις όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων. Έχουµε κάθε λόγο να συγκρίνουµε και να κρί-
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νουµε αποφάσεις και πολιτικές του παρελθόντος και να φωτίσουµε τις πολιτικές αυτές για τις µελλοντικές γενιές, αλλά και
για να µπορεί να κρίνει ο ελληνικός λαός καλύτερα τις πραγµατικές διαφορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Κυβέρνησης)
Όµως, στο επίκεντρο της εξεταστικής επιτροπής που θα γίνει,
δεν µπορεί παρά να είναι, κύριε Καρατζαφέρη, όχι η γενική αξιολόγηση της οικονοµικής πολιτικής των τελευταίων είκοσι και τριάντα ετών, αλλά οι συγκεκριµένες πολιτικές ενέργειες και
αποφάσεις, που οδήγησαν στην κατάφωρη παραποίηση των
στοιχείων της περιόδου 2007-2009. Παραποίηση, που αρχικά,
µας έβαλε για δεύτερη φορά σε επιτήρηση το 2009 –η αντιστοιχία του 2007, που οδήγησε στο διασυρµό της χώρας µας διεθνώς, προκαλώντας τεράστια βλάβη στη χώρα και στον Έλληνα
πολίτη και που, τελικά, µας οδήγησε στη µεγαλύτερη δοκιµασία
που γνώρισε η χώρα µας τις τελευταίες δεκαετίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρωθυπουργέ, κινδυνεύετε να εκτεθείτε στα µάτια του κόσµου για το χρονικό διάστηµα που
κυβερνάτε εσείς τώρα. Είστε υπερήφανος. Το έχετε πει κατ’ επανάληψη. Εφόσον είστε υπερήφανος, γιατί αρνείστε να µπείτε στη
διαδικασία του ελέγχου; Πιστεύετε ότι κάνατε τα σωστά. Καλώς
το πιστεύετε εσείς. Εµείς έχουµε κάποιες επιφυλάξεις. Η Νέα
∆ηµοκρατία είναι κάθετα αντίθετη. Ελάτε, λοιπόν, να συζητήσουµε και τα λάθη αυτής της περιόδου, σηµαντικότατα λάθη.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Οικονοµικών –την ακεραιότητα του οποίου κατ’ επανάληψη µέσα στην Αίθουσα δεν
έχω αµφισβητήσει- βρίσκεται αυτές τις ηµέρες στα πυρά της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. ∆εν υπάρχει µέρα, δεν υπάρχει
ώρα, δεν υπάρχει κανάλι, δεν υπάρχει οµιλία, δεν υπάρχει περπάτηµα του κ. Σαµαρά που να µην στρέφεται εναντίον του κ. Παπακωνσταντίνου.
Ερωτώ τους φίλους της Νέας ∆ηµοκρατίας: Εάν έτσι είναι τα
πράγµατα και αυτά πιστεύετε για τον Υπουργό Οικονοµικών,
γιατί δεν κάνετε πρόταση µοµφής; Αυτό επιβάλλει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Εάν τα πιστεύετε όλα αυτά, κάντε πρόταση
µοµφής. Να τοποθετηθεί το κάθε κόµµα εδώ, αλλά και ο κάθε
Βουλευτής –από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ιδίως- που εγκαλεί τον κ. Παπακωνσταντίνου. Με το να βγαίνετε και να λέτε παρλάτες στα κανάλια, δεν υπηρετείτε την κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Είναι µερικά πράγµατα, τα οποία πρέπει να λέγονται.
Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάτε από τότε που ξεκίνησε το
«στράβωµα του κλήµατος», από τότε που ξεκίνησαν όλα µε την
ΟΝΕ. Εγώ δεν σας λέω να πάτε είκοσι και τριάντα χρόνια πίσω.
∆εν θέλω να αναστήσουµε εδώ τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου για να µας πει τι έκανε το 1981 ή το 1990 µε το «Τσοβόλα,
δώστα όλα». Όχι. Να πάµε από συγκεκριµένη ηµεροµηνία και περίοδο, από τότε που έγινε η προσπάθεια να µπούµε στην ΟΝΕ ξελιγωµένοι, µε τη γλώσσα έξω, που «στράβωσε και το κλήµα». ∆εν
µπορούµε να αφήσουµε απ’ έξω ούτε το Χρηµατιστήριο που
τώρα δεν µπορούµε να το αγγίξουµε ούτε µπορούµε να αφήσουµε απ’ έξω τα έργα, τις αµαρτωλές περιόδους και συµβάσεις
των Ολυµπιακών Αγώνων. Υπάρχει πολλή δουλειά. Ή θα πούµε
όλη την αλήθεια σε βάθος, ή θα αφήσουµε κενά.
Εµείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχουµε ετοιµάσει το
αίτηµα. Όποιος θέλει από τη Νέα ∆ηµοκρατία έρχεται και το υπογράφει. Όποιος θέλει από το ΠΑΣΟΚ έρχεται και το υπογράφει.
Όσοι θέλουν φως είναι ευκαιρία τώρα να ρίξουµε φώς. Αλλιώς θα
συσκοτίσουµε την κατάσταση, δεν θα τη φωτίσουµε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Πρέπει, επιτέλους, να µας ξεκαθαρίσετε µέσα στην Αίθουσα
αυτά που είπε ο κ. Γιούνγκερ. Για µένα ο κ. Γιούνγκερ δεν είναι
καθόλου σοβαρός και έµπλεξε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Ο κ.
Παπακωνσταντίνου δεν είχε την πρόθεση –για µένα- να µειώσει
κανέναν. Όµως, είπε στην πρώτη του δήλωση «µου είπε Πρωθυ-
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πουργός» και εν συνεχεία είπε «άκουσα να λέγεται». Υπάρχει µεγάλη διαφορά. Και έπεσε στη «λούµπα» ο κ. Παπακωνσταντίνου,
ενώ δεν όφειλε να πέσει.
Να ξεκαθαριστεί, λοιπόν, στην Αίθουσα πώς ακριβώς έχει αυτή
η υπόθεση µε τον κ. Γιούνγκερ. Και σε αυτήν την επιτροπή, την
οποία δεσµευθήκαµε να κάνουµε, να καλέσουµε τον κ. Γιούνγκερ
για να µας το πει ξεκάθαρα. ∆εν µπορεί να διαβάλλεται έτσι η
χώρα διεθνώς.
Και παρακαλώ, θέλω και την απάντησή σας για το αν εγκρίνετε αυτό που έκαναν οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Να ψηφίσουν, δηλαδή, µέσα στη Βουλή της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο, την πρόταση που έγινε το Μάιο, όπου ψήφισαν ότι η
χώρα είναι µία γενικευµένα διεφθαρµένη χώρα, όπως είπε ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό
το πράγµα; Να ψηφίζεται από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από Έλληνες Βουλευτές κείµενο, στο οποίο περιέχεται αυτή η βάση;
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις,
κύριε Πρωθυπουργέ, και περιµένω να τις ακούσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Καρατζαφέρη, σωστά ρωτάτε τη Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία
κάνει κλεφτοπόλεµο, συνεχίζοντας να βάζει φωτιές, αντί να βοηθάει στην πυρόσβεση, την οποία κάνει η Κυβέρνηση. Αλλά αυτό
έκανε και ως κυβέρνηση, αυτό κάνει και ως Αντιπολίτευση.
Και αλήθεια, την οποία ξέρετε, κύριε Καρατζαφέρη, και την
γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, είναι ότι οι προηγούµενοι, αφού οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, λιποτάκτησαν για να χρεοκοπήσει -ήλπιζαν- όχι στα δικά τους χέρια η χώρα αλλά στα δικά µας.
Εµείς αποδεχτήκαµε –γιατί αυτό ήταν το πατριωτικό µας καθήκον και δεν θα κάναµε αλλιώς- τις ευθύνες µας, για να αλλάξουµε αυτή την κατάσταση και να σώσουµε τη χώρα από τη
χρεοκοπία. Να βάλουµε τάξη στο σπίτι το δικό µας. Το σπίτι που
λέγεται «Ελλάδα», Όλων µας. Χωρίς µαγικές φόρµουλες, διότι
δεν υπάρχουν αλλά µε επίπονες και δύσκολες αποφάσεις. Χωρίς
να υπολογίζουµε το πολιτικό κόστος ή το κοµµατικό. ∆ιότι ξέρουµε ότι µπροστά από το πολιτικό ή το κοµµατικό κόστος,
πρώτο είναι το κόστος για την πατρίδα. Αυτό κάνουµε.
Και βεβαίως, να είµαστε και ειλικρινείς, κύριε Καρατζαφέρη:
Ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα το ξέρουµε όλοι. Το ξέρουν
όλοι παγκοσµίως. ∆ιαβάστε τις εκθέσεις της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Άρα, θα κρυβόµασταν εµείς
από την πραγµατικότητα; Θα κρυβόµασταν από τις απίστευτες
σπατάλες των νοσοκοµείων; Από τις επιδοτήσεις, που δεν ελέγχονταν; Από τα δισεκατοµµύρια των ελλειµµάτων των ∆ΕΚΟ; Από
τις αδρά αµειβόµενες κοµµατικές επιτροπές, που κόστιζαν µέχρι
και δύο δισεκατοµµύρια στο ελληνικό δηµόσιο, επί Νέας ∆ηµοκρατίας; Ή από την προκλητική ανισότητα κατανοµής βαρών στο
φορολογικό σύστηµα, υπέρ των λίγων, που πλήρωναν οι πολλοί;
Ή από τις λεγόµενες «γαλάζιες» συνεντεύξεις, που φόρτωναν το
δηµόσιο µε κοµµατικούς, χωρίς να έχουµε ανάγκη από τόσους
υπαλλήλους; Ή από τα Βατοπέδια; Τα ξέρετε. Θέλετε να συνεχίσω; Ή από την απίστευτη και προκλητική πολιτική προνοµίων
για τις τράπεζες, την εποχή των παχιών αγελάδων όχι τώρα που
έχουν ανάγκη.
∆εν έχω κανένα πρόβληµα, κύριε Καρατζαφέρη, να µιλήσουµε
για οποιαδήποτε περίοδο θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουµε από το
1994, όταν ανέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν βρήκαµε διψήφιο έλλειµµα και πληθωρισµό; Ένα χρέος που είχε εκτιναχθεί
κατά τριάντα µονάδες του ΑΕΠ, τα προηγούµενα τρία χρόνια,
πριν από το 1994; Μια χώρα σε ύφεση, όταν η Ευρώπη αναπτυσσόταν; Θέλετε να συζητήσουµε για οποιαδήποτε άλλα θέµατα; Εδώ είµαστε. Θέλετε να συζητήσουµε για το τι έκανε αυτή
η Κυβέρνηση και το τι κάνει αυτήν τη στιγµή, για να σώσει την Ελλάδα; Εδώ είµαστε, να µας ελέγξετε. Άλλο όµως αυτό, και άλλο
οι συγκεκριµένες πολιτικές ευθύνες, οι οποίες υπάρχουν –και πιθανώς και άλλες- και οι οποίες έχουν σχέση µε τη συνειδητή παραποίηση των στοιχείων, αλλά και µε το διασυρµό της χώρας
µας, ακριβώς λόγω αυτής της παραποίησης, που έγινε τα τε-
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λευταία δύο χρόνια, από το 2007 µέχρι το 2009, και που δηµιούργησε µια απίστευτη αναξιοπιστία για οποιονδήποτε Έλληνα
ηγέτη, για οποιονδήποτε Πρωθυπουργό ο οποίος θα αναλάµβανε
τη χώρα.
Και ευτυχώς, υπήρξε αλλαγή. Ευτυχώς, υπήρξε άλλη κυβέρνηση. ∆ιότι αυτή η άλλη κυβέρνηση, µπόρεσε τουλάχιστον να πει
«κάνουµε µια νέα αρχή». Και αν δεν είχε υπάρξει αυτή η διαφορετική Κυβέρνηση, δεν θα πίστευε ποτέ κανείς την προηγούµενη
κυβέρνηση, διότι είχε πια κάνει συστηµατική αλλοίωση αυτών των
στοιχείων.
Και δεν µε ενδιαφέρει, αν το πληρώνει αυτό σήµερα, κύριε Καρατζαφέρη, η Νέα ∆ηµοκρατία. Με ενδιαφέρει ότι το πληρώνει
σήµερα ο ελληνικός λαός. Αλλά ο ελληνικός λαός απαιτεί επιτέλους, να σταµατήσει η ατιµωρησία. Και να υπάρξει φως, άπλετο
φώς. Αυτό είναι που κάνουµε: Φως σε όλα, κύριε Καρατζαφέρη!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα συζητηθεί τώρα η
πέµπτη µε αριθµό 105/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ..
Κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτηση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουµε καιρό να σας δούµε. Επιτρέψτε
µου, λοιπόν, να σας καλωσορίσω στη χώρα των διεφθαρµένων
και στο Κοινοβούλιο της διαφθοράς, σύµφωνα µε τα δικά σας
λεγόµενα.
Ψάχνετε να βρείτε τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα στους εργαζόµενους και στις ∆ΕΚΟ, όχι στους εθνικούς προµηθευτές και
στους εθνικούς εργολάβους, όχι στο µαύρο πολιτικό χρήµα, όχι
σε όλους όσους «κονόµησαν» τα χρόνια της Ολυµπιάδας. Ψάχνετε να βρείτε τη διαφθορά και τους διεφθαρµένους στους εργαζόµενους, που πήγαν να βρουν µια στέγη, µια δουλειά για
πεντακόσια ευρώ -και λέτε ότι αυτό είναι το πελατειακό κράτοςκαι όχι σε αυτούς που πιάνουν το κράτος πελάτη!
Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή το διάστηµα αυτό µάθαµε για µία
επένδυση στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας -για την οποία
ζητάω εξηγήσεις σήµερα πολύ συγκεκριµένες και το µισό Υπουργικό Συµβούλιο το δικό σας είναι αντίθετο µε το άλλο µισό- και
για να δούµε και ορισµένα συγκεκριµένα παραδείγµατα όπου
µπορεί να βρεθεί και διαπλοκή και διαφθορά, θέλω να σας ρωτήσω πολύ συγκεκριµένα: Είναι πράσινη ανάπτυξη ένας σταθµός
αποθήκευσης και επαναεροποίησης LPG; Ξέρετε καµµία τέτοια
µονάδα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη; Εγώ ξέρω µονάχα σε
χώρες τριτοκοσµικές.
Γιατί αλλάζετε το καθεστώς των µονάδων εκεί στον Αστακό,
όταν και εσείς είχατε συνδράµει -θυµάµαι και εσείς ο ίδιος και το
ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση- µε ένα κίνηµα τότε που διαδήλωνε σε
όλη την Ελλάδα -και στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας- ενάντια στο λιθάνθρακα;
Γιατί προχωράτε στην ηλεκτροπαραγωγή από LPG, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι εµπίπτει στην Οδηγία Σεβέζο 2 λόγω µεγάλης
επικινδυνότητας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και είστε υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαπλοκής,
ποιος ακριβώς σε αυτήν την υπόθεση είναι ο ρόλος του επικοινωνιολόγου σας, παλιότερα, του κ. Σεφερτζή; Μπορείτε να µας
ενηµερώσετε για την εταιρεία «ROSEBUND» µε εκπρόσωπό της
τον κ. Αντωνιάδη Σπορίδη και αν εταίρός της είναι η εταιρεία
«RASSADEL» του κ. Εφραίµ από το Βατοπέδι;
Σας µοιάζουν όλα αυτά όµορφα και αγγελικά πλασµένα; Είναι
αυτά πράσινη ανάπτυξη; Είναι «όλα στο φως» που διαρκώς λέτε;
Σε αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα συγκεκριµένες απαντήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τσίπρα, επαναλαµβάνω ότι το δίλεπτο δίδεται για την παρουσίαση της ερώτησης, όχι για την ανάπτυξη. Έχετε το τετράλεπτο µετά για να την
αναπτύξετε, γιατί παρακολουθούσα την τοποθέτηση σας, διάβαζα και το κείµενο που έχετε καταθέσει, ένα µικρό µέρος συµπίπτει µε την ερώτηση.
Αν µου επιτρέπετε να κάνω και µια δικιά µου παρένθεση. Όταν
σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούγονται περί «χώρας των διαφθαρµένων», όπως είπατε, και «διαφθαρµένο Κοινοβούλιο», αντιλαµβάνεστε ότι θα πρέπει να µας διακατέχει µεγαλύτερη σοβαρότητα.
Τότε τι να πει κανείς άλλο…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): ∆εν έχετε το
δικαίωµα να σχολιάζετε την κρίση των Βουλευτών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχω δικαίωµα να τοποθετούµαι και εγώ…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σοβαρότητα
θα έπρεπε να είχαν τα υπεύθυνα χείλη και να κάνετε κριτική όταν
ο Πρωθυπουργός σε όλη την Ευρώπη διέδιδε ότι είναι µια χώρα
διεφθαρµένων.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν είναι ο ρόλος σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): … και δεν θα δεχτώ σε
καµµία περίπτωση κριτική όχι µόνο ως Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, αλλά και ως Βουλευτής επί χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα
χαρακτηρισµούς περί διεφθαρµένου Κοινοβουλίου ή χώρα των
διαφθαρµένων.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ο ρόλος σας
είναι να προεδρεύετε και όχι να κάνετε κριτική σε όσα ακούγονται. Αυτό είναι πρωτοφανές. Λογοκρισία δεν θα επιβληθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μεγαλύτερη σοβαρότητα. ∆εν είναι θέµα λογοκρισίας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό που εσείς επιχειρείτε τώρα είναι λογοκρισία, που µου λέτε ότι δεν έχω δικαίωµα
να πω τίποτα σ’ αυτήν την Αίθουσα επί αυτών των χαρακτηρισµών.
∆ιακονούµε πάρα πολλοί εδώ, όλοι µας µε την θέληση του ελληνικού λαού. ∆ιακονούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Πρώτη φορά
ακούω αυτόν τον χαρακτηρισµό από τα χείλη Αρχηγού κόµµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άλλο είπε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πολύ σαφώς τότε να
πει ότι δεν υιοθετεί κανέναν από αυτούς τους χαρακτηρισµούς.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου έχει
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσίπρα, πολύ καλά έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής να υπερασπιστεί αυτόν το θεσµό, αυτό το ναό της δηµοκρατίας, τον
οποίο εσείς διασύρετε και σήµερα, αλλά και έξω από τη Βουλή
πολλές φορές µε τα συνθήµατά σας! ∆ιασύρετε τους δηµοκρατικούς θεσµούς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και υιοθετείτε εσείς τις χειρότερες ρατσιστικές αντιλήψεις
άλλων ξένων δηµοσιογράφων, οι οποίοι λένε ότι «η διαφθορά
είναι στο DNA των Ελλήνων». Είπα κάτι τέτοιο, κύριε Τσίπρα;
Εγώ είπα ότι οι Έλληνες είµαστε υπερήφανοι για τις δυνατότητές µας, είµαστε υπερήφανοι για το φιλότιµο µας, είµαστε υπερήφανοι για την ντοµπροσύνη µας, αλλά πρέπει να φτιάξουµε
δηµοκρατικούς θεσµούς, που ελέγχουν τον παρασιτισµό, την πελατειακή λειτουργία και, βεβαίως, και που χτυπούν τη διαφθορά,
η οποία υπάρχει, κύριε Τσίπρα, µην κλείνετε τα µάτια σας στη
διαφθορά.
Και εµείς, αυτό που κάνουµε σαν Κυβέρνηση, είναι να φέρουµε
φως. «Φως και διαφάνεια», παντού. Όταν όλες οι υπογραφές,
όλων των δηµοσίων υπαλλήλων, που έχουν σχέση µε κάθε ευρώ
του ελληνικού λαού, µπαίνουν στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει άλλη
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χώρα στον κόσµο µε τέτοια διαφάνεια. Έτσι χτυπάµε τη διαφθορά. Χτυπάµε τη διαφθορά, ακριβώς θεσµικά, δηµοκρατικά,
ανοιχτά, µε τρόπους, τους οποίους θεσµοθετούν και ισχυροποιούν τους δηµοκρατικούς µας θεσµούς.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, κύριε Τσίπρα, πάλι αναρωτιέµαι
τι µας ζητάτε: Γιατί εµείς λέµε: Και ανάπτυξη και περιβάλλον. ∆υστυχώς, η πολυπλοκότητα, η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η
πελατειακή λογική σήµερα στη χώρα µας, που υπήρχαν τουλάχιστον, ούτε την ανάπτυξη προωθούσε -διότι δεν είχαµε ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, καµµία ουσιαστική επένδυση, ούτε,
όµως, και από την άλλη µεριά, προάσπιζαν και προστάτευαν το
περιβάλλον.
Αντίθετα, είχαµε την αυθαιρεσία παντού. Αυτό που λέµε εµείς
είναι, µέσα από διαδικασίες γρήγορες, άµεσες, αλλά διαφανείς,
να φέρουµε επενδύσεις. Επενδύσεις, οι οποίες βεβαίως και θα
βοηθήσουν την ανάπτυξη περιοχών, που είναι σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση, όπως είναι και η Αιτωλοακαρνανία, αλλά από
την άλλη µεριά, θα προστατεύσουν το περιβάλλον.
Αυτό δεν µπορείτε να το αντιληφθείτε, ότι αυτά τα δύο µπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Μα γι’ αυτό µιλάµε για πράσινη ανάπτυξη, για αυτό µιλάµε για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Και
όταν παλιότερα τα λέγαµε αυτά, κύριε Τσίπρα, λίγοι µας παρακολουθούσαν. Σήµερα, έχει γίνει της µόδας, το θέµα της πράσινης ανάπτυξης. Και γίνονται οι επενδύσεις. ∆εν µπορούν να
παρακαµφθούν οι θεσµοί, ούτε παρακάµπτονται, αλλά µπορούν
όµως να σπάσουν οι λογικές τις γραφειοκρατίας.
Πως θα αντιµετωπίσουµε την ανεργία; Με προσλήψεις ξανά
στο δηµόσιο; Ποιος θα τις πληρώσει; Αυτά δεν τα αντέχει και δεν
τα ανέχεται πια ο πολίτης. Ωρίµασε πια και ζητά αλλαγή ριζοσπαστική.
Και θέλω να τονίσω ότι πληρώνουµε σήµερα της συντήρηση,
τη συντηρητική αντίληψη και της ∆εξιάς, αλλά πολλές φορές και
της πολύ παραδοσιακής Αριστεράς. ∆εν θέλετε να δηµιουργηθούν στη χώρα µας θέσεις εργασίας στην πραγµατική οικονοµία; Όταν οι επενδυτές, και από τη χώρα µας και από το
εξωτερικό δεν µπορούν να εµπιστευτούν την πολιτεία, βεβαίως,
δεν θα έρθουν επενδύσεις. Εµείς απελευθερώνουµε δυνάµεις.
Και θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόµα: Είµαστε µια σοσιαλιστική Κυβέρνηση, που έχει µια άλλη αντίληψη από αυτή της συντήρησης. ∆εν δαιµονοποιούµε την αγορά και την επένδυση,
ούτε όµως και τη θεοποιούµε. Η δαιµονοποίηση από τη µια και η
θεοποίηση από την άλλη, είναι η αντίληψη της συντήρησης απέναντι στην αγορά. Εµείς προσελκύουµε επενδύσεις, διασφαλίζοντας για τον πολίτη την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας πρώτα από
όλα τη διαφάνεια, δεύτερον τον υγιή ανταγωνισµό, τρίτον τη νοµιµότητα, τέταρτον την προστασία του περιβάλλοντος, και,
τέλος, τη στήριξη της απασχόλησης και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας.
Και θέλω να κλείσω αυτήν τη µικρή παρέµβαση, που µπορεί
να κάνει κανείς σε αυτά τα λίγα λεπτά, αναφέροντας ότι αυτή η
συγκεκριµένη επένδυση έχει διασύνδεση µε την Ιταλία, για την
εξαγωγή του 70% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας -κάτι
που θα συνεισφέρει σηµαντικά στο να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόµβος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το σταθµό
αποσυµπίεσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου και τη σύνδεσή
του µε τον αγωγό ITGI, που προσφέρει στην Ελλάδα µια σηµαντική διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, µε τελικό όφελος
για τους Έλληνες καταναλωτές. Επίσης, µε τη µονάδα απαγωγής
των αερίων -ακούστε- καύσης για την αξιοποίησή τους για παραγωγή βιοκαυσίµων από argyle, που περιλαµβάνεται στο σχεδιασµό του έργου, υλοποιώντας µια πρωτοποριακή πράσινη
τεχνολογία στην Ελλάδα. Και αυτά τα σηµαντικά στρατηγικά πλεονεκτήµατα βοηθούν, επίσης, και στην αντιµετώπιση της ανεργίας και βεβαίως, η κριτική σας, θεωρώ, ότι µόνο καλόπιστη δεν
είναι.
Επαναλαµβάνω αυτό που είπα στη ∆ΕΘ: Το διαχρονικό «δεν
γίνεται», µε το οποίο γαλουχηθήκαµε για πολλά χρόνια, πρέπει να
τελειώσει και τελειώνει. Η Ελλάδα πάει στο «ναι, γίνεται». Και
επενδύσεις θα γίνουν και ανάπτυξη θα έχουµε και την προστασία
του περιβάλλοντος θα διασφαλίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται συνήγορο, µπορεί να απαντήσει µόνος του. Και εγώ µπορώ να εξηγήσω τι εννοώ σε όλα
όσα λέω.
∆ιαβάζω σήµερα πρωτοσέλιδο στον Τύπο όλα όσα είπατε
χθες, κύριε Πρωθυπουργέ. «Μήτρα διαφθοράς το ελληνικό δηµόσιο». Σας απαντώ ότι µήτρα διαφθοράς σ’ αυτήν τη χώρα, παραδοσιακά αν θέλετε, είναι το «µαύρο» πολιτικό χρήµα, η
διαπλοκή οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας και, αν θέλετε,
µήτρα διαφθοράς εµείς επισηµαίνουµε ότι µπορεί να είναι και
στο άµεσο µέλλον οι νόµοι, οι υπουργικές αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγµατα που θα αλλάζουν πολεοδοµικούς όρους, θα
παραχωρούν αιγιαλό, θα απαλλοτριώνουν εκτάσεις ακόµα και
δασικές. Αυτό για εµάς είναι µήτρα διαφθοράς.
Έρχοµαι στην προκείµενη επένδυση: ∆εν µου απαντήσατε,
κύριε Πρωθυπουργέ, συγκεκριµένα. Είναι πράσινη ανάπτυξη το
LPG, που είναι διύλιση, που είναι πετρελαϊκό καύσιµο; Είναι πράσινη ανάπτυξη; Αυτό εννοούσατε προεκλογικά όταν µιλούσατε
για πράσινη ανάπτυξη; Και θα δώσει θέσεις εργασίας; Ποιες είναι
οι θέσεις εργασίας; Εκατόν εξήντα θέσεις προβλέπονται στη µελέτη. Αυτό είναι το µεγάλο έργο για την Αιτωλοακαρνανία, µία
περιοχή που βυθίζεται; ∆εν µπορούµε να έχουµε θέσεις εργασίας στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; ∆εν µου απαντήσατε
συγκεκριµένα.
Έχουµε εδώ µία επένδυση που δεν υπάρχει στον ενεργειακό
σχεδιασµό της χώρας, που αγνοείται η µελέτη επικινδυνότητάς
της, που αφορά στο πιο επικίνδυνο και καρκινογόνο αέριο, που
ιδιώτης επικοινωνιολόγος, σύµβουλος και δικός σας –δεν είναι
αυτό µεµπτό, αλλά είναι ένα θέµα- την προπαγανδίζει στην Αιτωλοακαρνανία και στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο λες και είναι θεσµικός παράγοντας, που χρησιµοποιείτε το fast track για να
προχωρήσετε, παρακάµπτοντας περιβαλλοντικές µελέτες, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, τους νόµους, το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Σύνταγµα, που γράφει, αν θέλετε, στα παλαιότερα
των υποδηµάτων της και την τοπική κοινωνία, η οποία εναντιώνεται, διότι θέλει ποιότητα ζωής και θέλει επενδύσεις µε προοπτική αναπτυξιακή και θέσεις εργασίας. Έλεγαν στην
Αιτωλοακαρνανία για χίλιες πεντακόσιες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για εκατόν σαράντα µε εκατόν εξήντα θέσεις εργασίας.
Αυτή, λοιπόν, κατά τη γνώµη σας, είναι µία επένδυση – πρότυπο διαφάνειας και πράσινης ανάπτυξης; Και νοµίζετε ότι µε
αυτά θα πείσετε τον κόσµο ότι είστε µία Κυβέρνηση που πολεµάει τη διαφθορά και τη διαπλοκή;
Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι αυτό πράσινη ανάπτυξη,
δεν είναι διαφάνεια, δεν είναι καταπολέµηση της διαφθοράς.
Είναι ένα ακόµη σκάνδαλο. Και πολύ σύντοµα γι’ αυτή την υπόθεση -όσο κι αν προσπαθείτε- θα χρειαστεί να δείτε ότι πρέπει να
τηρήσετε και τους νόµους και το Σύνταγµα. Κι εδώ σας δίνουµε
µία ευκαιρία. Έχουµε ρωτήσει ξανά και ξανά γι’ αυτό το θέµα και
γραπτώς και την προηγούµενη εβδοµάδα. Σας δίνουµε µία ευκαιρία να πείτε µία λέξη µόνο: Τέλος. Να πείτε, δεν θα γίνει. Να
το πάρετε πίσω. Σας δίνουµε ευκαιρία. ∆εν την παίρνετε αυτήν
την ευκαιρία. Και, βεβαίως, δεν την παίρνετε, διότι έχετε αποφασίσει, προκειµένου να ευνοήσετε ενδεχοµένως ορισµένους επενδυτές και προκειµένου να προχωρήσετε στην πολιτική σας, να
γράψετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας νόµους, Σύνταγµα, Συµβούλια Επικρατείας, ό,τι έχει θεσπιστεί σ’ αυτήν τη
χώρα.
Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρωθυπουργέ, λέγοντας το εξής:
Στον Αστακό, στο Ελληνικό, στο Βοτανικό παλαιότερα, αν θυµάστε, αλλά και συνολικά σε αυτή την πολιτική σας που θέλετε να
ενοχοποιήσετε τους εργαζόµενους, να απαξιώσετε τους εργαζόµενους, να τους δυσφηµίσετε –παρουσίαζαν χθες τα µέσα ενηµέρωσης για τις έντεκα ∆ΕΚΟ το µέσο µηνιαίο κόστος εργασίας
ως εισόδηµα- χτίζετε την πολιτική σας, βασιζόµενοι, όµως, στην
πολιτική απάτη, βασιζόµενοι σε δηµοσιογράφους – κυβερνητι-
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κούς εκπροσώπους, όπως είπε η ΕΣΗΕΑ. Και δεν το λέω εγώ. Η
ΕΣΗΕΑ το είπε.
Θέλω να σας πω ότι δεν µπορείτε να προχωρήσετε χωρίς συναινέσεις στην κοινωνία. Με συναινέσεις µονάχα µε τους εκδότες, το κατεστηµένο –θυµηθείτε τι λέγατε το 2007 για την
πολιτική αυτών, για την αυτονοµία της πολιτικής, τα ξεχάσατε
αυτά- µε τους δηµοσιογράφους – κυβερνητικούς εκπροσώπους
και µε τη συναίνεση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Καρατζαφέρη
δεν µπορείτε να προχωρήσετε για πολύ. Η κοινωνία σύντοµα θα
σας στείλει µήνυµα. Θα σας στείλει µήνυµα στην κάλπη, σε εσάς
και στους συνεργάτες σας, στους νεοφιλελεύθερους εκεί στου
Μαξίµου που σας συµβουλεύουν και στους επιτηρητές σας, βεβαίως, την τρόικα, που έχει βάλει την ελληνική κοινωνία σε ένα
βαθύ, πάρα πολύ βαθύ, λούκι!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καταλαβαίνω τον κ. Τσίπρα, να θέλει να µονοπωλεί τη λέξη «προοδευτικός». Θεωρώ ότι, προοδευτικός, είναι αυτός ο οποίος,
πρώτα απ’ όλα θέλει να σώσει µία πατρίδα, η οποία είναι έτοιµη
να χρεοκοπήσει, αυτό κάνουµε. Και προοδευτικός είναι αυτός ο
οποίος θέλει να σπάσει κατεστηµένα και κατεστηµένες αντιλήψεις. Αυτό κάνουµε, χτυπώντας τη διαφθορά.
∆εν είπαµε, ο δηµόσιος υπάλληλος, κύριε Τσίπρα, είναι διεφθαρµένος. Είπαµε ότι οι θεσµοί και οι γραφειοκρατίες έτσι
όπως λειτουργούν, βεβαίως δηµιουργούν µία µήτρα διαφθοράς.
Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι προοδευτικό, να λες ότι έχουµε
διαφθορά και µπορούµε αυτό να το αλλάξουµε. Και είναι φασιστικό και ρατσιστικό να λες ότι είµαστε διεφθαρµένοι. Αυτή είναι
η διαφορά.
Σκεφτείτε το, επειδή θέλετε να λέγεστε «αριστερός», κύριε Τσίπρα. Σκεφτείτε τι λέτε, όταν µιλάτε για τον ελληνικό λαό, για το
δηµόσιο υπάλληλο, ή όταν µιλάτε για τους Βουλευτές, τους
εκλεγµένους από τον ελληνικό λαό. Εµείς παίρνουµε καθηµερινά
µηνύµατα και ξέρουµε ότι πονάει ο ελληνικός λαός αλλά ξέρουµε
ότι κάνουµε το καθήκον µας στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών για να βοηθηθεί και να σωθεί αυτή η χώρα.
Θέλω να µιλήσω, όµως, και για την επικινδυνότητα, στην οποία
αναφερθήκατε. Ο έλεγχος επικινδυνότητας έχει ανατεθεί στον
ανεξάρτητο Νορβηγικό νηογνώµονα «Det Norske Veritas», έναν
από τους πιο αξιόπιστους φορείς στον κόσµο, ώστε να εξασφαλιστεί µε απόλυτη βεβαιότητα η ασφάλεια λειτουργίας της µονάδας.
Πέρα, από αυτό όµως να σας ενηµερώσω ότι και όλες οι άλλες
ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν µεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης LPG.
Σας καταθέτω τον πίνακα, για το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη: Η Γαλλία άνω των πεντακοσίων χιλιάδων τόνων. Η Ολλανδία άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων. Η Ιταλία κ.λπ..
Κάτι θα ξέρουν και αυτοί για το πώς προστατεύονται και προστατεύουν το περιβάλλον τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γεώργιος
Παπανδρέου καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω όµως να σας διαβεβαιώσω ότι, αν υπάρξει η οποιαδήποτε υποψία ότι µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα στο περιβάλλον, πρώτος εγώ θα το σταµατήσω πρώτος εγώ και βεβαίως
µε την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ, το οποίο είναι από κοντά και αξιολογεί αυτή την επένδυση.
∆εύτερον, θέλω, να σας επισηµάνω, επειδή µιλήσατε για το
Ελληνικό, ότι όλα όσα γράφονται γύρω από καζίνο και τσιµεντοποίηση, βεβαίως, δεν έχουν καµµία βάση. Το Ελληνικό –που σήµερα είναι τσιµέντο- θα γίνει, εφόσον βεβαίως ευοδωθούν οι
προσπάθειες που κάνουµε και προωθούµε, αν όχι το µεγαλύτερο
πάντως ένα από τα µεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης. Θα είναι
ένα κόσµηµα για την Αθήνα και για τους κατοίκους της περιοχής. Και είµαι σίγουρος ότι, τη συναίνεση για την οποία µιλάτε,
θα την έχουµε, διότι και µε τα δύο χέρια θα ψηφίζουν οι κάτοικοι
της περιοχής, για ένα τόσο ωραίο κόσµηµα το οποίο θα έχουν.
Θα έχουµε την ευκαιρία όµως, να τα συζητήσουµε σε µία επό-
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µενη φάση, εφόσον ωριµάσει µία τέτοια επένδυση.
Θέλω να κλείσω, όµως, µιλώντας για τις διάφορες υπόνοιες
για τις οποίες, δεν µπορώ να γνωρίζω ποιες είναι οι εταιρείες και
ποιος είναι ο καθένας που είναι πίσω από κάθε εταιρεία. Θέλω
όµως να πω κάτι γενικότερο, κύριε Τσίπρα, και για όλους, γιατί
στη χώρα µας πολύ εύκολα ο καθένας χρησιµοποιεί το όνοµα
του ενός ή του άλλου. Έχω πει και προεκλογικά και το λέω και µετεκλογικά, και τώρα, ως Κυβέρνηση ότι όλοι µας έχουµε και φίλους και συγγενείς. Όλοι µας, και φίλους θα έχουµε και συγγενείς θα έχουµε. Κανείς, όµως, για εµένα, δεν είναι ούτε φίλος,
ούτε συγγενής, µπροστά στο δηµόσιο συµφέρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Μπροστά στο δηµόσιο συµφέρον, υπάρχει µόνο το δηµόσιο
συµφέρον!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Να το ξέρετε όλοι σας ότι έτσι λειτουργώ κι έτσι θα λειτουργώ!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεχίζουµε τώρα µε
την πρώτη υπ’ αριθµόν 113/12.10.2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Γείτονα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία κ.λπ..
Ο κ. Γείτονας έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να διατυπώσει
την επίκαιρη ερώτησή του προς τον αρµόδιο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα την
επίκαιρη ερώτηση την εποµένη της ανακοίνωσης του Συνδέσµου
Προµηθευτών Νοσοκοµείων, προµηθευτών ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού, για ένα νέο ξεκίνηµα εµπάργκο στις παραδόσεις υλικού, εξαιτίας, όπως ισχυρίζονται, της
αθέτησης από την Κυβέρνηση της υλοποίησης των συµφωνηθέντων κατά τη ρύθµιση που έγινε το καλοκαίρι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Και την κατέθεσα εν όψει κινδύνου µιας νέας κινητοποίησης
και αναταραχής στα νοσοκοµεία. Θα ήταν απευκταίο αυτό. Ξέρουµε τι έγινε στην προηγούµενη κινητοποίηση όπου τα νοσοκοµεία έφθασαν «στο κόκκινο».
Είναι αλήθεια ότι µε πολλή καθυστέρηση η Κυβέρνηση –θα το
πω- κι ύστερα από πολλές κινητοποιήσεις, µε το ν.3867 το καλοκαίρι ρύθµισε τα συσσωρευµένα χρέη κυρίως από την περίοδο
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα έρθω στην τοποθέτησή µου επ’
αυτού. Στη διάταξη προβλεπόταν -όπως έλεγε- µάλιστα άµεση
εξόφληση.
Σας άκουσα πρόσφατα σε µια ραδιοφωνική συνέντευξη να
λέτε ότι έχουν δίκιο οι προµηθευτές. Ζητήσατε -πολύ σωστά- να
σταµατήσουν οι κινητοποιήσεις και είπατε ότι υπάρχουν δεσµεύσεις ότι θα τελειώσουν όλα αυτά τα θέµατα της ρύθµισης,
η διαδικασία υλοποίησης της ρύθµισης, µέσα στο ∆εκέµβριο.
Αναµένω, λοιπόν, στην απάντησή σας να µας πείτε πού βρίσκεται, ποια η εξέλιξη του θέµατος και τις σχετικές αποφάσεις της
Κυβέρνησης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δέσµευσή σας.
Στην απάντησή σας επίσης θα ήθελα να µου πείτε γιατί η ρύθµιση
σταµατάει µέχρι το 2009, τι προβλέπεται για τα νέα συσσωρευµένα χρέη του 2010, δεδοµένου ότι, όπως είπατε πάλι στη συνέντευξή σας, θέλετε -και πολύ σωστά- από το 2011 να εξοµαλυνθεί
η κατάσταση.
Αυτή η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, θα διευκολύνει επίσης
και θα συµβάλει στο να διασκεδαστούν και ψίθυροι αλλά και κάποια σχόλια ότι υπάρχει διαφωνία στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου κι ότι παίρνετε αποστάσεις από τη ρύθµιση,
θέµατα που δηµιούργησαν πρόσθετη σύγχυση και ανησυχία.
Περιµένω λοιπόν την απάντησή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πριν δώσω το λόγο στον
κύριο Υπουργό, θα ήθελα να κάνω ορισµένες ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κι ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λει-
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τουργίας της Βουλής, εξήντα µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Βάρης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές και ένας εκπαιδευτικός-συνοδός τους µάς παρακολουθούν, κι έχουµε την τιµή να
τους υποδεχόµαστε, από το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για να απαντήσει στην επίκαιρη
ερώτηση του κ. Γείτονα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και
το συνάδελφο, τον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Κώστα Γείτονα,
γιατί θέτει ένα ερώτηµα µε τέτοιον τρόπο, που µου δίνει τη δυνατότητα να δώσω, κύριε Πρόεδρε, µια απάντηση για τη ρύθµιση των οφειλών στους προµηθευτές των νοσοκοµείων έως το
τέλος του 2009, για τη ρύθµιση των οφειλών που γεννώνται
τώρα, µέσα στο 2010, και για τη διαρρύθµιση της σχέσης αυτής,
που σήµερα είναι ανορθολογική, από 1-1-2011.
Πρώτα απ’ όλα όµως θα ξεκινήσω λέγοντας, στον αγαπητό συνάδελφο, πως ό,τι θα πω είναι προϊόν άψογης συνεργασίας µε το
Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Νίκο Πολύζο, τον οποίο δεν
εγνώριζα πριν πάω στο Υπουργείο. Αναγνωρίζω τη µεγάλη συνεισφορά του και θέλω να διευκρινίσω µε τον πιο απόλυτο τρόπο
πως ό,τι γράφεται περί διχογνωµίας σε σχέση µε τη ρύθµιση περί
προµηθειών ανάµεσα σ’ αυτόν και σε µένα είναι πλήρως ανακριβές και δεν µπορεί να µας κάνει κακό ή να µας δηµιουργήσει
προβλήµατα, επειδή συνεργαζόµαστε τόσο στενά κάθε µέρα,
ώστε πραγµατικά δεν έχουµε ανάγκη αν θα µας κοιτάξουν µε
καλό µάτι, αν θα µας χαµογελάσουν ή όχι, ή αν κάποιος δηµοσιογράφος θα γράψει κάτι που πιστεύει ότι είναι σωστό.
Πάµε τώρα στην ουσία. Ο ορισµός της ανορθολογικής σχέσης
εδώ και δεκαετίες στο χώρο της Υγείας -ο κ. Γείτονας το ξέρει
πάρα πολύ καλά αυτό- είναι η σχέση νοσοκοµείων και προµηθευτών, µέσω των ταµείων. Γιατί και η παρεµβολή των ταµείων
δηµιουργεί προβλήµατα γραφειοκρατίας, πολλές φορές αξεπέραστα. Αν θες να «φωτογραφίσεις» αυτό που παράγει προβλήµατα στις επιχειρήσεις, στα νοσοκοµεία και στο Υπουργείο
Οικονοµικών, τότε «φωτογράφισε» τη σχέση προµηθευτών και
νοσοκοµείων. Είναι δυνατόν να λες σε µια επιχείρηση ότι για
αυτό που προµηθεύει τα νοσοκοµεία το 2005 θα πληρωθεί το
2010; Τι θα γίνει µε τους µισθούς που πληρώνει αυτή, µε το φόρο
µισθωτών υπηρεσιών, µε τις εισφορές, µε τη φορολογία εισοδήµατος, µε τις τράπεζες και τα επιτόκια; Κατ’ ουσίαν, τους καταστρέφεις.
Τι κάνουν αυτοί αµυνόµενοι; Πολλαπλασιάζουν τις τιµές. Και τι
κάνει το ελληνικό δηµόσιο; Παραµερίζει τη σχέση ασφαλιστικών
ταµείων και νοσοκοµείων, που είναι η πιο υγιής σχέση, και πληρώνει το κράτος, όχι στο τέλος του χρόνου αλλά µετά από χρόνια.
Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και
αυτή η κατάσταση θα αλλάξει όχι επειδή είµαστε έξυπνοι, ούτε
επειδή κάνουµε το χρέος µας τόσα χρόνια, αλλά επειδή υπάρχει
ο µηχανισµός στήριξης και η επιτήρηση, υπάρχουν απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά τη µεταφορά χρεών από το ένα έτος στο
άλλο. Αυτό που θα έπρεπε να έχουµε κάνει µόνοι µας βάζοντας
έτσι φρένο στο δανεισµό, γίνεται τώρα µε τη µορφή της εισα-
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γωγής εξορθολογισµού. Και δεν έχω κανέναν, µα κανέναν λόγο,
κύριε Πρόεδρε, να κρύψω την αλήθεια. Ευτυχώς, επειδή αυτό γίνεται, αποκτούµε διαχειριστικές δυνατότητες σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Υπεγράφη λοιπόν, κύριε συνάδελφε, και
δηµοσιεύθηκε µετά από δύο µήνες η απόφαση σε ό,τι αφορά τον
καθορισµό του τρόπου που θα εκδοθούν και θα καταβληθούν
στους προµηθευτές τα οµόλογα. ∆ηµοσιεύθηκε πριν από δύο
ηµέρες η απόφαση αυτή.
Υπογράφηκε και θα δηµοσιευθεί, ενδεχοµένως και σήµερα, η
Κοινή υπουργική απόφαση του κ. Σαχινίδη, η δική µου και της κ.
∆ιαµαντοπούλου –η κ. ∆ιαµαντοπούλου είναι για τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία- η οποία καθορίζει και αυτή τον τρόπο, την
ενταλµατοποίηση, το πώς δηλαδή θα καθοριστούν οι απαιτήσεις
του δηµοσίου σ’ αυτήν του τη γωνιά, σε σχέση µε τις συγκεκριµένες οφειλές.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή δηλαδή, µε την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων. Έχουµε τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και τη διανοµή των οµολόγων µέχρι το
τέλος του 2012, 100%.
Ταυτοχρόνως θυµίζω, ως εκ περισσού, ότι έχουν καταβληθεί
250 εκατοµµύρια µετρητά για το 2005 και το 2006. Άκουσον,
άκουσον! Για το 2005 και το 2006! Και δεν µέµφοµαι τη Νέα ∆ηµοκρατία, διότι κι αυτή διαρρύθµισε χρέη που συσσωρεύθηκαν
τη δικιά µας εποχή. Είµαι δέκα χρόνια Βουλευτής. Άκουγα τους
Υπουργούς Υγείας να το λένε αυτό, σε οποιοδήποτε κόµµα κι αν
ανήκαν. Γιατί είναι η τσαπατσουλιά της σχέσης Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονοµικών. ∆ιακόσια πενήντα εκατοµµύρια λοιπόν για το 2005 και το 2006 έχουν
ήδη καταβληθεί, µετρητά, και θα καταβληθούν, κύριε Πρόεδρε,
ακόµη εκατόν τριάντα εκατοµµύρια σε µετρητά µέχρι το τέλος
∆εκεµβρίου.
Αυτά είναι για το 2009, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να πω µόνο µια φράση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να την πείτε, βεβαίως.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για το 2010, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µας δίνεται
η ευκαιρία να τελειώσουµε µε αυτή τη µορφή της κακής συναλλαγής. Πώς θα τελειώσουµε; Θα τελειώσουµε εάν πληρώσουµε
στο 2010. Θα πάµε λοιπόν στη µεταφορά 1.200.000.000 για το
2010 από τα ταµεία στα νοσοκοµεία και στη συνέχεια στους προµηθευτές -εκεί αυτή η σχέση θέλει λίγο σπρώξιµο, γιατί αν την
αφήσεις να πάει µόνη της µπορεί να χάσεις µια ζωή- και ταυτοχρόνως 800.000.000 θα καταβληθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών. Καλύπτει αυτό το σύνολο της δαπάνης; Όχι. Μένουν
600.000.000 -για το 2010 πάλι λέµε, µέχρι και ∆εκέµβριο- τα
οποία θα περάσουν στο 2011 και ως προς αυτό υπάρχει συµφωνία, δεν υπάρχει αντίρρηση, δεν υπάρχει και πρόβληµα σε σχέση
µε την επιτήρηση.
Αν αυτό γίνει όπως το λέω, που παλεύουµε να γίνει όπως το
λέω, τότε ανοίγει ο δρόµος ώστε να µπούµε στο Γενάρη του
2011, µε εξορθολογισµένη τη σχέση αυτή. Έγιναν δυο συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το πόρισµα της προχθεσινής
το βράδυ, θα σας το πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής Β’
Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά βάση η απάντηση του κυρίου Υπουργού µε καλύπτει.
Θέλω να κάνω όµως ορισµένες επισηµάνσεις, κύριε Υπουργέ, και
µιλώ µετά λόγου γνώσεως.
Πρώτον, εγώ θέλω να συµµεριστώ την αισιοδοξία σας να αρχίσουµε από την αρχή το 2011, να ανοίξουµε µια νέα σελίδα σε
αυτό το θέµα. ∆εν θα τακτοποιηθεί όµως το ζήτηµα αν δεν λυθεί
το βασικό αίτιο του ανορθολογισµού, που είπατε, που είναι οι
οφειλές των ταµείων προς τα νοσοκοµεία.
Εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτηµα που είναι στο κέντρο του τριγώνου που σχηµατίζουν το Υπουργείο Οικονοµικών, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα νοσοκοµεία, δεν θα µπορέσουµε ποτέ να
εξορθολογήσουµε τις δαπάνες. Θα συσσωρεύονται χρέη και δα-
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πάνες. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συσσώρευση των χρεών δηµιουργεί ένα φαύλο κύκλο υπερκοστολόγησης, σπατάλης και δυσλειτουργίας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Από κει ξεκίνησε δε ο ανορθολογισµός. Από τις οφειλές των ταµείων άρχισαν οι διοικητές να
λένε: «Τι µαύρος, τι κατάµαυρος. Χρωστάω µου χρωστάνε». Οι
προµηθευτές στην αρχή βολεύονταν, αύξαναν τις τιµές και δεν
έχαναν, κέρδιζαν και από πάνω. Και φτάσαµε επί Νέας ∆ηµοκρατίας στο ξεσάλωµα. ∆ιότι η µεγάλη συσσώρευση των χρεών
έγινε επί Νέας ∆ηµοκρατίας. Τα χρέη γιγαντώθηκαν, έφτασαν σε
ύψη ρεκόρ. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε µάλιστα -µιας και έγινε και
προηγουµένως στην Αίθουσα συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών- ότι
τα χρέη των νοσοκοµείων ήταν το ακανθώδες ζήτηµα σε σχέση
µε τον έλεγχο που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δηµοσιονοµικά, στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στο δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό.
Και το χειρότερο, κύριε Υπουργέ -και θέλω στη δευτερολογία
σας αν µπορείτε να µου δώσετε τα στοιχεία γι’ αυτό- είναι ότι σε
αυτή την περίοδο, στα πεντέµισι χρόνια έγιναν εξωσυµβατικές
προµήθειες µε όργιο υπερκοστολόγησης και σπατάλης. Και θα
παρακαλούσα επειδή στη ρύθµιση που κάναµε νοµιµοποιήθηκαν
και εξωσυµβατικές προµήθειες -εγώ προσωπικά είχα ειδικά αντίθεση σε αυτό- να µου δώσετε αν έχετε τώρα ή σε εύθετο χρόνο
κάποια στοιχεία. Τελικά από αυτά τα συσσωρευµένα χρέη που
ρυθµίζετε, πόσα είναι και κατά είδος και συνολικά, εκείνα που
αφορούν εξωσυµβατικές προµήθειες.
Χαίροµαι διότι, µε τις δύο υπουργικές αποφάσεις που είπατε
ξεµπλοκάρετε η διαδικασία για την ολοκλήρωση της ρύθµισης.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, να τελειώσετε µέσα στα χρονικά περιθώρια που είπατε, έτσι ώστε να µη βρίσκουν πλέον δικαιολογία
οι προµηθευτές προς τους οποίους και εγώ απευθύνοµαι λέγοντας ότι θα πρέπει και εκείνοι από δω και πέρα να δεχθούν και να
συµβάλουν ώστε να δουλέψουµε σε µια νέα βάση και πρέπει να
καταλάβουν ότι τα νοσοκοµεία είναι χώρος όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους, αλλά δεν είναι, σε καµµία περίπτωση, χώρος
εκµετάλλευσης. Καθαρές κουβέντες.
∆εν αντέχει πάντως άλλο το σύστηµα, δεν αντέχουν τα νοσοκοµεία άλλη κινητοποίηση και αναταραχή. Θα πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση. Ξέρω τι παραλάβατε –εγώ έχω
ασκήσει επανειληµµένα κριτική στην προηγούµενη κυβέρνηση η
οποία δυστυχώς απεργαζόταν την ευθανασία του ΕΣΥ, ασχέτως
αν ήθελε να τελειώσει, να «τελευτήσει» το ΕΣΥ όπως και η οικονοµία στα χέρια τα δικά µας- είναι στο κόκκινο τα πράγµατα,
ξέρω τι δυσκολίες βρίσκετε και αντιµετωπίζετε.
Θα είµαστε µαζί σας στην προσπάθεια να λύσετε τα συσσωρευµένα προβλήµατα, αλλά και να ανοίξετε νέες προοπτικές στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο µπορεί πραγµατικά να εγγυάται την υγεία του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας
Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επειδή είµαι πατέρας και επειδή και εγώ ο ίδιος έχω
περάσει περιπέτειες σε σχέση µε την υγεία µου, ξέρω πάρα πολύ
καλά πως ό,τι κάνει ένας Υπουργός Υγείας πρέπει να κατατείνει
στο να µπορεί το κράτος να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες
υγείας. Πρέπει ο ασθενής να είναι στο µυαλό του και ο ασθενής
να είναι στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, πώς
δηλαδή µπορείς να παρέχεις υπηρεσίες υγείας καλύτερες για
αυτόν τον πολίτη, που αρρώστησε, ή πώς µπορείς -όπως είναι η
σύγχρονη κατεύθυνση στις πολιτικές υγείας- να προλαµβάνεις
τις ασθένειες και να εξοικονοµείς ανθρώπινους πόρους, οικονοµικούς πόρους, ό,τι θέλετε και κυρίως την ευτυχία των ανθρώπων, κάνοντας πολιτικές που δεν επιτρέπουν τόσο εύκολα ο
άνθρωπος να αρρωσταίνει.
∆υστυχώς, η Εθνική Αντιπροσωπεία βασανίζεται στα θέµατα
της υγείας, όχι γι’ αυτό, όχι για να βρει καλύτερες λύσεις για τον
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βασικό στόχο µιας πολιτικής υγείας, αλλά όλες οι πολιτικές ηγεσίες βασανίζονται για να χειριστούν αυτά που λέµε εδώ αυτή τη
στιγµή. Και η κατεύθυνση της τοποθέτησης του κ. Γείτονα, ελπίζω και η δική µου, είναι στο να τελειώνουµε µε αυτό το γεγονός τώρα. Εάν µου λέγατε, «Γιατί θα το τελειώσεις εσύ; Οι άλλοι
γιατί δεν το τελειώσανε; Είσαι πιο έξυπνος;» θα έλεγα σε καµµία
περίπτωση. Το είπα µόνος µου στην αρχή. Η ευτυχής συγκυρία
είναι ότι η κατάσταση της χώρας και οι συνθήκες της επιτήρησης και οι όροι της επιτήρησης, δεν επιτρέπουν τη µεταφορά δαπανών από το οικονοµικό έτος που παρήχθησαν στο µέλλον.
Αυτή η συγκυρία δίνει πλεονεκτήµατα. Να νοιαστούµε, να την
αξιοποιήσουµε, ούτως ώστε στο χώρο της υγείας να τακτοποιηθούν τα πράγµατα,να περισσέψουν λεφτά και αυτά τα λεφτά να
τα δώσουµε για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαθαίνω ότι η εθνική δαπάνη
ιδιωτών και κράτους για την υγεία, είναι ίση µε την αντίστοιχη
των Ηνωµένων Πολιτειών. Και δεν νοµίζω ότι τα συστήµατά µας
µπορούν να συγκριθούν. Γιατί τα δικά µας χρήµατα να µην πηγαίνουν στο στόχο και να χάνονται στην πορεία; Ένα κοµµάτι
από αυτά που χάνονται στην πορεία και στις διαδικασίες είναι,
όπως ακριβώς λέει ο κ. Γείτονας, αυτό που χάνεται, από την
υπερβολική τιµή των προµηθειών, όπως προκύπτει από τις πολυετείς καθυστερήσεις του κράτους.
Τι λέµε, λοιπόν, να κάνουµε; Και εδώ υπάρχει η συνέργεια των
τριών Υπουργείων. Και καταλήγουµε στη προχθεσινή µας σύσκεψη το βράδυ στο Υπουργείο Οικονοµικών, κύριε Πρόεδρε,
στο εξής: Η πίεση να µη µεταφέρουµε χρέη του 2010 στο 2011
για τα νοσοκοµεία είναι συγκεκριµένη και δεν µπορούµε να την
ξεπεράσουµε. Είναι ο καλός όρος, ο νούµερο 1. Με µια µικρή
οφειλή για το 2010 από τα 2, 6 δισεκατοµµύρια, που θα είναι η
συνολική δαπάνη των νοσοκοµείων, τα 600 εκατοµµύρια µπορούµε να τα περάσουµε στις αρχές του 2011. Τα 2 δισεκατοµµύρια όµως -που είναι επαναλαµβάνω 1,2 δισεκατοµµύρια από
τα ταµεία προς τα νοσοκοµεία και 800 εκατοµµύρια από το κράτος- θα δοθούν µέχρι 31-12-2010. Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα του κράτους να καταβάλει τη δική του συµµετοχή, λόγου
χάριν λόγω των οφειλών που διαµορφώνονται για τον ΟΠΑ∆, για
το ασφαλιστικό ταµείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
καθώς και λόγω των υποχρεώσεων που έχει το κράτος ως προς
τριµερή χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων. Άρα, εξ ορισµού, το δηµόσιο βάζει λεφτά στη σχέση προµηθευτών και νοσοκοµείων. Το δηµόσιο, λοιπόν, αφού θα τα δώσει που θα τα
δώσει, να τα δώσει εγκαίρως τα χρήµατα αυτά, να αρχίσει να τα
δίνει από το Γενάρη, τα ταµεία να συσσωρεύουν έσοδα από τις
εισφορές, να µπορούν και αυτοί να µπουν στο παιχνίδι από το
Φλεβάρη και οι προµηθευτές, τελικώς, να πληρώνονται σε πραγµατικό χρόνο. Και συνεπώς οι τιµές τους να είναι πολύ µικρότερες.
Μόνο από αυτή τη διαρρύθµιση φαίνεται να προκύπτει όφελος για το δηµόσιο 250 εκατοµµύρια ευρώ για ένα έτος. Μόνο και
µόνο από αυτό. Αυτό δηµιουργεί φυσικά προϋποθέσεις κάποια
από τα χρήµατα αυτά, να τοποθετηθούν στην καλύτερη παροχή
υπηρεσιών υγείας.
Και, τέλος, για να είναι ακέραιη η απάντησή µου απέναντι στο
πρώην Υπουργό Υγείας, τον κ. Γείτονα, θα πω το εξής: Τι λέει;
Λέει, «θα µεταβληθεί η σχέση ταµείων και νοσοκοµείων;» Αυτός
είναι ένας εύκολος στόχος, πολύ δύσκολος όµως γραφειοκρατικά. Εξαιτίας της παρεµβολής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα νοσοκοµεία πρέπει να καθαρίσουν τις οφειλές που έχουν από τα
ταµεία άµεσα. ∆εν µπορείς να εκκαθαρίζεις οφειλή τρία χρόνια
µετά. Πρέπει να την εκκαθαρίζεις µέσα στο µήνα, για να σε πληρώσει ο άλλος. Γιατί τη δική σου εκκαθάριση κάποιος ελέγχων
υπογράφει. Το δικό του έλεγχο και την τελική συµφωνία για το τι
χρωστάει, κάποιος άλλος υπογράφει και εγκρίνει. Αυτή η σχέση,
αν απαλλαγεί από γραφειοκρατικά εµπόδια και αν πάει γρήγορα
η εκκαθάριση των νοσοκοµείων και ο έλεγχος των ταµείων, µπορεί να εξορθολογιστεί.
Πιέζουµε, κύριε Γείτονα, τους διοικητές και τους πιέζουµε µε
έναν τρόπο ενδεχοµένως και σκληρό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: ∆εν έχω αντίρρηση σε αυτό.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
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ληλεγγύης): Πιέζουµε, ώστε να πιέσουν τα λογιστήριά τους, τα
οποία έχουν αφενός λιγότερο προσωπικό από το απαιτούµενο,
αφετέρου µε ελλείψεις στη µηχανογράφηση. Τους πιέζουµε πάντως να τελειώνουµε γρήγορα.
Περιµένουµε στους επόµενους µήνες, µε την προϋπόθεση
αυτού που ρωτάτε, ότι θα έχουµε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις
µας. Εάν δεν γίνει αυτό, κύριε συνάδελφε και µεταφερθούν οι
υποχρεώσεις στο 2011, τελειώσαµε. Το σύστηµα δεν αλλάζει και
γι’ αυτό υπάρχει και το κόστος από την πλευρά του µηχανισµού
στήριξης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας ότι η ειδική κοινοβουλευτική
επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, που έχει συσταθεί
κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία
υποβολής του πορίσµατός της, µέχρι σήµερα 15 Οκτωβρίου
2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο
του πορίσµατος της έως τη ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Επίσης, εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης
«SIEMENS» στο σύνολό της που έχει συσταθεί κατά το άρθρο
144 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατος
της, µέχρι την 20η Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο
της.
Η επιτροπή προτείνει παράταση των εργασιών της, µέχρι και
τη 15η Νοεµβρίου 2010.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 110/12.10.2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, εκ Λακωνίας ορµωµένου, κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών,
σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
κ.λπ..
Παρακαλείται, ο ερωτών Βουλευτής κ. Γρηγόρης Αποστολάκος να διατυπώσει επί δίλεπτον την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα στο δίλεπτο από τον Κανονισµό σπεύδω, κύριε Υπουργέ,
να θέσω υπ’ όψιν σας δυο στοιχεία. Το ένα είναι καθαρά στατιστικό, για να µπορέσετε να διευκολυνθείτε και στην απάντηση
την οποία θα µου δώσετε και αναφέροµαι σε κάποια στατιστικά
στοιχεία που έχουµε µε την πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων του ΤΕΜΠΜΕ.
Σας θυµίζω, λοιπόν, γιατί είµαι βέβαιος ότι τα γνωρίζετε, ότι
σε επίπεδο χώρας, µέχρις ότου η Κυβέρνησή σας προχωρήσει
στις νέες ρυθµίσεις του καλοκαιριού, δηλαδή επί Κυβέρνησης
Νέας ∆ηµοκρατίας, είχαν χορηγηθεί πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε δάνεια, αντί ποσού 5.272.000.000 ευρώ περίπου.
Θα κάνω και µια ειδικότερη αναφορά σε ό,τι αφορά την εκλογική µου περιφέρεια, το Νοµό Λακωνίας. Έχει σηµασία αυτό, όχι
για να προβάλω τον τόπο µου, αλλά για να δείτε κάποιες συγκριτικές προσεγγίσεις. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα στην προηγούµενη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Λακωνίας είχαν χορηγηθεί 430 δάνεια, αντί ποσού 35,5 ευρώ περίπου. Μετά την καθυστέρηση η οποία επεδείχθη από την
πλευρά της κυβερνητικής πρακτικής και άρχισαν στην ουσία να
υλοποιούνται τα προγράµµατα το περασµένο καλοκαίρι πριν
δυο, τρεις µήνες περίπου, τα συνολικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί για την κάλυψη αυτής της µείζονος οικονοµικής σηµασίας
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για τον τόπο µας κάλυψης ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων επί των κυβερνήσεών σας, φτάνουν περίπου στα 559
µε τα στοιχεία τα επίσηµα τα δικά σας, αντί συνολικού ποσού
33.000.000 ευρώ. Στη δε Λακωνία, για να κάνω και την αντίστοιχη
σύγκριση, αυτά που έχουν δοθεί είναι µόνο τρία.
Το ερώτηµα το οποίο αυτή τη στιγµή και στο οποίο καλείστε να
απαντήσετε είναι το εξής: Είστε ικανοποιηµένοι από την εξέλιξη
αυτή; Εκτιµάτε ότι επεδείχθη η προσήκουσα κυβερνητική µέριµνα και επιµέλεια για την κάλυψη ενός τόσο µείζονος οικονοµικής
σηµασίας θέµα, όπως είναι η ρευστότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Σε ό,τι αφορά την πολιτική σας νοµιµοποίηση και τα
πολιτικά επιχειρήµατα επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε, για να τα αρθρώσω ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω θυµίζοντάς σας ότι µπορεί οι
αριθµοί να ευηµερούσαν επί των ηµερών σας, αλλά η ουσία ήταν
διαφορετική. Επίσης, να θυµίσω ότι αυτά τα δάνεια δεν τα δίνει
το κράτος, τα δίνουν οι τράπεζες. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι επί
των ηµερών σας τα δύο προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ είχαν και
περιορισµούς και αποκλεισµούς και αδιαφάνεια και κυρίως, είχαν
στρεβλό τρόπο χρήσης των δανείων και θα µιλήσω επ’ αυτού στη
συνέχεια.
Όταν αναλάβαµε την Κυβέρνηση ήταν σε ισχύ ένα πρόγραµµα
δικό σας από το ΤΕΜΠΜΕ, το λεγόµενο Β’ φάση, «Εγγύηση δανείων κεφαλαίου, κίνηση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων».
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν το σταµάτησε αυτό το πρόγραµµα, το άφησε να εξελίσσεται και παράλληλα θέσαµε σε
εφαρµογή δυο νέα προγράµµατα.
Πρώτον, εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και, δεύτερον, εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς
πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών.
Σήµερα, λοιπόν, διατίθενται τρία εγγυοδοτικά προγράµµατα
στην ελληνική αγορά. Το πρόγραµµα το δικό σας -να το ονοµάσουµε έτσι- το λεγόµενο Β’ φάση, είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο
του 2009 και συνεχίζεται. Τι παρουσίασε, όµως, αυτό το πρόγραµµα; Από τον Αύγουστο του 2009 και µετά παρουσίασε µια
καθίζηση, µε αποτέλεσµα το Μάιο και τον Ιούνιο του 2010 οι εγγυήσεις να φτάνουν µόνο στις εκατόν εβδοµήντα πέντε κατά
µέσο όρο το µήνα. Στη συνέχεια δε, Ιούλιο έως Σεπτέµβριο του
2010, ο αριθµός πέφτει στο εξήντα τρία. Ο προϋπολογισµός εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ για τη Β’ φάση ήταν 5.000.000.000 ευρώ.
Από αυτά εγκρίθηκαν µόλις 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και παρέµενε αδιάθετος προϋπολογισµός 3,4 δισεκατοµµυρίων. Αντιλαµβάνεστε ότι η εξέλιξη του προγράµµατος είναι απολύτως
προβληµατική. Εν όψει αυτής, λοιπόν, της καθοδικής πορείας
αυτού του προγράµµατος –και θα σας πω στη συνέχεια γιατί είχε
καθοδική πορεία- δεν µείναµε µε τα χέρια σταυρωµένα, αλλά δηµιουργήσαµε τα δυο νέα συµπληρωµατικά προγράµµατα, µε
σκοπό βέβαια τη στήριξη και την υποβοήθηση της αγοράς. Λάβαµε υπ’ όψιν, τόσο τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όσο και τις
παρατηρήσεις των Επιµελητηρίων και εφαρµόστηκαν τα δυο νέα
προγράµµατα που σας είπα προηγουµένως. Ποιες διαφορές
έχουν; Το πρόγραµµα το δικό σας το λεγόµενο Β’ φάση, µε τα
δυο νέα προγράµµατα, έχουν διαφορές κρίσιµες. Το πρόγραµµα
της Β’ φάσης αποκλείει όλες τις νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως τρία χρόνια στην αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου παρακαλώ ένα λεπτό από τη δευτερολογία µου, για να µη διακόψω τη ροή της πληροφόρησης
και της ενηµέρωσης του Σώµατος.
Το πρόγραµµα λοιπόν της Β’ φάσης, πρώτον, αποκλείει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν έως τρία χρόνια στην αγορά. ∆εύτερον, αποκλείει τις επιχειρήσεις που δεν έχουν θετικό πρόσηµο,
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έστω και 1 ευρώ στα σωρευτικά αποτελέσµατα προ αποσβέσεων
και φόρων. Και, τρίτον, το ποσό είναι µόλις 125 χιλιάδες ευρώ.
Αντιλαµβάνεστε δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις που δεν είχαν κέρδη
αποκλείονται από το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα που σας ανέφερα προηγουµένως της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τις πρώτες
ύλες και για τα εµπορεύµατα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε ηλικίας, είτε είναι νεοσύστατη είτε είναι υφιστάµενη. ∆εν θέτει ως προαπαιτούµενο το θετικό αποτέλεσµα.
Γιατί µια επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται δάνειο, ενώ έχει ζηµιές. ∆εν θα την αφήσουµε να κλείσει. Χρησιµοποιεί δίγραµµες
επιταγές, για να αποφευχθεί εκτροχιασµός του σκοπού του δανείου και το ανώτατο ύψος του είναι 300.000 ευρώ. Η µεγάλη,
όµως, διαφορά είναι στους όρους του δανείου. Τα νέα προγράµµατα έχουν διάρκεια έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος, ενώ
η δική σας Β’ φάση είχε δάνεια τριετίας, χωρίς περίοδο χάριτος.
Και επιπρόσθετα, ενώ το πρόγραµµα της κυβέρνησής σας επέτρεπε στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα δάνεια, όπως αυτές
έκριναν, τώρα στο νέο πρόγραµµα αναφέρεται ρητά ποιες ανάγκες βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα των επιχειρήσεων επιτρέπεται
να καλύπτονται.
Κύριε συνάδελφε, θυµάστε ότι πολλές επιχειρήσεις πήραν δάνεια που δεν τα χρειάζονταν και τα µετέτρεψαν σε προθεσµιακές καταθέσεις.
Επίσης, κάθε επιχείρηση, σύµφωνα µε το δικό σας πρόγραµµα, έχει δικαίωµα µιας µόνο έγκρισης, ενώ τώρα έχει το δικαίωµα µέχρι και έξι εγκρίσεων.
Εποµένως είναι εύκολα κατανοητό ότι οι όροι των εγγυήσεων
των δανείων των δύο νέων προγραµµάτων είναι ευνοϊκότεροι από
τους όρους που είχατε βάλει εσείς, σύµφωνα µε τις τότε συνθήκες της αγοράς. Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Γι’ αυτό αυτοί
οι όροι των σηµερινών δικών µας προγραµµάτων έχουν γίνει αποδεκτοί από την αγορά και δεν έχει ζητηθεί η αναθεώρησή τους.
Επειδή αναφερθήκατε, σας αναφέρω τα στατιστικά στοιχεία
για το τρίµηνο του Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2010. Στους τρεις µήνες
παρουσίας αυτών των δύο νέων προγραµµάτων στην αγορά
έχουν δοθεί εγγυήσεις για τα δύο προγράµµατα σε εξακόσιες
εξήντα δύο επιχειρήσεις µε αξία δανείων περίπου 40 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ για τη δική σας Β’ φάση, που είναι ακόµα σε ισχύ,
έχουν δοθεί µόλις εκατόν ενενήντα µία εγγυήσεις, µε εγγυηµένα
δάνεια περίπου 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Καταθέτω για τα Πρακτικά το σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου για το τι θα γίνει από εδώ
και πέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το Νοµό Λακωνίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος για τρία λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, κάνατε µια
φιλότιµη προσπάθεια, αλλά ήταν άχαρος ο ρόλος σας. Εγώ δεν
θα δίσταζα να συµφωνήσω µαζί σας στην προσπάθεια την οποία
κάνετε, για να διορθώσετε κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες χορήγησης των εγγυήσεων. Και εγώ για εγγυήσεις µιλούσα. Είναι
προφανές αυτό. Όµως, επί της ουσίας δεν µου είπατε τίποτα και
µε βάζετε στον πειρασµό να θέσω υπ’ όψιν σας κάποια πράγµατα.
Ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον, κάτω από το οποίο καλείστε
να διαχειριστείτε µια µείζονος σηµασίας κυβερνητική πολιτική
που έχει να κάνει µε την προστασία των µικροµεσαίων και πολύ
µικρών επιχειρήσεων; Σε αυτό, υποθέτω, συµφωνούµε. Άρα δεν
είναι θέµα να µου κάνετε συγκρίσεις ποιος νόµος ήταν καλύτερος ή χειρότερος. Το αποτέλεσµα µετράει. Και το αποτέλεσµα σε
πραγµατικά νούµερα, που έχουν να κάνουν µε την πραγµατική
οικονοµία, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ένα ελάχιστο ποσοστό µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων έχουν τύχει
αυτών των ευεργετικών διατάξεων.
∆εύτερον, µπαίνω στον πειρασµό να σας πω ότι τα δεδοµένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τα οποία κριτικάρεστε αυτήν τη στιγµή όχι µόνο από εµάς,
αλλά από τα επιµελητήρια, τους εµπορικούς συλλόγους, από το
σύνολο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι τρία. Όταν πήρατε
την εντολή διακυβέρνησης της χώρας µιλούσατε πράγµατι –και
έχετε αυτή τη νοµιµοποίηση από το κυβερνητικό σας πρόγραµµα
που το έχω µπροστά µου- για τη διόρθωση αυτών των ατελειών
που υπήρχαν, κατά την εκτίµησή σας. Για εµάς δεν υπήρχαν.
Γιατί δεν το συνεχίσατε, να κάνετε δηλαδή τις διορθώσεις, δίνοντας συγχρόνως και τις εγγυήσεις;
Εκεί υπάρχει και µια άλλη δέσµευσή σας, που µιλούσε για την
κάλυψη των γεωργικών επιχειρήσεων, κύριε Ρόβλια. Ήταν δέσµευσή σας, η οποία έχει τύχει της επιδοκιµασίας του λαού πριν
από ένα χρόνο. Εδώ είναι η πρώτη µεγάλη ασυνέπειά σας.
Η δεύτερη ασυνέπειά σας είναι σε σχέση µε τις κυβερνητικές
δεσµεύσεις. Η προκάτοχός σας, η κ. Κατσέλη, απ’ αυτό εδώ το
Βήµα, µιλώντας κατά τις προγραµµατικές δηλώσεις, είχε δεσµευθεί ότι εντός τριµήνου –και εκεί είναι το πρόβληµα, κύριε
Υφυπουργέ- θα φέρει νοµοσχέδιο το οποίο θα ρυθµίσει τις
όποιες βελτιώσεις θέλατε να κάνετε σ’ αυτό το νόµο. Γιατί δεν το
φέρατε σε τρεις µήνες; Περιµένατε να έρθει το καλοκαίρι, αφήσατε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στο έλεος του θεού, αφήσατε ανέλεγκτες τις τράπεζες, παραλείψατε ακόµα και τη
δέσµευση την οποία είχατε ως κόµµα, διά στόµατος του νυν
Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δήλωνε ότι θα πρέπει να συνδεθεί το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ µε το πρόγραµµα στήριξης ρευστότητας των τραπεζών. Ούτε και αυτό το κάνατε.
Επίσης, δεν κάνατε και κάτι άλλο. ∆εν µας λέτε τίποτα για την
ταµπακιέρα. Λέγατε ότι τα 100 εκατοµµύρια που είχε θέσει η
προηγούµενη κυβέρνηση ήταν ελάχιστα και το απαιτούµενο
ποσό το οποίο θα έπρεπε να διατεθεί στην πραγµατική οικονοµία
ήταν 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Αυτά εσείς τα λέγατε. Χρειάστηκε να έρθει ερώτηση εννέα
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τρεις από τους οποίους έγιναν Υφυπουργοί και είναι στην Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή, στις αρχές
καλοκαιριού, για να στέρξει η απελθούσα Υπουργός, η κ. Κατσέλη, η οποία απολαµβάνει και µιας ιδιότυπης πολιτικής ασυλίας. Βέβαια, είναι άχαρος ο ρόλος σας, αλλά τελικά, όπως το
κράτος έχει συνέχεια, οφείλατε να συνεχίσετε την πολιτική αυτή
µε τις όποιες διορθώσεις θέλατε να κάνετε, έτσι -πολλώ δε µάλλον- έχουν συνέχεια και οι Υπουργοί. Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν αναφέροµαι προσωπικά σε εσάς, αλλά κυρίως στην
ασυνέπεια της προηγούµενης Υπουργού κ. Κατσέλη, η οποία
άφησε να περάσουν οκτώ µήνες, για να προχωρήσει τη ρύθµιση,
ενώ για να εφαρµοστεί πέρασαν στην ουσία δώδεκα µήνες.
Όλα αυτά δεν έχουν τόσο µεγάλη σηµασία όσο έχει σηµασία
να µπορέσετε, έστω και τη στιγµή αυτή, µε τη νέα πολιτική ηγεσία, µε τις νέες δεσµεύσεις τις οποίες έχετε αναλάβει, να δώσετε
µια ωφελίµως υπαρκτή απάντηση στις εναγώνιες απαιτήσεις του
εµπορικού κόσµου της χώρας, των µικροµεσαίων. Εκεί είναι το
µεγάλο ζητούµενο. Τα µαγαζιά κλείνουν. Εάν κάνετε µια βόλτα
στους κεντρικούς δρόµους της Σπάρτης, στις οδούς Παλαιολόγου και Λυκούργου, θα δείτε αυτήν τη στιγµή είκοσι άδειες επιχειρήσεις. Άρα, πρέπει να ενεργοποιήσετε στο µέγιστο δυνατό
βαθµό όλο αυτόν το µηχανισµό, που για µένα είναι ανεπαρκής
και από διοικητικής πλευράς αλλά και από πλευράς οικονοµικών
δυνατοτήτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας
έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε συνάδελφε, µαγικές συνταγές για την αγορά δεν υπάρχουν. Το ξέρουµε όλοι αυτό,
όπως επίσης ξέρουµε ότι αυτήν τη στιγµή οι τράπεζες µε πολύ
µεγάλη δυσκολία δίνουν δάνεια για τους δικούς τους λόγους,
τους οποίους συζητάµε µαζί τους και ήδη δεσµεύτηκαν ότι µέχρι
το τέλος του χρόνου θα ανοίξουν οι στρόφιγγες και θα δοθούν
δάνεια.
Σχετικά µε το θέµα που είπατε για τον πρωτογενή τοµέα, θέλω
να σας πω ότι το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ,
το δικό σας θεσµικό πλαίσιο, ξέρετε ότι δεν επέτρεπε την εγγυοδοσία για τον πρωτογενή τοµέα. Συµφωνούµε σ’ αυτό.
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Σας λέω, λοιπόν, ότι ήδη προχωράµε, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε µέσω του ΕΣΠΑ να επενδυθούν περισσότερα από 300 εκατοµµύρια ευρώ και να λειτουργήσουν δύο προγράµµατα, ένα για την αλιεία και το άλλο
για τις αγροτικές επιχειρήσεις, µε σκοπό την κάλυψη των επενδύσεων είτε µέσω εγγυήσεων δανείων είτε µέσω χαµηλότοκων
δανείων. Το θέµα το γνωρίζω. Είµαι από αγροτική περιοχή και
δεσµεύοµαι ότι θα τρέξει.
Από εκεί και πέρα, ήδη υλοποιούνται το Ταµείο «Εξοικονοµώ
κατ’ οίκον», το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το Ταµείο Χαρτοφυλακίου Αλιείας και το Ταµείο Κεφαλαίων Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά είναι στο πρόγραµµα.
Ολοκληρώθηκε και ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισµός για το Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον». Οι τράπεζες θα συνεισφέρουν
ποσά 400 εκατοµµυρίων ευρώ και έτσι θα συγκεντρωθούν στο
ταµείο, µαζί µε τα 200 εκατοµµύρια που θα δοθούν από το πρόγραµµα, κεφάλαια συνολικού ύψους 600 εκατοµµυρίων. Τα κεφάλαια αυτά θα δοθούν είτε ως άτοκα δάνεια είτε ως χαµηλότοκα και στις περισσότερες περιπτώσεις µε επιχορήγηση που θα
αποµειώνει το αρχικό ποσό δανείου κατά 15% έως 30% σε φυσικά πρόσωπα, µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών τους.
Έως το τέλος του Οκτωβρίου ελπίζουµε ότι θα ολοκληρωθεί
και το business plan του νέου Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και
στη συνέχεια, µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιλεγούν οι
τράπεζες που θα συνεπενδύσουν σ’ αυτό το Ταµείο ποσά ύψους
περίπου 900 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι το ΤΕΜΠΜΕ θα αναδιαρθρωθεί και θα µετονοµαστεί σύντοµα σε Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και έως το τέλος του 2011 προγραµµατίζουµε, ελπίζουµε και δεσµευόµαστε ότι θα κάνουµε το καλύτερο που µπορούµε προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε τουλάχιστον 5 δισεκατοµµύρια να διοχετευτούν στην αγορά σε
συνεργασία µε τις τράπεζες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στις επίκαιρες
ερωτήσεις δεύτερου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 109/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα
Νασιώκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ..
Παρακαλείται ο Βουλευτής κ. Έκτορας Νασιώκας να λάβει το
λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
Φέρνω αυτό το θέµα του προγράµµατος µείωσης νιτρορύπανσης των εδαφών της Θεσσαλίας στη Βουλή για πολλοστή
φορά. Γιατί πράγµατι το πρόβληµα στη Θεσσαλία είναι τεράστιο.
Όλα τα καλλιεργήσιµα εδάφη είναι βεβαρηµένα ή πολύ βεβαρηµένα λόγω αλόγιστης χρήσης λιπασµάτων τις προηγούµενες δεκαετίες και κυρίως τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη δηµόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και την
ασφάλεια ζωής των πολιτών της Θεσσαλίας. Μπορώ να σας πω
ότι για την περιοχή Λάρισα-Φάρσαλα, η κατάσταση είναι τραγική.
Ευτυχώς υπήρξε το πενταετές πρόγραµµα απονιτροποίησης,
το οποίο απέδωσε τεράστια, σηµαντικά, θεαµατικά, παρ’ όλο που
δεν υπάρχει ειδική µελέτη πιστοποίησης της κατάστασης. Κι
αυτό είναι κάτι που λείπει. Και είναι καθήκον µας και του Υπουργείου -και δεν ξέρω και άλλων φορέων- να γίνει αυτή η µελέτη. Οι
αγρότες µας έκαναν σηµαντική επένδυση για να λειτουργήσει το
πρόγραµµα. Σήµερα η κατάσταση είναι καλύτερη απ’ όσο ήταν,
αλλά παραµένει τραγική. Αρκεί να σας πω ως παράδειγµα, ότι
όταν ποτίζονταν αυτά τα χωράφια πριν από το πρόγραµµα, άφριζαν. Να σας πω και ένα δεύτερο παράδειγµα µε µια συγκεκριµένη έκταση χωραφιών. Ένα µεγάλο κτήµα τετρακοσίων
στρεµµάτων, χρειαζόταν χωρίς το πρόγραµµα, σαράντα έως σαράντα πέντε τόνους λίπασµα και τώρα µε το πρόγραµµα χρειάζεται λιγότερους από οκτώ τόνους.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Για λόγους, λοιπόν, δηµόσιας υγείας –κυρίως δηµόσιας
υγείας- για λόγους περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και όχι
µόνο για λόγους οικονοµικής στήριξης των αγροτών -που είναι
πολύ σηµαντική αυτή την περίοδο, την τραγικά δύσκολη, που τη
γνωρίζετε πολύ καλά εσείς- πρέπει το πρόγραµµα να συνεχιστεί.
Ένα πρόγραµµα που θα δώσει ανάσα ζωής, θα είναι µια ελπίδα
για τη Θεσσαλία.
Γι’ αυτό θέλουµε σήµερα εδώ τρεις σταράτες κουβέντες, που
να υλοποιηθούν όµως. Πρώτον, θα συνεχιστεί ή όχι το πρόγραµµα; ∆εύτερον, σε τι ύψος χρηµάτων για τη Θεσσαλία είναι
αυτό το πρόγραµµα; Και, τρίτον, πότε θα γίνει η προκήρυξη για
να ξεκινήσει το πρόγραµµα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Έκτορα Νασιώκα.
Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη
έχει το λόγο.
Νοµίζω ότι είναι η πρώτη σας αγόρευση. Καλωσορίσατε ως
Υπουργός.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κ. Νασιώκα και για το καλωσόρισµα και τις
ευχές, αλλά κυρίως για την ερώτησή του. Γιατί είναι µια ερώτηση
που δίνει την ευκαιρία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις σε ένα ζήτηµα
πολύ σηµαντικό για τους αγρότες µιας περιοχής µε ιδιαίτερη συνεισφορά στο σύνολο της αγροτικής οικονοµίας και παραγωγής.
Και είναι ένα ζήτηµα, που όπως πολύ ορθά τονίσατε, τριτευόντως ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήµατος. Είναι πρωτευόντως
ένα ζήτηµα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ένα ζήτηµα δηµόσιας υγείας. Και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα πρέπει κανείς να το
εντάσσει στον συνολικό του προγραµµατικό σχεδιασµό.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι το χρηµατοδοτικό σχήµα του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 είναι ένα
σχήµα επιβαρυµένο µε ανειληµµένες υποχρεώσεις σε έναν πολύ
µεγάλο βαθµό σε σχέση µε τις υπάρχουσες και υφιστάµενες πιστώσεις. Και θέλω να δώσω τάξη µεγέθους για να γνωρίζουµε
για τι πράγµατα µιλάµε.
Τα προγράµµατα γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, για παράδειγµα, έχουν µια κάλυψη σε ό,τι αφορά τις ανειληµµένες υποχρεώσεις που ξεπερνά το 89% των υπαρχουσών πιστώσεων.
Συγκεκριµένα, για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις οι ανειληµµένες υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 840.000.000 ευρώ όταν το
σύνολο των υπαρχουσών πιστώσεων είναι 1.036.000.000 ευρώ.
Το λέω αυτό γιατί πρέπει να βαρύνει στην κρίση µας και στην
αξιολόγησή µας σε ό,τι αφορά την ευθύνη ή την ανευθυνότητα,
µε την οποία κάποιοι άνθρωποι διαχειρίστηκαν την προηγούµενη
προγραµµατική περίοδο και στην εκπνοή της στο τέλος δηλαδή
του 2006 υπέγραφαν εντάξεις γνωρίζοντας ότι θα οδηγήσουν το
πρόγραµµα σε ένα δηµοσιονοµικό αδιέξοδο.
Παρ’ όλα αυτά επειδή η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάγκη άµβλυνσης των κλιµατικών αλλαγών και η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας του αγροτικού τοπίου και των δασών
είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και προτεραιότητα που
διαπερνά οριζόντια τους στόχους του προγράµµατος, τα προγράµµατα απονιτροποίησης είναι αναγκαία και θα συνεχιστούν.
Αυτή τη δέσµευση υπηρετεί η αναθεώρηση του προγράµµατος από την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσθετες ενισχύσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά
µέτρα ύψους 240.000.000 ευρώ. Λοιπόν, 240.000.000 ευρώ πρόσθετοι πόροι προκειµένου να προχωρήσουµε σε προκηρύξεις,
εφόσον βεβαίως υπάρξει η έγκριση από την επιτροπή.
Οι νέες προκηρύξεις θα αφορούν προγράµµατα βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας και προγράµµατα προστασίας περιοχών ευάλωτων στα νιτρικά. Όπως ξέρετε, στο πρόγραµµα
αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 τα προγράµµατα της απονιτροποίησης θα εφαρµοστούν σε επτά περιοχές.
Αυτές οι περιοχές είναι: Η ανατολική και δυτική Θεσσαλία, το κω-
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παϊδικό πεδίο, η λεκάνη Πηνειού Ηλείας, ο κάµπος της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ηµαθίας συµπεριλαµβανοµένου του
Νοµού Κιλκίς, η λεκάνη του Στρυµόνα, η πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας και το Αργολικό πεδίο. Η περιοχή της Θεσσαλίας, που ήταν
και στο προηγούµενο πενταετές πρόγραµµα, περιλαµβάνεται
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και όπως δείχνουν όλες
οι τελευταίες µετρήσεις των υδάτων, τα προγράµµατα απέδωσαν σηµαντικά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό είναι χρέος και αναγκαιότητα να συνεχιστούν. Προκηρύχτηκε ήδη η δράση για την
Κορώνεια. Θα προκηρυχθεί το Αργολικό πεδίο και στη συνέχεια,
στις αρχές του 2011 θα έχουµε τις υπόλοιπες προκηρύξεις.
Πρέπει να πω ότι τα προγράµµατα αυτά θα εφαρµοστούν µε
απλοποιηµένη µεθοδολογία είτε µε µόνιµη αγρανάπαυση είτε µε
συνδυασµό αµειψισποράς και καλλιεργηµένου περιθωρίου, µε
µείωση βεβαίως των λιπαντικών µονάδων και της κατανάλωσης
των υδάτων, ούτως ώστε να έχουµε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και θα αφορούν νέες εντάξεις. Γιατί όπως ξέρετε, η συνέχιση ή επιµήκυνση των υπαρχουσών συµβάσεων, προσκρούει
στους υφιστάµενους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άρα είναι κάτι που δεν µπορεί να γίνει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Μιλένα Αποστολάκη, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο συνάδελφος Βουλευτής Λαρίσης από το ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας Νασιώκας έχει το λόγο.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη δέσµευσή µας
και για τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις- απαντήσεις σας και για το
πρόγραµµα που συνεχίζεται και εντάσσεται η Θεσσαλία και για
το πότε θα γίνει η προκήρυξη. ∆εν µπορώ να εκτιµήσω το ύψος
των πιστώσεων για τη Θεσσαλία, αλλά η αύξηση των 240.000.000
ευρώ βοηθά στο να έχουµε ένα λογικό αποτελεσµατικό πρόγραµµα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και εκ µέρους των αγροτών της
Θεσσαλίας -πέρα από τη δέσµευση- για τη σηµασία που δώσατε,
γιατί αυτή τη διαπίστωση δεν την ακούµε πολύ στην Αίθουσα,
στον πρωτογενή τοµέα, για να βγει η χώρα µας από την κρίση
και κυρίως στον αγροτικό κόσµο της Θεσσαλίας.
Γνωρίζω τις οικονοµικές δυσκολίες του προγράµµατος και την
υπέρβαση και το ξεχείλωµα που είχε υποστεί το Πρόγραµµα
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Υπάρχει, όµως, κάτι ακόµα που
θέλω να σας το µεταφέρω: Για να πείσουµε τους αγρότες, οι
οποίοι παραµένουν πολύ δύσπιστοι και όχι αδίκως -δεν παραµένουν δύσπιστοι γιατί δεν άκουγαν ξεκάθαρες θέσεις µέχρι τώρα
ή δεν υλοποιούνταν αυτές, ούτε λόγω της λογικής προεκλογικής
δυσπιστίας, αλλά γιατί υπάρχει και συνολικά µία δυσπιστία και
προς το πολιτικό σύστηµα- πρέπει αυτά που δεσµευτήκατε τώρα,
κυρία Υφυπουργέ, να γίνουν πράξη.
Για να φτάσουµε, όµως, σήµερα στο πρόγραµµα περάσαµε
από σαράντα κύµατα. Πριν ένα χρόνο διέρρευσε η πληροφορία
ότι η Θεσσαλία είναι εκτός αυτού του προγράµµατος. Και δεν
ήταν µόνο πληροφορία, αλλά υπήρξε και σε απαντήσεις συναδέλφων Βουλευτών. Πάντως, σε δική µου αναφορά, ένα χρόνο
περίπου πριν από τώρα, υπήρξε απάντηση ότι η Θεσσαλία είναι
εκτός προγράµµατος. Υπήρξε κινητοποίηση όλων των φορέων
της Θεσσαλίας, όλων των Βουλευτών. Σε δική µου ερώτηση το
Μάρτιο, η κυρία Υφυπουργός ευτυχώς άλλαξε τη θέση της και
ενέταξε τη Θεσσαλία.
Βέβαια, από τότε µέχρι σήµερα γίνονται αυτά που είπατε, τα
προκαταρκτικά της αναθεώρησης και της εξεύρεσης χρηµάτων.
Σήµερα, όµως, είµαστε εδώ για να πούµε πιο συγκεκριµένα
πράγµατα. Εγώ να σας πω για τη Θεσσαλία και για τη Λάρισα,
κυρία Υφυπουργέ, ότι στο προηγούµενο πρόγραµµα, το οποίο
ήταν πολύ επιτυχές, θέλω µια δέσµευση να βρεθεί τρόπος να
γίνει µια µελέτη πιστοποίησης αυτών των αποτελεσµάτων. ∆εν
µπορούµε µόνο από υποκειµενικά, όπως ο καθένας το βλέπει ή
από άλλα αντικειµενικά ευρήµατα να βγάζουµε αποτελέσµατα
από το πώς πάει το πρόγραµµα. Σήµερα, θέλουµε επιστηµονικά
να το κατοχυρώσουµε αυτό.
∆εύτερον, εκεί -στο νοµό µας- ήταν ενταγµένοι τέσσερις χιλιάδες αγρότες και κάλυπταν περίπου εξακόσιες χιλιάδες στρέµ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατα των περιοχών κυρίως που ήταν πιο βεβαρηµένα. Για να προχωρήσει το πρόγραµµα επαρκώς, η εκτίµησή µας είναι ότι χρειάζεται το πρόγραµµα στην πενταετία, στην τετραετία 150
εκατοµµύρια. Θα είναι ένα φοβερά αποτελεσµατικό πρόγραµµα,
που θα κατοχυρώσει τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, την
ποιότητα ζωής, το τι τρώµε, το πώς ζούµε, πώς ζουν τα παιδιά
µας και το τι νερό πίνουµε.
Και αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό και για την εθνική οικονοµία που περνάει κρίση, γιατί θα συµβάλει αποτελεσµατικά στο
να παράγουµε προϊόντα, τα οποία πλέον θα είναι περιζήτητα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Έκτορα Νασιώκα.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τριάντα δευτερόλεπτα.
ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό φτάνει.
Κύριε Πρόεδρε, η συµβολή της αγροτικής παραγωγής και του
αγροτικού τοµέα µέσα από την ανατροπή του σηµερινού
αρνητικού γεωργικού ισοζυγίου, είναι µοχλός ανάπτυξης και θα
έλεγα ένας µονόδροµος, προκειµένου η χώρα να βγει από τη
σηµερινή κρίση. Και αυτό για την Κυβέρνηση είναι µια επιλογή
που θα υπηρετηθεί και υπηρετείται ήδη από συγκεκριµένες
πολιτικές.
Θέλω να πω ότι το πρόγραµµα της απονιτροποίησης στη
Θεσσαλία που θα συνεχιστεί και η έκταση των πόρων που θα το
ενισχύσουν και θα το υπηρετήσουν, θα προσδιοριστεί από δύο
παράγοντες. Ο ένας είναι ένας θετικός και ο άλλος είναι ένας
αρνητικός παράγοντας.
Ο θετικός παράγοντας είναι η εµµονή της Κυβέρνησης και των
προτεραιοτήτων του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, σε
σχέση µε την αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης αυτού του
προγράµµατος.
Ο αρνητικός ή περιοριστικός –αν θέλετε- είναι οι υπερβάσεις
που σηµειώθηκαν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο,
µέσα από µία αδιανόητη, ανορθολογική και πελατειακή
διαχείριση του προγράµµατος αυτού. Θα είναι, όµως, σίγουρα
ένα πρόγραµµα που θα µπορεί να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες
ανάγκες που έχει ο Θεσσαλικός Κάµπος.
Και να πω ότι θα επιδιώξουµε µία συνεργασία µε το Υπουργείο
Κλιµατικής Αλλαγής, για να δούµε το ζήτηµα της πιστοποιηµένης
µελέτης στις σηµερινές υπάρχουσες µετρήσεις των υδάτων,
ούτως ώστε να έχουµε ένα ολοκληρωµένο, επιστηµονικά τεκµηριωµένο αποτέλεσµα για τις θετικές επιπτώσεις του προγράµµατος απονιτροποίησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη.
Θα συζητηθεί τώρα δεύτερη η µε αριθµό 111/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Χίου κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση της «Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων Α.Ε.» (ΜΟ∆) κ.λπ..
Κύριε Μουσουρούλη, να µας το αναπτύξετε, να το καταλάβουµε. Έχετε δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης είναι µία ανώνυµη εταιρεία
µε µοναδικό µέτοχο το ελληνικό δηµόσιο, η οποία έχει ως σκοπό
την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη όλων των φορέων άσκησης πολιτικής που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη της χώρας
και σε όλο το φάσµα του σχεδιασµού της διαχείρισης του ελέγχου, αλλά και της υλοποίησης των προγραµµάτων του. Είναι ένα
σπουδαίο εργαλείο στην προσπάθεια που κάνει η χώρα, διαχρονικά, να αξιοποιήσει τα κοινοτικά προγράµµατα.
Ως κυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία ενίσχυσε θεσµικά το εργαλείο αυτό –αναφέροµαι στο άρθρο 33 του ν.3614/2007- αναβάθµισε την επιχειρησιακή ικανότητα της ΜΟ∆ µε φυσικές
υποδοµές, αλλά και τεχνολογικές υποδοµές –αναφέροµαι στο
νέο κτήριο, και στα συστήµατα πληροφορικής που συγχρηµατοδοτούµενα και έχουν ήδη εγκατασταθεί και υποστηρίζουν σε
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όλες τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης για τα Υπουργεία- και βέβαια, µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντί να αφοµοιώσει και να αξιοποιήσει κι εδώ, θα µου επιτρέψετε να ανοίξω µια παρένθεση για να
αναφέρω συγκεκριµένα παραδείγµατα- η πιστοποίηση επάρκειας
των τελικών δικαιούχων, όπως η αναβάθµιση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, τα συστήµατα πληροφορικής
για τις κρατικές ενισχύσεις, οι ιστοσελίδες πληροφόρησης των
πολιτών, ακόµη και η µεταφορά τεχνογνωσίας σε νέα κράτη-µέλη
ή και σε τρίτες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν αντί να τα αναπτύξει και
να τα αφοµοιώσει η Κυβέρνηση, και να τα αναπτύξει, να τα βελτιώσει, στην ουσία τα έχει ακυρώσει.
Πρακτικά η «ΜΟΝΑ∆Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ» είναι
ακίνητη εδώ και δώδεκα µήνες.
Ρωτώ, λοιπόν, την Κυβέρνηση να µου πει: Ποια συγκεκριµένα
καθήκοντα έχει αναθέσει στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟ∆; Ποια
έργα της ΜΟ∆ «τρέχουν» αυτή τη στιγµή στο ΕΣΠΑ; Εξ όσων
γνωρίζω τρία είναι τα έργα και αυτά τα είχε σχεδιάσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Πρόκειται για τα τρία πληροφοριακά συστήµατα στα οποία ήδη αναφέρθηκα. Ρωτώ, τέλος, να µας πει
αν τηρεί, την πάγια πρακτική της συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας, ενός εκπροσώπου από την εκάστοτε µείζονα αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μουσουρούλη για την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησης.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Παναγιώτης Ρήγας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, στην ερώτησή σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
περιορίζεστε στην κεντρική υπηρεσία της ΜΟ∆. ∆εν ξέρω γιατί
το κάνετε. Η ΜΟ∆ είναι µία εταιρεία η οποία έχει εκατόν πενήντα
εργαζόµενους στην κεντρική υπηρεσία και χίλιους διακόσιους
εργαζόµενους σε όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα, τους
φορείς διαχείρισης. ∆εν ξέρω γιατί κάνετε αυτή την επιλεκτική
αναφορά µόνο στην κεντρική υπηρεσία. Εν πάση περιπτώσει,
όµως, πιθανόν, αν δεν εξυπηρετεί κάποια σκοπιµότητα, να
πρόκειται περί λάθους.
Πριν απαντήσω στο τι γίνεται σήµερα µε τη ΜΟ∆, για να µην
αυθαιρετήσω, θα σας διαβάσω την οµόφωνη απόφαση της
γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων στη ΜΟ∆ –επαναλαµβάνω, οµόφωνη- το Μάιο του 2009 για τα έργα και τις ηµέρες
της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Λένε: «Οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε καθεστώς πίεσης και
απειλών, προκειµένου να δεχτούν να εργαστούν σε έναν
µηχανισµό διοίκησης που αποδοµείται συστηµατικά και υποβαθµίζεται ξεδιάντροπα σε ιµάντα προεκλογικών και λοιπών
πολιτικών επιλογών και σκοπιµοτήτων του κυβερνώντος κόµµατος. Προϊστάµενοι ειδικών υπηρεσιών, προϊστάµενοι µονάδων
και υπάλληλοι πιέζονται καθηµερινά να λειτουργήσουν ως
εφευρέτες τεχνικών δηµιουργικής λογιστικής, αλλά και µαγικών
τεχνικών, όπου έργα, ιδέες εντάσσονται µόνο και µόνο για να
µπορεί να εκδοθεί το σχετικό, κατόπιν ενεργειών του Υπουργού,
δελτίο Τύπου». Είναι γεµάτη από τέτοιες καταγγελίες.
Επίσης, λέει και κάτι άλλο τελειώνοντας. «Έχουµε υποβιβαστεί» –λένε οι υπάλληλοι, ακούστε για την αναβάθµιση που αναφέρατε- «πρακτικά σε προσωπικό Β’ κατηγορίας των συµβούλων
που έχουν τελευταία κατακλύσει τις υπηρεσίες µας και αµείβονται, για να τους βοηθάµε εµείς στο έργο τους, µε τεράστια
ποσά».
Και κλείνουν µε το εξής: «Αρνούµαστε να είµαστε θεατές στη
διαδικασία αποδόµησης της δηµόσιας διοίκησης. ∆εν είµαστε
υπάλληλοι κοµµατικών γραφείων και µηχανισµών και δεν θα επιτρέψουµε στην Κυβέρνηση» –της Νέας ∆ηµοκρατίας προφανώς«να µας υποβιβάσει σε τέτοιους. ∆εν είµαστε λάφυρο του κυβερνώντος κόµµατος και οι υπηρεσίες, στις οποίες εργαζόµαστε
δεν θα καταντήσουν κοµµατικό παραµάγαζο».
Αυτή ήταν η εικόνα, την οποία περιγράφουν µε οµόφωνη απόφασή τους οι εργαζόµενοι στη ΜΟ∆, για την οποία µας αναφέ-
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ρατε ότι είχε ενεργοποιηθεί, ιδιαίτερα επί Νέας ∆ηµοκρατίας.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω ως προς το τι γίνεται σήµερα, αφού σας πω ένα πράγµα µόνο, ότι υπάρχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη ανάµεσα στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και σε αυτό που εσείς πρεσβεύετε για το πώς συγκροτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρείας του δηµοσίου. Είναι
καινοφανής η άποψη και θα έλεγα ότι πολύ σωστά δεν έχει υιοθετηθεί µέχρι σήµερα ότι για να λειτουργεί ένα διοικητικό συµβούλιο πρέπει να βρίσκεται εκπρόσωπος της µείζονος Αντιπολίτευσης.
Τι άποψη είναι αυτή για τη σύνθεση και λειτουργία, σε µια
εποχή που θέλουµε να βγάλουµε τα κοµµατικά γυαλιά όταν µιλάµε για τη λειτουργία θεσµών που πρέπει να λειτουργήσουν
ανεξάρτητα, χωρίς να τους βάζουµε τροχοπέδη µε κοµµατικές
παρεµβάσεις; Θα σας πω στη δευτερολογία µου πώς εµείς θεωρούµε τη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων αυτών των
οργανισµών και τι κάνει σήµερα η ΜΟ∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Χίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι η άποψη, η οποία επικρατεί από το 1996,
όταν ιδρύθηκε η ΜΟ∆ επί κυβερνήσεως Σηµίτη κατόπιν συνεννόησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή ήταν µια συµφωνία, η
οποία τηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και δεν έχει να κάνει
µε αυτά που λέτε.
Αναγνώσατε µια ανακοίνωση των εργαζοµένων της ΜΟ∆. Σας
καλώ να φέρετε στη Βουλή τις τελευταίες ανακοινώσεις των τελευταίων έξι-επτά µηνών των ιδίων εργαζοµένων να διαβάσετε τι
ακριβώς λένε. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνω εγώ.
Σας καταθέτω, επίσης και τρεις πίνακες της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας, οι οποίοι δείχνουν –µπορείτε να κάνετε µια σύγκριση, από τον Ιανουάριο 2010 µε
σήµερα- ποιος είναι αναξιόπιστος και ποιος δεν χρησιµοποιεί τα
αναπτυξιακά εργαλεία σωστά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες,
οι οποίοι βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να µπω στην ουσία του προβλήµατος, που δεν µπήκατε
εσείς. Σας απαρίθµησα συγκεκριµένα περιστατικά, συγκεκριµένες ενέργειες της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν µου απαντήσατε.
Η κατάσταση σήµερα είναι η εξής: Τα επιχειρησιακά προγράµµατα υστερούν σε όλους τους δείκτες. Οι µόνες δαπάνες
που έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣ –περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ- προέρχονται από έργα-γέφυρες που βρήκατε και περάσατε στα συστήµατα µε 9% απορρόφηση. Παγώσατε τις υπογραφές. ∆εν έµπαινε υπογραφή για έξι-επτά µήνες µε το
αλαλούµ των γενικών γραµµατέων.
Ακόµα και τώρα, στον ΟΑΕ∆, ο κ. Κικίλιας –που κατά τα άλλα
είναι ένας αξιολογότατος διοικητής- δεν µπορεί να βρει µια
επαφή µε το αρµόδιο Υπουργείο, να πάρει µια υπογραφή για να
προκηρυχθούν τα προγράµµατα που σήµερα ακούσαµε τον
Πρωθυπουργό να µας τα ανακοινώνει, ενώ ξέρουµε ότι είναι
έτοιµα εδώ και πέντε-έξι µήνες.
Ακυρώσατε δηµοπρατηµένα µεγάλα έργα µακροπρόθεσµης
συµβολής στην απορρόφηση. Παραδείγµατος χάριν το λιµάνι
της Ηγουµενίτσας. ∆εν συντονίζεται το σύστηµα ούτε στοιχειωδώς. Ρωτήστε όλη την Ελλάδα από την µία άκρη στην άλλη. Όλες
τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης και η Κεντρική Υπηρεσία της
ΜΟ∆ και θα σας πουν τα ίδια που λέω και εγώ.
Επίσης, ούτε έκανα λάθος ούτε σκοπιµότητα υπήρχε. Αναφέρθηκα στην Κεντρική Υπηρεσία, διότι η Κεντρική Υπηρεσία
αναλαµβάνει την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη. Οι άλλες
υπηρεσίες είναι αποκεντρωµένες µονάδες, οι οποίες υπάγονται
στις περιφέρειες ή στα Υπουργεία.
Ακόµη, δεν προχωρήσατε ούτε ένα βήµα την εξειδίκευση ή την
ενεργοποίηση των προγραµµάτων. Ό,τι αλλάξατε στο ν.
3614/2007 σας γύρισε ως µπούµερανγκ. Οι επιχειρησιακές συµ-
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φωνίες υλοποίησης δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα και αν θέλετε, το συζητάµε και κατ’ ιδίαν. Με την κατάργηση του ορίου
των 100.000 ευρώ ανά έργο, οδηγείσατε το ΕΣΠΑ στην εποχή
της «κολλυβοποίησης», που είχαµε γνωρίσει την περίοδο των
ΜΟΠ (Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων) –τα θυµάται και ο παρακαθήµενός σας κ. Παπουτσής.
Σηµάνατε, λοιπόν, µια επιστροφή στο παρελθόν. Η µείωση του
αναπτυξιακού αντικτύπου είναι προφανής όπως προφανής είναι
και η επιβάρυνση της διαχείρισης.
Όλα αυτά δεν απέδωσαν. Η πολυδιαφηµισµένη από την Κυβέρνησή σας αναθεώρηση του ΕΣΠΑ είναι ακόµα στα χαρτιά και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει την ιδέα . Χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης άρχισε να την ξανασκέφτεται.
Εδώ, µε την ευκαιρία θέλω να πω, ότι µε τις τροποποιήσεις
που κάνατε στα προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων οδηγηθήκατε σε Βατερλό. Προχθές, έκλεισε η προκήρυξη για τις κρατικές ενισχύσεις µέσω των ενδιάµεσων φορέων και το αποτέλεσµα
ήταν µηδενικό. Γι’ αυτό και αναγκάζεται ο αρµόδιος Υπουργός
τώρα, ένα χρόνο µετά, να αλλάξει τα κριτήρια, διότι ήταν λανθασµένα.
Κύριε Υπουργέ, προβλήµατα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Η αναπτυξιακή προσπάθεια από τη φύση της δεν τελειώνει
ποτέ. Γι’ αυτό, λοιπόν, να να απαντήσετε συγκεκριµένα. Και
εσείς, ειδικά στο θέµα της αξιοποίησης του εργαλείου της ΜΟ∆
δεν έχετε, δυστυχώς, καµµία απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Ρήγας έχει το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Μουσουρούλη, είναι προφανές ότι αντί να περιοριστείτε στη ΜΟ∆, κάνατε και µια
περιπλάνηση στην πορεία του ΕΣΠΑ, ένα ΕΣΠΑ το οποίο κόλλησε από την πρώτη µέρα µε δική σας ευθύνη, προσωπικά µε
δική σας. Προσωπικά –επαναλαµβάνω- µε δική σας ευθύνη, γιατί
ήσασταν ως Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι πολιτική η θέση που κατείχατε,
κύριε Μουσουρούλη. ∆εν την είχατε κληρονοµικώ δικαίω. Στην
πολιτική σας θέση αναφέροµαι.
Ως υπεύθυνος, λοιπόν, Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και
Ανάπτυξης φτιάξατε ένα θεσµικό «Φρανκενστάιν», ο οποίος είχε
ως θύµα του και την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, αλλά και το
ίδιο το ΕΣΠΑ, µε όλον αυτό τον πολυδαίδαλο µηχανισµό, ο οποίος
είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να προχωρήσει τίποτα.
Ήταν συνειδητή η επιλογή σας. Ήταν συνειδητή επιλογή να
συγκεντρώσετε τη διαχείριση του ΕΣΠΑ εδώ στο κέντρο. Ήταν
συνειδητή επιλογή να µην προχωρήσει µέσα από τους φορείς
διαχείρισης κανένα έργο, µε αποτέλεσµα τα τρία πρώτα χρόνια
λειτουργίας η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ να είναι στο 3,15%.
Αυτά είναι τα έργα και οι ηµέρες σας και καλό θα είναι να µην
επεκτείνεστε σε αυτά τα θέµατα.
Ας έλθουµε, λοιπόν, τώρα στη ΜΟ∆. Η ΜΟ∆ εξακολουθεί να
κάνει τη δουλειά της πολύ σωστά ως υποστηρικτικός φορέας
όλων των φορέων διαχείρισης και των τοµεακών προγραµµάτων
και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Όσον αφορά τα έργα, τα οποία υλοποιεί αυτή την περίοδο,
πέρα από όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει –θα
σας τα αναφέρω-, έχει υποβάλει τρεις προτάσεις στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και έχουν
εγκριθεί δύο πράξεις.
Επίσης, η ΜΟ∆ µέσα από την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» του 2009 της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων και των δικαιούχων του επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» έχει
υποβάλει προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 157.440.000 ευρώ.
Έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται έργα προϋπολογισµού 86.000.000
ευρώ. Επίσης, έχουν αξιολογηθεί θετικά και έχουν υπογραφεί δυο
πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 71.140.000 ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόσφατα, η ΜΟ∆ ορίστηκε ως διαχειριστής του προγράµµατος του χρηµατικού µέσου ΕΟΧ 2009-2014 για την Κοινωνία
των Πολιτών ύψους 8.000.000 ευρώ.
Πολύ συγκεκριµένα, λοιπόν, σας αναφέρω ποσοτικοποιηµένες
τις δράσεις, τις οποίες έχει αναλάβει η ΜΟ∆, αλλά πέρα από
αυτό παρέχει και ένα πολύ σηµαντικό έργο στην υποστήριξη των
φορέων υλοποίησης και των τελικών δικαιούχων των έργων.
Αρκεί να υπενθυµίσουµε ότι οµάδες ευέλικτες της ΜΟ∆ υποστηρίζουν περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα στη Μακεδονία, στο βόρειο Αιγαίο, στο νότιο Αιγαίο, έτσι ώστε να κλείσει
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και να υποστηριχθούν οι φορείς για να ωριµάσουν τα έργα της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου.
Ευτυχώς που έγινε αυτή η απλοποίηση –και θα ακολουθήσει
και καινούργια των διαδικασιών του ΕΣΠΑ-, ευτυχώς που η ΜΟ∆
λειτουργεί στο πλαίσιο µιας άλλης αντίληψης. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και θα υπάρξει βελτίωση και θα υπάρξει περαιτέρω απλοποίηση του ΕΣΠΑ διότι έτσι όπως πήγαινε το ΕΣΠΑ
σχεδιασµένο από την Κυβέρνησή σας, µε δική σας –προφανώςέµπνευση, δεν θα έφτανε όχι µόνο το 2013 ή το 2015, αλλά θα
αναζητούσαµε µέχρι το 2020, όταν θα είχε τελειώσει και η Ε’
Προγραµµατική Περίοδος, να δούµε την πορεία αυτού του προγράµµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μουσουρούλη, µετά από τη διευκρίνιση που σας έκανε,
εξακολουθείτε να θέλετε το λόγο επί προσωπικού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας επιστρέφω ακέραια την κατηγορία. Λυπάµαι πάρα πολύ γιατί δεν
είστε καθόλου πληροφορηµένος για τη δουλειά που έγινε στα
τριάµισι χρόνια που έµεινα στο Υπουργείο, στο οποίο βρίσκεστε
εσείς τώρα.
∆εν θέλω να σας υπενθυµίσω την κατάσταση, στην οποία βρισκόταν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης τότε ούτε για τους µαθηµατικούς τύπους κ.λπ.. Όλα αυτά τα έχουµε αποτυπώσει και τα
γνωρίζει όλος ο κόσµος.
Τα γνωρίζουν ακόµα και οι συνάδελφοί σας από το ΠΑΣΟΚ,
που τότε ήταν δήµαρχοι ή νοµάρχες και γνωρίζουν τη συνεργασία που είχαµε. Γνωρίζουν πώς σώθηκε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης µε δική µου προσωπική προσπάθεια.
∆εν θα µου αποδώσετε, εσείς ευθύνες, ούτε θα το γυρίσουµε
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα σε προσωπικές κατηγορίες. Αυτό
είναι απαράδεκτο και σας ζητώ να µου ζητήσετε συγγνώµη, αφού
πληροφορηθείτε από συναδέλφους σας, γι’ αυτά που λέω ακόµα
και από τον παρακαθήµενο Υπουργό. ∆εν είναι προσωπικό το
θέµα.
Αν θέλετε να συζητήσουµε τι παραλάβαµε τότε και πού το φέραµε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ώστε να µη χάσουµε ούτε
1 ευρώ µε αναβαθνισµένο θεσµικό πλαίσιο, µε εκσυγχρονισµό
του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου µε το να έχουµε αναπτύξει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιες σχέσεις, ώστε να γίνονται όλες µας οι προτάσεις αποδεκτές.
Σήµερα –και τελειώνω µε αυτό- δεν υπάρχει κανένας συνοµιλητής της Επιτροπής και ρωτήστε όποιον θέλετε στις Βρυξέλλες, στο Υπουργείο που να µπορεί να πάει τα προγράµµατα ή τη
συζήτηση ένα βήµα παρακάτω. Επιστρέφω, λοιπόν, στο ακέραιο
την κατηγορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Πανελλήνια
Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα µε το
οποίο διαµαρτύρεται για τη µη άµεση πρόσληψη καθηγητών µουσικών και καλλιτεχνικών µαθηµάτων και την καθυστέρηση προµήθειας δωρεάν διδακτικών βιβλίων µουσικών και ξενόγλωσσων
µαθηµάτων στα σχολεία.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της Βουλής και έχει ως
εξής:.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Η τρίτη µε αριθµό
119/12.10.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την
Υπουργό Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 121/12.10.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων και νυκτερινών απολαβών
για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ..
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, αν δεν
κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που απαντάτε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας.
Όπως καλά γνωρίζετε, ένα έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών στις 16.9.2010 προκάλεσε µια ανησυχία στις τάξεις της
Αστυνοµίας αναφορικά µε την τύχη του επιδόµατος των νυκτερινών και του πενθηµέρου. Από όσο γνωρίζω και έχοντας παρακολουθήσει τη διαδικασία, εσείς και ο Υφυπουργός ήρθατε σε
µια επαφή και έχετε δώσει κάποιες από αυτές τις διευκρινίσεις.
Αντιλαµβάνεστε, όµως, ότι λόγω της έκτασης που έχει πάρει το
θέµα, η ανησυχία αυτή υπάρχει ακόµα και τώρα για το αν τυχόν
αυτό το έγγραφο, που αναφερόταν σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, σηµαίνει ότι υπάρχει µια πολιτική προς την κατεύθυνση
κατάργησης αυτών των δυο επιδοµάτων.
Συνεπώς το ερώτηµα είναι σαφές: Εάν τυχόν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησής σας να καταργήσει το επίδοµα των νυκτερινών και το επίδοµα πενθηµέρου στην Ελληνική Αστυνοµία
και για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η δυσλειτουργία και µέχρι σήµερα
δεν έχει πληρωθεί –αν είµαι καλά πληροφορηµένος- το σύνολο
αυτών των επιδοµάτων.
Το δεύτερο που αναφέρεται στην ερώτησή µας και θα ήθελα
να γνωρίζω, είναι τι προτίθεστε να πράξετε µε το εκλογικό επίδοµα των αστυνοµικών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο αξιότιµος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, εάν ήµουν Βουλευτής της Αντιπολίτευσης στη χρονική στιγµή στην οποία αναφερθήκατε όπου κυκλοφόρησε αυτό το έντυπο, ενδεχοµένως θα έκανα την ίδια ακριβώς
ερώτηση προς την Κυβέρνηση, όσον αφορά το περιεχόµενο και
την ανησυχία την οποία δηµιούργησε.
Ήταν, όµως, ένα εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου το οποίο
είχε ορισµένες σκέψεις και ιδέες. Η πραγµατικότητα, όµως, ήταν
ακριβώς αντίθετη και η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης ακριβώς διαφορετική. Γι’ αυτό και εδόθη καθαρή και συγκεκριµένη
λύση και για τα πενθήµερα και για τα νυκτερινά, την οποία γνωρίζουν όλοι οι αστυνοµικοί.
Το πρόβληµα ωστόσο υπήρξε λόγω της υπέρβασης του προϋπολογισµού της Αστυνοµίας, όπως είχε εγγραφεί. ∆εν ήταν
πρόβληµα επειδή άλλαξε η πολιτική κατεύθυνση της Κυβέρνησης, ούτε η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την απόδοση
των επιδοµάτων και κυρίως για την αναγνώριση, την οποία οφείλουµε όλοι µας να έχουµε προς εκείνους, οι οποίοι εργάζονται
νυχθηµερόν και αναλαµβάνουν κινδύνους στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος.
Όσον αφορά το θέµα του εκλογικού επιδόµατος, στο οποίο
επίσης αναφερθήκατε, όπως γνωρίζετε αυτό δεν είναι γενικό επίδοµα, όπως τα προηγούµενα, τα οποία εντάχθηκαν στη γενική
µείωση την οποία είχε η Κυβέρνηση.
Εµείς έχουµε απλώς την αρµοδιότητα όσον αφορά το θέµα
των αστυνοµικών υπαλλήλων και του Λιµενικού. Στα υπόλοιπα
είναι αρµόδιο το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όσον αφορά τα εκλογικά επιδόµατα ήδη ο Υφυπουργός Εσωτερικών ο κ. Ντόλιος έχει κάνει τις ανάλογες δηλώσεις και ο Υφυ-
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πουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να αντιµετωπίσει το θέµα των αστυνοµικών υπαλλήλων
και του εκλογικού επιδόµατος.
Εκείνο το οποίο έχω να σας πω εγώ εκ µέρους της Κυβέρνησης είναι ότι η δική µας προσπάθεια είναι να σεβαστούµε, όπως
και προηγουµένως ανέφερα, κάθε υπηρεσία η οποία προσφέρεται αναλαµβάνοντας κινδύνους ή αναλαµβάνοντας υποθέσεις
στο πλαίσιο του δηµοσίου συµφέροντος.
Το εκλογικό επίδοµα δεν εντάσσεται στην κατηγορία των γενικών επιδοµάτων. Είναι έκτακτο επίδοµα, έκτακτης απασχόλησης υψίστης εθνικής σηµασίας, υψίστης σηµασίας για τη
δηµοκρατία µας. Και ούτως ή άλλως ουδείς έχει πει ότι πρόκειται να καταργηθεί.
Εκείνο το οποίο γνωρίζουµε όλοι µας –και δεν αφορά µόνο
τους αστυνοµικούς, αφορά κάθε Έλληνα πολίτη και τους Βουλευτές, τους πάντες - είναι ότι όλες οι δαπάνες του κράτους
εντάσσονται στο γενικό πρόγραµµα του ορθολογισµού των δαπανών και της ορθολογικής αξιοποίησης του δηµοσίου χρήµατος. Αυτό θα γίνει και στην προκειµένη περίπτωση, εφόσον
χρειαστεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς χαίροµαι
που σαφέστατα απαντάτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα µε τα πενθήµερα και τα νυκτερινά, γιατί πρέπει να τελειώσει αυτή η κουβέντα.
Είδατε ότι σας επισήµανα από την πρωτολογία µου –και δεν
ήθελα να κάνω την οποιαδήποτε κατάχρηση- ότι ήδη είχαν δοθεί
οι διαβεβαιώσεις. Αλλά σας πληροφορώ ότι ακόµα και τώρα που
µιλάµε –το αντιλαµβάνεστε- υπάρχει µια ανησυχία, όταν έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο. Είναι σαφέστατα σηµαντικό αυτό να
τίθεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Πρέπει να πούµε, κύριε Υπουργέ –γιατί σίγουρα στη θητεία
σας θα το δείτε και θα το αντιµετωπίσετε- ότι αυτήν τη στιγµή µιλάµε για ανθρώπους που ο βασικός τους µισθός είναι 680 ευρώ.
∆ηλαδή, για τον αστυφύλακα που βγαίνει αυτήν τη στιγµή, το επίδοµα νυκτερινών είναι 187 ευρώ. Είναι 3 ευρώ η ώρα. ∆εν έχει
επέλθει καµµία αύξηση από το 2003.
Βέβαια, δεν σας λέµε τώρα σε στιγµές δηµοσιονοµικής κρίσης
να κάνετε την οποιαδήποτε αύξηση. Εµείς δεν έχουµε ποτέ τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο, αλλά επισηµαίνουµε την αδικία η
οποία υπήρξε στους αστυνοµικούς. Τολµώ να πω ότι ακόµα και
σε σχέση µε άλλους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα, οι οποίοι
κατάφεραν να πετύχουν αυξήσεις και µετά το 2003, οι αστυνοµικοί έµειναν στάσιµοι.
Να ξεκαθαρίσουµε ότι τα πενθήµερα δεν είναι κάτι που χαρίζεται στους αστυνοµικούς. Είναι κάτι το οποίο το εργάζονται οι
αστυνοµικοί, το δουλεύουν. Αυτά είναι µόλις 184 ευρώ. Είναι
ένας µισθός δηλαδή στον αστυφύλακα, ο οποίος είναι κάτω από
1000 ευρώ, στα 900 ευρώ.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγµατικά επιδείξει µια γενναιότητα
σε όλες αυτές τις περικοπές, που έχουν γίνει. Βλέπετε ότι σε συνθήκες έξαρσης της εγκληµατικότητας, τολµώ να πω ότι η Αστυνοµία µπαίνει πολύ πιο δυνατά και έχει και µεγάλες επιτυχίες,
όταν και υλικοτεχνικά και από άποψη υποδοµών παρουσιάζονται
πολλά προβλήµατα.
Ήδη θα γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, και θα έχετε ενηµερωθεί
ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αρκετά αστυνοµικά τµήµατα, βάσει
του οργανογράµµατος. ∆εν είναι της παρούσης συζητήσεως το
θέµα της στελέχωσης των αστυνοµικών τµηµάτων, ούτε θα παραθέσω τους αριθµούς που έχω, γιατί το θεωρώ άκοµψο να δίνονται αυτοί οι αριθµοί και να φαίνεται πού τυχόν υπάρχει κενό.
Σε κάθε, όµως, περίπτωση πρέπει ξεκάθαρα µέσα από αυτό
το Σώµα, να πούµε στους αστυνοµικούς ότι αντιλαµβανόµαστε το
έργο το οποίο υπηρετούν. Αντιλαµβανόµαστε ότι σε στιγµές κρίσης και δικής τους πικρίας, βλέποντας να µειώνεται το εισόδηµά
τους όπως και όλων των δηµοσίων υπαλλήλων, παραµένουν στις
επάλξεις, στο κυνήγι της εγκληµατικότητας και ότι οπωσδήποτε
δεν τίθεται κανένα θέµα µε τα κεκτηµένα αναφορικά µε τα νυ-
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κτερινά και τα πενθήµερα –όπως είπατε- ώστε να διακυβευτούν.
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω και στο θέµα του εκλογικού επιδόµατος,
µε τον όποιο εξορθολογισµό µπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει κίνδυνος και προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Πλεύρη από το ΛΑΟΣ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος
Παπουτσής για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω παρά να συµφωνήσω
µε τον κ. Πλεύρη όσον αφορά τη θέση του σχετικά µε την αναβάθµιση της Αστυνοµίας. ∆εν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι για
κάθε δηµοκρατικό πολίτη η έννοια της δικής του ασφάλειας είναι
δικαίωµα που απορρέει από το Σύνταγµα. Είναι απαίτηση της κοινωνίας. Και η προσωπική και εσωτερική ασφάλεια της χώρας
προϋποθέτει αναβαθµισµένο και εκσυγχρονισµένο αστυνοµικό
Σώµα, προϋπόθεση του οποίου όµως, αποτελεί ο σεβασµός της
προσωπικότητας και της οικογενειακής κατάστασης και της προσωπικής ζωής του κάθε αστυνοµικού. Να είστε απολύτως βέβαιοι
ότι η δική µας Κυβέρνηση θεωρεί ότι µία από τις προτεραιότητες
στην άσκηση της πολιτικής µας αφορά την ενδυνάµωση της προσωπικής κατάστασης του κάθε αστυνοµικού και της οικογένειάς
του.
Στο πλαίσιο αυτό τα εισοδήµατά του δεν µπορεί να έχουν δυσµενέστερη αντιµετώπιση από τη συνολική προσπάθεια την
οποία καταβάλλει η χώρα µας και ο ελληνικός λαός. Ως εκ τούτου όπου υπήρξαν µειώσεις –δεν µιλώ για όπου υπάρχουν ή θα
υπάρξουν- ήταν στο πλαίσιο των γενικών µειώσεων, τις οποίες
αποδέχθηκε και συνεισέφερε και συνεισφέρει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Στο πλαίσιο αυτό θα ισχύει πάντοτε η δική µας δέσµευση ότι µε την πρώτη βελτίωση, ότι µε τις καλύτερες
προϋποθέσεις που ελπίζουµε να έρθουν στη χώρα µας τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια, θα υπάρχει και η δυνατότητα της αποκατάστασης αυτών που χάθηκαν.
Όµως, ακόµα και γι’ αυτό, ακόµα και για την υποβοήθηση της
οικονοµικής προσπάθειας την οποία καταβάλλει ο λαός µας,
ακόµα και για την υποβοήθηση και την εγγύηση της αναπτυξιακής διαδικασίας την οποία πρέπει να διασφαλίσουµε µε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αλλά και για την απρόσκοπτη
οικονοµική δραστηριότητα και πάλι η έννοια της ασφάλειας είναι
προαπαιτούµενο. Εδώ οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας
έχουν και αυτοί το δικό τους µερτικό. Την αναγνώρισή µας την
έχουν έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ και ήταν εξόχως καθησυχαστικός ο λόγος σας.
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 117/12.10.2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 20072013 κ.λπ..
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε δυο λεπτά για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτηση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από µία ώρα, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα,
ο Πρωθυπουργός, προσπαθούσε να πείσει πόσο η Κυβέρνηση
θέλει τις επενδύσεις. Εδώ, λοιπόν ακριβώς σε θέλω µάστορα,
που λένε λαϊκά. Έχετε 26 δισεκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ και µαζί
και µε την εθνική συµµετοχή είναι 32 δισεκατοµµύρια. Το πήρατε
ως Κυβέρνηση στο 3%, γιατί ήταν πολύ χαµηλή η απορρόφηση
στα τρεισήµισι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ένα χρόνο µετά η
απορρόφηση βρίσκεται στο 10%, ενώ µε την τρόικα έχετε συµφωνήσει ότι µέσα στο χρόνο θα το πάτε στο 17%. ∆ηλαδή, µε
απλά λόγια, σε τρεις µήνες πρέπει να απορροφήσετε όσα απορροφήσατε τα τρία προηγούµενα χρόνια.
Μας είχατε υποσχεθεί ως Κυβέρνηση στις αρχές της χρονιάς,
φέρνοντας ένα νόµο –η κ. Κατσέλη και ο κ. Αρναουτάκης- ότι θα
επιταχύνετε και θα απλοποιήσετε το ΕΣΠΑ για να τρέξει γρή-
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γορα. Αποτύχατε και ο καινούργιος Υπουργός, σαν να µη συµβαίνει τίποτα, λέει: «Θα φέρω έναν άλλο νόµο που θα απλοποιεί
και θα επιταχύνει το ΕΣΠΑ».
Σας ρωτώ, λοιπόν: Αντί για τα «θα» των fast track και τα αραβικά και την παράκαµψη της ισχύουσας νοµοθεσίας, γιατί σε µια
χώρα που βυθίζεται στην ύφεση και στην ανεργία, δεν προχωρά
το ΕΣΠΑ και συρρικνώνεται και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων; Σε αυτά να µας απαντήσετε συγκεκριµένα. Τα «θα» τελείωσαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµούλη.
Ο Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν υπάρχει κανένα «θα», υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι
πολύ συγκεκριµένα, κύριε Παπαδηµούλη. Μόνος σας είπατε ότι
τρία χρόνια µετά την έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η απορροφητικότητα ήταν στο 3,15% και σας φαντάζει πολύ λίγο το ότι
πήγε στο 10%. ∆εν είναι καθόλου λίγο, εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας
ότι όλες οι θεσµικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, προκειµένου
να υπάρξει η όποια, θα έλεγα, όχι επαρκής αλλά ικανοποιητική,
επιτάχυνση των διαδικασιών, απαιτούσαν χρόνο. Πράγµατι, οι
αρχικές διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες, πολύπλοκες και εµπόδιζαν το ξεκίνηµα και την υλοποίηση των δράσεων και των πράξεων του προγράµµατος.
Υπήρξε µια απλοποίηση. Ο Υπουργός δεν είπε ότι θα προβεί σε
νέα απλοποίηση, επειδή απέτυχε η προηγούµενη. Είπε ότι αξιοποιώντας και την µέχρι σήµερα απλοποίηση, προφανώς χρειάζεται ακόµα µεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών στην
παραγωγή των δηµοσίων έργων και στην υλοποίηση του προγράµµατος. Βεβαίως, αυτό θα γίνει όχι µόνο για το fast track, όχι
µόνο για τα µεγάλα έργα, αλλά και για τα µεσαία και µικρότερα
ιδιωτικά και δηµόσια έργα. Αυτό δεν αποτελεί ψόγο. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, προκειµένου να επιταχύνουµε.
Είπατε ότι πράγµατι έχουµε κάνει συµφωνία και επιβάλλεται
από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να απορροφήσουµε το 17,5% µέχρι το τέλους του χρόνου. Αυτό θα γίνει. Θα
απορροφηθεί µέχρι το τέλος του 2010 το 17,5% του προγράµµατος, όπως είναι ο στόχος µας. Η απορρόφηση θα γίνει και µε
το που θα περάσουν στο ΟΠΣ, οι δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει
και θα γίνουν µέχρι το τέλος του χρόνου και βεβαίως µε ενδιάµεσες πληρωµές για την ενίσχυση των προγραµµάτων, των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, τα οποία έχουµε ήδη δηµιουργήσει.
Έχετε δίκιο, βεβαίως, στο ότι η επιτάχυνση δεν είναι αυτή που
απαιτεί η συγκυρία και που θα θέλαµε όλοι µας. Όµως, δεν θέλω
να θεωρηθεί ως δικαιολογία, αλλά, κύριε Παπαδηµούλη, ένα
πολύ µεγάλο µέρος του ΕΣΠΑ είναι ουσιαστικά τα πολύ µεγάλα
έργα υποδοµής, τα οποία βρίσκονται µέσα στο επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Προσπελασιµότητας» και τα οποία είναι και ζωτικά,
αλλά και µεγάλα όσον αφορά τον προϋπολογισµό τους.
∆εν θέλω να πάρω τη θέση και το ρόλο του παρακαθήµενου
συναδέλφου µου, του κ. Μαγκριώτη, αλλά όλες αυτές οι µεγάλες
συµφωνίες παραχώρησης για τα πολύ µεγάλα έργα, ήταν όλες
προβληµατικές, ιδιαίτερα υπονοµευµένες από την ηµέρα της
υπογραφής τους και µέχρι σήµερα κάνουµε τεράστιες προσπάθειες, προκειµένου να τις ξεµπλέξουµε. Ήταν, λοιπόν, ένα πρόγραµµα το οποίο είχε πολλά προβλήµατα όσον αφορά την
υλοποίησή του, ήταν ναρκοθετηµένο σε πάρα πολλά σηµεία του,
εποµένως, η προσπάθεια που γίνεται µπορεί να µην έχει αποδώσει το µάξιµουµ και αυτό που όλοι θα θέλαµε, όµως, υπάρχει µια
πολύ σηµαντική πρόοδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων –για να
µην κλέβω από το χρόνο σας- θα απαντήσω στη δευτερολογία
µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο, για
τρία λεπτά.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το Γενάρη
εδώ θα είµαστε πάλι και εύχοµαι να είστε στην ίδια θέση για να
ελέγξουµε εάν θα καταφέρετε σε αυτούς τους τρεις µήνες να
έχετε τετραπλάσια ταχύτητα απορρόφησης απ’ αυτήν που δείξατε, ως Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, τον προηγούµενο χρόνο.
Αλλά πριν ένα χρόνο όταν σας ρώτησα ως «φρέσκια» Κυβέρνηση τι θα κάνετε για προσαρµόσετε το «αµαρτωλό» ΕΣΠΑ της
Νέας ∆ηµοκρατίας µε τις χαµηλές απορροφήσεις στα δεδοµένα
της κρίσης, για να επιταχύνετε τα πράγµατα, είπατε: «Μην ανησυχείς, θα φέρουµε ένα νοµοσχέδιο να τα λύσουµε όλα και θα
τρέξουµε πάρα πολύ γρήγορα». Ο πρώτος χρόνος είναι χρόνος
αποτυχίας και δεν είµαστε σε φυσιολογικές συνθήκες. Όταν η
ύφεση καλπάζει, όταν η ανεργία καλπάζει, το να συρρικνώνεις
τις δηµόσιες επενδύσεις κατά 35% και να µην αξιοποιείς τα κοινοτικά κονδύλια, είναι οικονοµικό και κοινωνικό έγκληµα.
Ο παρακείµενος Υπουργός, κύριε Ρήγα, είχε δεσµευθεί διά του
επικεφαλής του Υπουργείου, του κ. Ρέππα, ότι τον Ιούλιο θα
έχουν ολοκληρωθεί οι νοµικές και διοικητικές ενέργειες, για να
τρέξουν επιτέλους γρήγορα τα µεγάλα δηµόσια έργα. ∆εν έχει
γίνει. Ακόµα περιµένουµε τις προτάσεις.
Αντί να ψάχνετε τα «θα» των πετροδολλαρίων του Κατάρ και να
τσαλαπατάτε µε νόµους τύπου fast track την ισχύουσα νοµοθεσία για τη φορολογία, τον αιγιαλό, τα δάση, το ρόλο του Συµβουλίου Επικρατείας, στο βωµό των πετροδολαρίων, για
επενδύσεις που και αύριο να αρχίσουν, θα χρειαστούν τρία χρόνια, αξιοποιήστε τα εργαλεία που λέγονται ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων και στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας.
Γιατί όταν δαγκώνεται η ανεργία, τότε θα αναγκάζεστε να κάνετε
και άλλες αθλιότητες όπως η χθεσινή, να στέλνετε τα ΜΑΤ να κυνηγούν συµβασιούχους στα βράχια της Ακρόπολης. Οι άνθρωποι
αυτοί απελπισµένοι βρέθηκαν απλήρωτοι για χρόνια, θύµατα
ενός πελατειακού κράτους, γαλάζιου, πράσινου, πρασινογάλαζου. Το να τους εµφανίζετε ως κατηγορούµενους και ενόχους
για τη δική σας πολιτική είναι άδικο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Ρήγα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Παπαδηµούλη, δεν είναι το καλύτερο βέβαια µε αφορµή την ερώτηση για το ΕΣΠΑ, να
προσπαθείτε να αντλήσετε κοµµατική πελατεία από ανθρώπους
που πράγµατι έχουν προβλήµατα, αλλά που τα προβλήµατά τους
δεν λύνονται µε τον τρόπο που εσείς υπαινίσσεσθε.
Το πρόβληµά σας δεν είναι γιατί δεν επιταχύνεται το ΕΣΠΑ.
Έχουµε µία τελείως διαφορετική αντίληψη και για τα ζητήµατα
της ανάπτυξης και για τα ζητήµατα της οικονοµίας. Γιατί τα πετροδολάρια µπαίνουν σε αντιδιαστολή µε το ΕΣΠΑ; Όλα µαζί θα
προχωρήσουν. Τίποτα δεν απορρίπτεται και τίποτα δεν µας χαλάει –ας µου επιτραπεί ο όρος- σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία
που βρισκόµαστε και που πρέπει πραγµατικά να προσελκυστούν
και ξένες επενδύσεις µε τους όρους, όµως, που θα καθορίσουµε
εµείς, έχοντας υιοθετήσει ένα συγκεκριµένο πρότυπο ανάπτυξης, που είναι η πράσινη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον
και βέβαια δεν αγνοεί ούτε καταπατάει αιγιαλούς, ούτε νοµιµότητες, ούτε παραγνωρίζει τη σηµασία της περιβαλλοντικής διάστασης στην ανάπτυξη.
Επειδή είπατε ότι θα έλθει ο Γενάρης και θα ξανάρθουµε εδώ,
εγώ είπα κάτι πολύ συγκεκριµένο, ότι ο στόχος του 17,5% που
είναι στόχος του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, θα
επιτευχθεί. Και αυτό δεν µπορεί να µη γίνει. Το έχουµε προγραµµατίσει, το έχουµε υπολογίσει και µε τις ενδιάµεσες πληρωµές που ήδη θα ολοκληρωθούν µέχρι τέλους του χρόνου, ο
στόχος αυτός θα είναι εφικτός.
∆εν είµαστε καθόλου ικανοποιηµένοι. Είναι προφανές. Όµως,
η γραφειοκρατία δεν αλλάζει από τη µια µέρα στην άλλη. Η ωρίµανση των έργων δεν γίνεται έτσι χωρίς να οργανώσεις µηχανισµούς υποστήριξης. Οι τελικοί δικαιούχοι δεν µπορούν να
µετατραπούν από ανήµποροι µικροί δήµοι σε αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς υλοποίησης έργων.
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν πριν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φθάσουµε να δούµε γιατί το ΕΣΠΑ δεν υλοποιείται. Η απλοποίηση, λοιπόν, που θα προχωρήσει ακόµη περισσότερο, η επιτάχυνση της αδειοδότησης και των εγκρίσεων που πρέπει να
προχωρήσει και αυτή και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που θα δηµιουργήσει νέους πιο ισχυρούς φορείς υλοποίησης και τελικούς δικαιούχους, θα συµβάλλουν στην ακόµα ταχύτερη αξιοποίηση των
πόρων του ΕΣΠΑ. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν µειώθηκε κατά 35%. Από τα 10,2 δισεκατοµµύρια πήγαµε στα 9 δισεκατοµµύρια, υπήρξε µείωση, δηλαδή, λίγο µεγαλύτερη του
10%.
Όµως, σας διαβεβαιώ -και πρέπει να δείτε και τα στοιχεία που
θα κατατεθούν- ότι τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα είχαν και
έχουν διασφαλισµένο το ποσοστό της εθνικής συµµετοχής. Από
αλλού, ναι, συµφωνώ µαζί σας, µπορεί να περιορίστηκαν και να
περιεστάλησαν δαπάνες. Όµως, δεν υπήρξε καµµία αφαίρεση
εθνικών πόρων από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, από
πόρους που ήταν για να κουµπώσουν µε τα συγχρηµατοδοτούµενα ή να συµπληρώσουν τη χρηµατοδότηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Έτσι οι περικοπές που πράγµατι έγιναν στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, δεν δηµιούργησαν κανένα
πρόβληµα στην πορεία υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων.
Θα συµφωνήσω µαζί σας σε µία διαπίστωση, ότι πράγµατι σε
περιόδους κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για «θα», ούτε
για ολιγωρίες ούτε για σχεδιασµούς οι οποίοι µένουν στα χαρτιά.
Όµως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι ούτε αυτή η πρακτική του
Υπουργείου ούτε αυτή η πρόθεσή του. Κάνουµε σε καθηµερινή
βάση ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, για να µπορέσουµε να επιταχύνουµε τις διαδικασίες και σ’ αυτήν την προσπάθεια όλοι οι
εργαζόµενοι στους φορείς διαχείρισης, στις υπηρεσίες διαχείρισης, στους φορείς υλοποίησης αλλά και στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν αναλώσει όλες τους τις δυνάµεις για
να µπορέσουµε να πετύχουµε το στόχο µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Ρήγα, Βουλευτή Κυκλάδων.
Τελευταία θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 108/12-10-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ), το σύστηµα σηµατοδότησής της
κ.λπ..
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λεωφόρος Ασπροπύργου,
πρώην ΝΑΤΟ είναι ένας βασικός συνδετήριος άξονας ανάµεσα
στη δυτική Αθήνα και στο Θριάσιο Πεδίο, ακόµα και µετά τη λειτουργία της Αττικής Οδού. Από εδώ περνά ένα µεγάλο µέρος
πολύ βαριάς κυκλοφορίας, νταλίκες, βυτιοφόρα, απορριµµατοφόρα, προς όλες τις κατευθύνσεις κατά χιλιάδες µαζί βέβαια και
µε τα άλλα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Αυτός ο δρόµος που
ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες για να εξυπηρετήσει την
αµερικάνικη πυρηνική βάση της Ελευσίνας στα βόρεια του αεροδροµίου –τώρα έχει εγκαταλειφθεί ευτυχώς αυτή η βάση- φορτώνεται τώρα µε όλη αυτήν τη βαριά κυκλοφορία, χωρίς να έχει
δηµιουργηθεί και το απαραίτητο εκεί υπόστρωµα, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται.
Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Ο δρόµος αυτός, ο οποίος
ήταν στενός και ελικοειδής διασχίζεται από δεκάδες κάθετες ή
λοξές διασταυρώσεις που έρχονται από τα χωράφια του Ασπροπύργου και πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και βέβαια,
το να διασχίζεται αυτός ο δρόµος διαγωνίως από µεγάλα αυτοκίνητα, τη στιγµή που έρχονται άλλα πελώρια αυτοκίνητα και
όπου αναπτύσσονται και ιλιγγιώδεις πολλές φορές ταχύτητες,
αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα που στοιχίζουν κάθε µέρα
πολλές ανθρώπινες ζωές. Ο δρόµος αυτός µετά από πολλές προσπάθειες διαπλατύνθηκε κατά ένα µέρος όσον αφορά το χώρο
στο Θριάσιο, γιατί όσον αφορά το άλλο τµήµα του που έρχεται
από τα Άνω Λιόσια και περνά από τη Ζωφριά, ακόµα θέλει πολλά
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για να διορθωθεί.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνετε µία επιτόπια επίσκεψη, για
δείτε την κατάσταση. Αυτήν την στιγµή ένα τµήµα έχει ευθειασθεί, έχει διαπλατυνθεί, πλην όµως το να έχετε δέκα χιλιόµετρα
ευθύ δρόµο, χωρίς να έχετε ούτε µια σηµατοδότηση και να περνάνε διαγώνια νταλίκες από τη µία και την άλλη πλευρά, είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο. Εποµένως, ερώτηµα: Πότε θα τελειώσει
αυτός ο δρόµος, η διαπλάτυνση κατ’ αρχάς και τι θα γίνει µε τη
σηµατοδότηση και τον ηλεκτροφωτισµό του, για να µη θρηνήσουµε και άλλα θύµατα και να εξυπηρετείται βέβαια και η κυκλοφορία στον προορισµό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ο κ. Παπαδηµούλης αναφέρθηκε στα µεγάλα δηµόσια
έργα και στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, θα µου επιτρέψει ο αγαπητός συνάδελφος να αφιερώσω µόνο ένα λεπτό στο θέµα αυτό
και να απαντήσω στη συνέχεια αναλυτικά στο συνάδελφο κ. Λεβέντη.
Πράγµατι, υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στις απορροφήσεις στους πέντε µεγάλους αυτοκινητόδροµους, όπως και
στην υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά τα έξι µεγάλα έργα, για τα οποία παινευόταν και
παινεύεται τόσο πολύ η Νέα ∆ηµοκρατία, για τα 12 δισεκατοµµύρια, θα ήθελα να πω στο συνάδελφο ότι περίπου το 65% του
τοµεακού προγράµµατος του ΕΣΠΑ -του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε και
τώρα ΥΠΟΜΕ∆Υ- η προηγούµενη κυβέρνηση από το 2007 το δέσµευσε γι’ αυτά τα έξι µεγάλα έργα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μας έδεσε τα χέρια σε απόλυτο βαθµό, γιατί εµείς θέλαµε
να δώσουµε προτεραιότητα σε µεσαία και µικρά έργα στην περιφέρεια που τα έχει πιο µεγάλη ανάγκη, µαζί βεβαίως και µε
τους αυτοκινητόδροµους.
Έκαναν, όµως, ακόµα κάτι πιο απαράδεκτο. Στις συµβάσεις
αυτές δέσµευσε το δηµόσιο την ελληνική πολιτεία ότι σε δώδεκα
µήνες, δηλαδή στις αρχές του 2008, το πολύ στα µέσα του 2008,
θα έπρεπε να παραδώσει όλα τα γήπεδα στους πέντε αυτοκινητόδροµους για να ξεκινήσουν οι κατασκευαστές τα έργα. Αυτό
είναι ένα απίστευτο ρεκόρ για να συνέβαινε στην Ελλάδα. Ούτε
ένα στρέµµα δεν µπορεί να γίνει µέσα σε ένα χρόνο µε τα πρωτοδικεία, µε τα εφετεία και µε όλη αυτήν τη διαδικασία που υπάρχει.
Αρκεί να σας πω ότι όταν έφυγαν από την εξουσία, τον Οκτώβρη του 2009, οι απαλλοτριώσεις ως ποσοστό ήταν µονοψήφιες
σε όλους τους αυτοκινητόδροµους. Πώς, λοιπόν, να αναπτυχθούν τα κατασκευαστικά µέτωπα και πώς να προχωρήσουν οι
απορροφήσεις;
Προχθές, ήµουν στη Λάρισα και αναφέρθηκα στον άξονα κεντρικής Ελλάδος. Όταν θα έπρεπε να έχει παραδοθεί το πρώτο
τµήµα, εκεί που συνδέεται µε τον ΠΑΘΕ στο Πέταλο µέχρι τον
ανισόπεδο κόµβο Καρπενησίου, τώρα στον ΟΠΣ θα είχαµε απορροφήσεις 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα περισσότερα έργα έχουν
γίνει, αλλά µε µεγάλες καθυστερήσεις, λόγω του ότι δεν είχαν
παραδοθεί τα οικόπεδα, τα γήπεδα. ∆ιότι η προηγούµενη Κυβέρνηση και χρήµατα να πληρώσει τις απαλλοτριώσεις δεν είχε,
αλλά και οι νοµικές διαδικασίες θέλουν µια τριετία τουλάχιστον.
Αυτήν την πολιτική, εµείς την αλλάξαµε, δυστυχώς, όµως, οι
νοµικές δεσµεύσεις δεν αλλάζουν, διότι έχουν κυρωθεί από τη
Βουλή και µάλιστα µε την αυξηµένη εγγύηση του Συντάγµατος.
Πρέπει, λοιπόν, να τις τροποποιήσουµε. Τις τροποποιούµε και
σύντοµα θα φέρουµε στη Βουλή τις αλλαγές για να «ξεπαγιδεύσουµε» τα έργα.
Και θα κλείσω πολύ γρήγορα απαντώντας και στο συνάδελφο.
Έχετε απόλυτο δίκιο στις παρατηρήσεις σας, κύριε συνάδελφε. Και οφείλω να οµολογήσω ότι σε κάθε ερώτηση που κάνετε τουλάχιστον προς το δικό µας Υπουργείο, έχετε σε όλες
δίκιο. Είναι τεκµηριωµένες και αφορούν υπαρκτά προβλήµατα
που έχει η Αττική στο σύνολό της βεβαίως, αλλά ειδικά η δυτική
Αττική για την οποία έχουµε µιλήσει και άλλες φορές και για άλλα
θέµατα.
Στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στα ει-
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δικότερα θέµατα, αλλά και στις ηµεροµηνίες που ζήτησε ο αγαπητός συνάδελφος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
Κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, γιατί επεκταθήκατε σε ένα άλλο θέµα και δεν απαντήσατε στην ερώτησή
µου και τώρα µου είναι δύσκολο να τοποθετηθώ.
Εποµένως, µια και επεκταθήκατε και στα άλλα δίκτυα και τις
υποδοµές, θα ήθελα να µου πείτε τι γίνεται µε τον άλλο βραχνά
που έχουµε εκεί πέρα, δηλαδή τι γίνεται µε την παλιά εθνική οδό
Ελευσίνας-Θήβας-Υλίκης, που είναι και ο µόνος συνδετήριος
άξονας ανάµεσα στις δύο µεγάλες εθνικές οδούς Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Αθήνα-Πάτρα.
Φαντάζοµαι, λοιπόν, ότι θα µπορέσετε να περιλάβετε και µια
µικρή απάντηση και όσον αφορά αυτό το θέµα, δηλαδή όσον
αφορά την ολοκλήρωση αυτού του µικρού παλιού τµήµατος,
αλλά και για την καινούργια χάραξη που τόσες φορές την έχετε
υποσχεθεί και εσείς, αλλά και άλλοι εδώ µέσα και δεν έχει γίνει
τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά αυτό το θέµα, τα ερωτήµατα είναι
συγκεκριµένα και στην απάντησή σας θα ήθελα να περιλάβετε
αφ’ ενός το πότε θα τελειώσει αυτό το τµήµα και αφ’ ετέρου τι
µέτρα θα ληφθούν όσον αφορά τη σηµατοδότηση και την ηλεκτροδότηση. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι στη
διασταύρωση του Ασπροπύργου που έρχεται από την Αττική Οδό
κάποιος έχει να διανύσει όλο αυτό το ελικοειδές δίκτυο µικρών
στενών δρόµων που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
Κάναµε την Αττική Οδό, πλην όµως δεν έχουµε δώσει διέξοδο
και σε λίγο θα έχουµε το εµπορευµατικό κέντρο να λειτουργεί.
Πώς θα λειτουργήσει αυτό και πού θα πάει, αφού δεν έχει γίνει
καµµία κυκλοφοριακή µελέτη γι’ αυτήν τη δύσµοιρη περιοχή; Θα
µου πείτε ότι δεν έχει γίνει και αλλού. Όµως, εδώ υπάρχει πολύ
βαριά κυκλοφορία. Αν θέλετε, κάντε ένα κόπο και σταθείτε στη
γέφυρα της Μάνδρας για να δείτε τι βαριά οχήµατα περνούν από
εκεί και τι γίνεται. Και µην ξεχνάτε ότι εκεί εξυπηρετείται από
αυτό το χώρο, από αυτό το δρόµο που συζητάµε τώρα, τη λεωφόρο Ασπροπύργου και η χωµατερή, η µοναδική χωµατερή που
εξυπηρετεί τα 2/3 των σκουπιδιών όλης της χώρας. Από αυτόν το
δρόµο περνούν και εκεί συνωστίζονται όλα αυτά τα απορριµµατοφόρα. Επίσης, από εκεί περνούν σχεδόν τα περισσότερα από
τα βυτιοφόρα που φεύγουν από τα διυλιστήρια.
∆εν έχει γίνει τίποτα λοιπόν και νοµίζω πως η πολιτεία είναι
υποχρεωµένη να σκύψει και να δώσει άµεσες λύσεις στο θέµα
αυτό, όπως επίσης και στην κυκλοφοριακή ρύθµιση της περιοχής συνολικά, αλλά και στο άλλο µεγάλο πρόβληµα που ακόµα
εκκρεµεί και που τόσες και τόσες παλινωδίες έχουµε δει όσον
αφορά την παλιά Εθνική Οδό. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το
θέµα της παλιάς Εθνικούς Οδού, να ολοκληρωθεί και να διαπλατυνθεί, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να γίνει καινούργια χάραξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μαγκριώτης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Λυπάµαι πράγµατι, κύριε Λεβέντη, γιατί δεν
πρόλαβα να απαντήσω στα ειδικότερα ερωτήµατά σας. Όµως,
σας είπα από την αρχή ότι συµφωνώ µε την ουσία των παρατηρήσεών σας.
Όµως, θα ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα όσον αφορά την
Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη ότι ζητήσαµε και πήραµε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δυτικής Αττικής τη µελέτη που είχε κάνει για
το έργο αυτό. Μάλιστα, έχουµε συζητήσει στη Βουλή και άλλη
φορά, όσον αφορά αυτό το θέµα. Η µελέτη αυτή έπρεπε να επικαιροποιηθεί µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο και τις κοινοτικές
οδηγίες. Σ’ αυτήν τη φάση, λοιπόν, είµαστε και θα υποστηρίξουµε αυτό το έργο. Η αναβάθµισή του θα κοστίσει περίπου 30
εκατοµµύρια ευρώ, και θα εξυπηρετεί κυρίως τις τοπικές µετακινήσεις.
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Ταυτόχρονα, ωριµάζουµε και σε δύο χρόνια από σήµερα πιστεύουµε ότι θα ξεκινήσει και η κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη, κόστους συνολικά περίπου 500
εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτός θα κατασκευαστεί µε το καθεστώς
των συµβάσεων παραχώρησης και θα απελευθερώσει πάρα πολύ
την κίνηση στο δρόµο Αθήνας-Λαµίας και ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική, αλλά και µέσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα,
όπου γνωρίζουµε πόσο πολύ επιβαρυµένη είναι η κίνηση. Αυτό
συµβαίνει, γιατί όλη τη διερχόµενη κίνηση από τη δυτική προς
την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα την πάρει αυτός ο άξονας
κατευθείαν από τον αυτοκινητόδροµο Αιγαίου και τον ΠΑΘΕ. Η
παρέµβαση, λοιπόν, στην περιοχή για τα θέµατα που θίξατε θα
είναι διπλή.
Τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι από το 1994 µέχρι σήµερα
έχουν εκτελεστεί επτά εργολαβίες για τα οδικά έργα της περιοχής και ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν πράγµατι ακόµα
εκκρεµότητες.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, δηλαδή
στο τέλος του χρόνου, θα παραδοθούν αρκετοί σηµατοδότες,
θα υπάρξουν δηλαδή αρκετοί κόµβοι. Ήδη, οι µισοί από τους δεκαεπτά έχουν κατασκευαστεί, αλλά για λόγους οδικής ασφάλειας έχει προκριθεί να αποδοθούν όλοι µαζί στην κυκλοφορία
µαζί µε τους φωτεινούς σηµατοδότες. Είµαστε στο στάδιο της
ολοκλήρωσή τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέλος και όσον αφορά την αστυνόµευση, θα ήθελα να πω ότι
πράγµατι υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα οδικής ασφάλειας και πολύ συχνά έχουµε ατυχήµατα. Η Τροχαία προσπαθεί
να δίνει λύσεις και να βοηθά και µε έκτακτα συνεργεία. Σίγουρα,
όµως, το πρόβληµα είναι µεγάλο και δεν µπορεί να καλυφθεί. Ελπίζουµε ότι µε την ολοκλήρωση αυτών των έργων και µε τους
φωτεινούς σηµατοδότες θα δώσουµε πολύ γρήγορα µία ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα της περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μαγκριώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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 επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Ερέτριας
Ευβοίας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εισερχόµεθα στην
ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 2/2/28-9-2010 επίκαιρη επερώτηση των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ.κ. Αλέκας Παπαρήγα, Ιωάννη Γκιόκα, Ιωάννη Ζιώγα, Κωνσταντίνου Καζάκου, Σοφίας Καλαντίδου, Λιάνας Κανέλλη, Νικολάου
Καραθανασόπουλου, ∆ιαµάντως Μανωλάκου, Γεωργίου Μαρίνου, Γεωργίου Μαυρίκου, Νικολάου Μωραΐτη, Αποστόλου
Νάνου, Βαρβάρας (Βέρας) Νικολαΐδου, Νικολάου Παπακωνσταντίνου, Αθανασίου Παφίλη, Ιωάννη Πρωτούλη, Σταύρου Σκοπελίτη, Αντωνίου Σκυλλάκου, Άγγελου Τζέκη, Σπυρίδωνος
Χαλβατσή και Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα
λαϊκά δικαιώµατα.
Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα Βουλευτή, τον κ.
Νικόλαο Καραθανασόπουλο, θα ήθελα να σας ανακοινώσω τις
αλλαγές που έχουν προταθεί στον Πρόεδρο της Βουλής για τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Από το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ορίζεται για σήµερα Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης και από
το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ.
Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Στο σηµείο αυτό, το λόγο έχει για δέκα λεπτά ο πρώτος επερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν κάνουµε κριτική στην
Κυβέρνηση για τις όποιες αδυναµίες στη διαχειριστική της ικανότητα ούτε για τα επιµέρους συστατικά του ταξικού διαχειριστικού µείγµατος της οικονοµικής της πολιτικής ούτε και για τα
«µαγειρέµατα» των στοιχείων. Είναι υπαρκτά ζητήµατα. Υπήρχαν
και στο παρελθόν, θα υπάρχουν και στο µέλλον και δεν αποτελούν αυτά τα ζητήµατα ελληνική ιδιοµορφία.
Όµως, της κάνουµε κριτική, την πολεµάµε και την αντιπαλεύουµε όσον αφορά τον προσανατολισµό και το περιεχόµενο της
πολιτικής της. Είναι µία πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από την
ολοµέτωπη επίθεση απέναντι στα λαϊκά νοικοκυριά, µε την ταυτόχρονη στήριξη από την άλλη µεριά των αναγκών των κεφαλαιοκρατών.
Έτσι, λοιπόν, µε βασικό άξονα την ικανοποίηση των αναγκών
των επιχειρηµατικών οµίλων, οδηγεί στο κολαστήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.
Η Κυβέρνηση προχωρεί σε έναν αποπροσανατολισµό σε
σχέση µε την αιτία της κρίσης. Λέτε, για παράδειγµα –όπως τουλάχιστον το ισχυριζόταν και προηγούµενα η Νέα ∆ηµοκρατία- ότι
για την κρίση υπεύθυνο είναι το µείγµα, η διαχειριστική αδυναµία,
τα «µαγειρέµατα» των στοιχείων που οδήγησαν στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και στην υποβάθµιση του κύρους της χώρας
µας. Αυτή είναι η κριτική που ασκείτε στην προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Το ίδιο ισχυρίζεται σήµερα η Νέα
∆ηµοκρατία ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση για σας.
Όµως, ποιες είναι οι αιτίες των ελλειµµάτων, του χρέους και
της διόγκωσης; Η Κυβέρνηση –και βεβαίως η αστική τάξη συνολικά- ισχυρίζεται ότι για το έλλειµµα και το χρέος, για παράδειγµα, φταίνε τα µεγάλα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ. Και υπεύθυνοι
για τα µεγάλα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ, όπως ανερυθρίαστα ισχυρίζεστε, είναι οι υψηλοί µισθοί των εργαζοµένων σ’ αυτές, βάζοντας µάλιστα µέσο όρο 40.000 ευρώ, όταν συνυπολογίζετε τα
πάντα. Θυµίζει το ανέκδοτο ότι µία τετραµελής οικογένεια στην
Ελλάδα, η κάθε τετραµελής οικογένεια στην Ελλάδα, έχει ετήσια εισοδήµατα 80.000 ευρώ, µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ χονδρικά!
Η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Για τα ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε και να ρωτήσετε
τον Τσουκάτο, το Μαντέλη, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά
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για τις τεράστιες προµήθειες και τα σκάνδαλα, όσον αφορά την
υπερχρέωση των ∆ΕΚΟ και την ταυτόχρονη ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων που αποτελούσαν τους
τροφοδότες αυτών των επιχειρήσεων.
Άλλωστε, οι ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες προωθείτε, δεν γίνονται για να αντιµετωπιστούν τα ελλείµµατα. Έτσι κι αλλιώς, τα
συσσωρευµένα ελλείµµατα θα τα αναλάβει το κράτος και θα τα
πληρώσει ο λαός. Και δεν γίνεται, γιατί ακριβώς είχαν ξεκινήσει
πολύ πιο παλιά, ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1990, στα πλαίσια της ευρωενωσιακής πολιτικής για την απελευθέρωση των
αγορών. Και, µάλιστα, τις πρώτες ∆ΕΚΟ που δώσατε στο ιδιωτικό
κεφάλαιο και ως κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, αλλά και µετά η
Νέα ∆ηµοκρατία, ήταν οι κερδοφόρες ∆ΕΚΟ, από τη ∆ΕΗ, τον
ΟΤΕ, τον ΟΠΑΠ, κ.λπ..
Άρα, κατά την αντίληψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο βασικός παράγοντας των αιτιών των ελλειµµάτων, των
χρεών και της διόγκωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης, δεν
είναι άλλος παρά η διαχρονική κρατική στήριξη από µεριάς της
εκάστοτε κυβέρνησης των αναγκών των κεφαλαιοκρατών. ∆ώσατε στο µεγάλο κεφάλαιο αναπτυξιακά κίνητρα και δεκάδες
εκατοµµύρια ευρώ από τους διάφορους αναπτυξιακούς νόµους.
Υπάρχουν σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές για τους κεφαλαιοκράτες και τµήµα του κεφαλαίου απαλλάσσεται ολοκληρωτικά
από τη φορολογική επιβάρυνση, όπως για παράδειγµα οι εφοπλιστές.
Ταυτόχρονα, η ίδια η διαχείριση της κρίσης, η στήριξη δηλαδή
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης που αντιµετωπίζει σήµερα η οικονοµία, οδήγησε στη διεύρυνση του δηµόσιου χρέους των
χωρών-µελών του ΟΟΣΑ µέσα σε µία διετία από το 78% στο 98%.
Επίσης, παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην κρίση και στη
διόγκωσή της ήταν οι νατοϊκοί στρατιωτικοί εξοπλισµοί που
έχουν να κάνουν µε τις ιµπεριαλιστικές επιλογές του ΝΑΤΟ και
όχι µε τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας µας,
οι Ολυµπιακοί Αγώνες µε τα µεγαθήρια που έγιναν για να κερδίσουν οι κατασκευαστικοί όµιλοι –ταυτόχρονα, ο λαός θα τους
πληρώνει για µία ζωή- αλλά πάνω απ’ όλα η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας µας ως συνέπεια της απελευθέρωσης της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, αιτίες που
οδήγησαν τους βιοµηχανικούς οµίλους να µεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε χώρες µε φθηνότερο εργατικό
δυναµικό, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τις θέσεις τους και γεµίζοντας ανεργία τον ελληνικό λαό και ως συνέπεια της αθρόας εισαγωγής από το εξωτερικό αγροτικών εµπορευµάτων, καταπνίγοντας την ελληνική αγροτική παραγωγή, αποτέλεσµα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Άλλωστε, η όποια σπατάλη υπήρχε και είναι υπαρκτή τρέφει το
πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης και ενισχύει ακόµα περισσότερο την κερδοφορία των µονοπωλίων. Έτσι, λοιπόν, είναι
φανερό ότι ωφεληµένοι από τα χρέη και τα ελλείµµατα είναι οι
µονοπωλιακοί όµιλοι και οι κεφαλαιοκράτες και µόνιµα χαµένος
είναι ο λαός που καλείται µε κάθε τρόπο να πληρώσει αυτά τα ελλείµµατα.
Σήµερα, αυτούς που καλείτε να πληρώσουν τα ελλείµµατα
είναι αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε, δηλαδή οι εργαζόµενοι, τα
φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, µε άδικα µέτρα, µε ταξικά µέτρα, µε µείωση µισθών, µε µείωση συντάξεων, µε κατάργηση επιδοµάτων,
µε αύξηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Μόνο
για το λαό, όχι για παράδειγµα για τους εφοπλιστές! ∆εν τους
αγγίζει!
Το συµπέρασµα είναι το εξής: ∆εν είναι η αιτία της κρίσης και
της ολοµέτωπης επίθεσης το δηµοσιονοµικό χρέος, αλλά το δηµοσιονοµικό χρέος και τα ελλείµµατα, ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός, αποτελούν ένα από τα συµπτώµατα της καπιταλιστικής
κρίσης.
Εξακολουθείτε να λέτε ψέµατα στον ελληνικό λαό, όπως λέγατε και προεκλογικά, όταν κάνατε όλα αυτά τα µέτρα για να
πληρώσετε µισθούς και συντάξεις. Τα ίδια τα δικά σας στοιχεία
το διαψεύδουν. Στον κρατικό προϋπολογισµό του 2006, το ύψος
των µισθών και των συντάξεων ανερχόταν στο 48% των προϋπολογιζόµενων εσόδων, χωρίς να χρειαστείτε να πάρετε επι-
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πλέον µέτρα, δηλαδή να προβείτε στη µείωση µισθών και συντάξεων, στην αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του
ΦΠΑ. Άρα, λοιπόν, µπορούσατε να πληρώσετε τους µισθούς και
τις συντάξεις. Καταφύγατε σ’ αυτό, για να µπορέσετε να εξυπηρετήσετε τους πιστωτές της Ελλάδας και, βεβαίως, για να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση στους κεφαλαιοκράτες.
Επόµενο ψέµα: Το κάνατε αυτό για να σώσετε –λέει- τη χώρα
από τη χρεοκοπία. Όµως, η πραγµατικότητα είναι ότι οδηγείτε
καθηµερινά τα λαϊκά νοικοκυριά στη χρεοκοπία. Ήδη, τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν αυτή τη χρεωκοπία.
Ταυτόχρονα, δεν µπορείτε να απαντήσετε στο απλό ερώτηµα
πώς µπορεί να συµβαδίζει ο κίνδυνος περί χρεοκοπίας της ελληνικής οικονοµίας µε την προκλητική κερδοφορία του µεγάλου
κεφαλαίου. Μόνο το 2009, εν µέσω κρίσης, τα κέρδη των πεντακοσίων µεγαλύτερων επιχειρήσεων έφθασαν τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ!
∆εν µπορείτε να απαντήσετε και στο ερώτηµα γιατί εφ’ όσον
υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας, βρίσκετε χρήµατα για να στηρίζετε τους κεφαλαιοκράτες. Παράδειγµα αποτελούν τα 78 δισεκατοµµύρια ευρώ που σωρευτικά η Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ έδωσαν στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά και οι
υπόλοιποι αναπτυξιακοί νόµοι.
Τέταρτο ζήτηµα: Ποιος φταίει γι’ αυτήν την κατάσταση; Φταίνε
τα «µαγειρέµατα» και η έλλειψη αξιοπιστίας, όπως αποπροσανατολιστικά αλληλοκατηγορείστε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία; ∆ιότι
σήµερα, η Νέα ∆ηµοκρατία στην κριτική που σας κάνει περί «µαγειρέµατος» των στοιχείων, ζητά επί της ουσίας να επιταχυνθούν
οι καπιταλιστικές αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, όπως και εσείς το
κάνατε όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση.
Αξιοποιείτε αυτήν τη δηµοσιονοµική κατάσταση για να κλιµακώσετε την επίθεση στα λαϊκά νοικοκυριά. Ήδη, το προσχέδιο
του κρατικού προϋπολογισµού είναι ενδεικτικό: Αύξηση των εσόδων από την έµµεση φορολογία συνολικά κατά 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ, νέοι φόροι –οι λεγόµενοι «πράσινοι φόροι»- 300 εκατοµµύρια ευρώ, αύξηση των αντικειµενικών αξιών, µειώσεις σε µισθούς κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ, µειώσεις 750 εκατοµµυρίων
ευρώ σε συντάξεις, 500 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στην τοπική διοίκηση που σηµαίνει αύξηση των
ανταποδοτικών τελών, µείωση του επιδόµατος της ανεργίας κατά
500 εκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που η ανεργία έχει σπάσει όλα
τα ρεκόρ!
Και, βεβαίως, αφήνετε το παράθυρο ανοιχτό για περαιτέρω
αναθεώρηση προς τα πάνω των χρηµάτων που θα κλέψετε από
την τσέπη του ελληνικού λαού, µόλις ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ελλείµµατος του 2009. Μέχρι πότε θα περιµένουµε
αυτά τα µεγέθη και µέχρι πότε θα καταλήξετε πόσο ήταν το έλλειµµα του 2009;
Και την ίδια στιγµή, η ίδια αυτή ολοµέτωπη επίθεση ξεδιπλώνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια
της ανεξέλεγκτης δηµοσιονοµικής κατάστασης, µε µέτρα που
έρχονται από το παρελθόν, από πολύ παλιά και πηγαίνουν πολύ
µακριά, όπως είναι η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Ποιος είναι ο στόχος; Το µνηµόνιο αποτελεί συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής. Αποτελεί τον κλοιό για να στηριχθεί το µαύρο
µέτωπο ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία και ΛΑΟΣ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Θέλετε να εξυπηρετήσετε, να διευκολύνετε την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, να
θωρακίσετε τα συµφέροντα και να διασφαλίσετε τα κέρδη του
συνδυασµένα, για να πληρώσει ο λαός την κρίση. Να φτωχύνει
ακόµα περισσότερο η εργατική δύναµη, να µειωθούν και να καταργηθούν τα εναποµείναντα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και να δώσετε πλήρη κρατική στήριξη στο µεγάλο
κεφάλαιο, αναπτυξιακός νόµος, φοροαπαλλαγές καινούργιες,
απελευθέρωση αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, ευνοϊκό έδαφος για
την ανάπτυξη των επενδύσεων, fasttruck, άνοιγµα των κλειστών
επαγγελµάτων, για να κτυπηθούν οι επαγγελµατοβιοτέχνες και
να ενισχυθούν οι µονοπωλιακοί όµιλοι να κατακλύσουν την
αγορά.
Η επέκταση της χρονικής διάρκειας του µνηµονίου απλά και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόνο επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα, το µακροχρόνιο χαρακτήρα της αντιλαϊκής επίθεσης ως συστατικό στοιχείο της πολιτικής σας, άλλα και την αύξηση των τόκων που µέσα από αυτήν
την επέκταση θα είναι προς όφελος των πιστωτών.
Μιλάτε για την ανάπτυξη. Το ζήτηµα είναι για ποιον θα είναι η
ανάπτυξη αυτή. Γιατί αποτελεί σύντοµο ανέκδοτο η υπόθεση του
κοινωνικού µερίσµατος, γιατί ο λαός γνωρίζει ότι και µε ανάπτυξη, αλλά και πολύ περισσότερο µε κρίση αυτός πλήρωσε τα
σπασµένα της όποιας ανάπτυξης.
Η αντιφατικότητα και η αναποτελεσµατικότητα της αστικής
διαχείρισης είναι παρούσες σε όλες τις εκφάνσεις. Είτε επεκτατική είναι η πολιτική που διευρύνει το δηµόσιο χρέος, είτε περιοριστική είναι η πολιτική που επιταχύνει τα υφεσιακά
φαινόµενα, η κρίση βαθαίνει και έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις
στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική λαϊκή οικογένεια. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η εκτίµηση του ΚΚΕ για την αβεβαιότητα της ανάκαµψης στην παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα λαϊκά
στρώµατα να συµπορευθούν στο δρόµο της πάλης για την προστασία και τα δικαιώµατα της λαϊκής οικογένειας, για ώριµες και
αναγκαίες ριζικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο οικονοµίας και εξουσίας. Ο καπιταλισµός δεν γίνεται ανθρώπινος
ούτε µπορεί να γιατρευτεί από την κρίση και τις οξυµένες αντιφάσεις, γιατί είναι ξεπερασµένος και παρασιτικός, εµποδίζει την
κοινωνική εξέλιξη, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος για τους εργαζόµενους και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ανοίξει ο δρόµος της λαϊκής εξουσίας και λαϊκής οικονοµίας, που είναι αναγκαίος, ώριµος και ρεαλιστικός όσο ποτέ, ο λαός να αρνηθεί να πληρώσει τα βάρη της
κρίσης και το χρέος που δηµιούργησε η υψηλή κερδοφορία, να
εκφραστεί µαζικά η λαϊκή οργανωµένη δράση κατά της ακρίβειας, κατά των νέων µέτρων των κυβερνητικών και ο λαός βεβαίως να προτάξει το σύνολο της ικανοποίησης των σύγχρονων
αναγκών και δικαιωµάτων του µε βάση τις δυνατότητες της εποχής και της επιστήµης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Η επερωτώσα συνάδελφος κ. ∆ιαµάντω Μανωλάκου έχει το
λόγο.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο λαός βιώνει την πιο άγρια επίθεση σε εισόδηµα και κατακτήσεις και το κυριότερο θεωρεί σίγουρο ότι τις χειρότερες
µέρες τις έχει µπροστά του µε αυτήν τη σκληρή και βάρβαρη κυβερνητική πολιτική. Η οργή και αγανάκτηση ξεχειλίζουν µε την
καταστολή απέναντι στους άνεργους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, επειδή ζητούσαν στοιχειωδώς να υπάρχει δηµόσια
και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τις οικογένειές
τους στην περίοδο της ανεργίας.
Η απάντηση; Τα γκλοπς. Η ίδια αγριότητα και στους απλήρωτους για εικοσιτέσσερις µήνες και απολυµένους του Υπουργείου
Πολιτισµού: δακρυγόνα, χηµικά, βία και καταστολή. Πνίγεται και
το δικαίωµα στη διαµαρτυρία. Αυτό δείχνει την αδυναµία σας.
∆εν πείθετε, δεν λύνετε λαϊκά προβλήµατα µε την πολιτική σας,
αντίθετα, δηµιουργείτε ακόµα περισσότερα και οξύτερα.
Εσείς κλείνετε την Ακρόπολη µε την πολιτική σας, γι’ αυτό ενισχύετε την αποκρουστική πολιτική σας µε κατασταλτικά µέτρα.
Ας το συνειδητοποιήσουν όµως οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι
νέοι, πόσο σκληρότεροι θα γίνετε και µετά τις εκλογές, για να
πάρουν µέτρα νωρίτερα. Γιατί η ραγδαία επιδείνωση της ζωής
των λαϊκών στρωµάτων είναι συνειδητή επιλογή, για να εξυπηρετηθούν τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο σηµατοδοτεί κλιµάκωση της κυβερνητικής
επίθεσης και σε αυτήν τη λογική ήταν και η απάντηση του Πρωθυπουργού για την ανεργία. Είναι µέτρα που προγραµµάτιζε η
Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν στα προγράµµατα του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι µέτρα που ενισχύουν τη συγκέντρωση του κεφαλαίου από την καταστροφή των µικρών και µεσαίων ενισχύοντας τους επιχειρηµατικούς οµίλους και την
κερδοφορία.
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Αυτό είναι το ηθικό και πατριωτικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης και η ίδια εικόνα παντού. Και στους αγρότες, που αντί για εισόδηµα βλέπουν χρέη και απειλές για κατασχέσεις από τη
ληστεία τραπεζιτών και εµποροβιοµηχάνων χωρίς ελπίδα για το
αύριο. Ταυτόχρονα, στήνονται αγροτοδικεία, όταν βγαίνουν
στους δρόµους για το δίκιο τους. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας, που κάθε χρόνο τους κάνουν φτωχότερους.
Το αγροτικό εισόδηµα µειώθηκε δραµατικά. Χαµηλές τιµές παραγωγού, απούλητη παραγωγή, χρέη δηµιουργούν και νέα φτώχεια. Το 75% των αγροτικών εκµεταλλεύσεων ουσιαστικά δεν
µπορεί να ζήσει. Η ανάγκη επιβίωσης έχει εξαναγκάσει την πλειοψηφία των µικροµεσαίων αγροτών να αναζητεί κύριο εισόδηµα
από άλλη πηγή και αν µπορεί να τη βρει στις σηµερινές συνθήκες. Ο πιο βέβαιος δρόµος είναι αυτός της ανεργίας. Σε αυτόν
συναντιούνται οι κατεστραµµένοι αγρότες µε τους άνεργους της
οικοδοµής, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, τους ναυτεργάτες, τους απολυµένους από εργοστάσια, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις, τους µικροεπαγγελµατίες
που κλείνουν τα µαγαζιά τους.
Η κατάσταση επιδεινώνεται µε τις αυξήσεις σε ΦΠΑ και αγροτικό ρεύµα, που σηµαίνει αύξηση στο αγροτικό κόστος παραγωγής. Ακόµα υπάρχουν µεγάλες αυξήσεις σε εισφορές στον κλάδο
υγείας του ΟΓΑ και στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής
στον ΕΛΓΑ, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας και αποζηµίωσης από καταστροφές.
Ταυτόχρονα, συρρικνώνεται η κρατική συµµετοχή, για να ενισχυθεί η καπιταλιστική κερδοφορία µε τις ιδιωτικές ασφαλίσεις.
Με τους καλλικρατικούς δε δήµους υποβαθµίζονται ή καταργούνται οι υπηρεσίες που µέχρι σήµερα ήταν δηµόσια και δωρεάν για τους αγρότες. Ιδιωτικοποιούνται κρατικοσυνεταιριστικές οργανώσεις που έχουν αποµείνει τα τελευταία υποτυπώδη στηρίγµατα των µικροµεσαίων αγροτών. Είναι µέτρα που
µαζί µε την νέα ΚΑΠ µετά το 2013 ακόµα πιο γρήγορα θα συγκεντρωθούν επιδοτήσεις γης και παραγωγής στις καπιταλιστικές εκµεταλλεύσεις από την καταστροφή των πολλών
µικροµεσαίων αγροτών. Γι’ αυτό κι εµείς τους καλούµε σε αγώνα
για ριζικές αλλαγές στην οικονοµία και την πολιτική για αγροτική
ανάπτυξη που συµφέρει το λαό και όχι τα µονοπώλια µε την ανάπτυξη της λαϊκής συµµαχίας, που θα παλεύει για κοινωνικοποίηση όλων των µονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον
αγροτικό τοµέα, της βιοµηχανίας αγροτικών εφοδίων και της γης,
µε κεντρικό σχεδιασµό και παραγωγικούς συνεταιρισµούς για εγχώρια τρόφιµα, φθηνά, ποιοτικά, που θα καλύπτουν τις διατροφικές και άλλες ανάγκες του λαού µας.
Ωστόσο και µπρος την κρίση εµείς παλεύουµε και θεωρούµε
αναγκαία την απαγόρευση κάθε κατάσχεσης και πλειστηριασµού
της κατοικίας και της αγροτικής εκµετάλλευσης αξίας 300.000
ευρώ, διαγραφή χρεών από τόκους και πάγωµα πληρωµών για
όσο διαρκεί η κρίση. Θεσµοθέτηση ικανοποιητικών κατώτατων
εγγυηµένων τιµών και επιδοτήσεων για όλα τα γεωργικά και ζωοκοµικά προϊόντα, κατάργηση όλων των περιορισµών που υπάρχουν σε φυτική και ζωϊκή παραγωγή µε απαγόρευση εισαγωγών
προϊόντων που παράγουµε σε σύγκρουση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον ΠΟΕ, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια
και δηµόσια και δωρεάν επιστηµονική στήριξη για τη γεωργική,
κτηνοτροφική παραγωγή και την αλιεία και αναβάθµιση συνολικά
των κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο. Μόνο έτσι µπορεί
να υπάρχει ανάπτυξη και να γίνει συρρίκνωση της ανεργίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης, Βουλευτής Β’ Αθηνών, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουµε, τώρα που ο λαός µας βρίσκεται αντιµέτωπος µε την πιο άγρια ολοµέτωπη επίθεση της Κυβέρνησης, αλλά
και των διεθνών συµµάχων σας, κύριε Υπουργέ, εµείς καλούµε
τον λαό να σκεφθεί.
Εάν σήµερα δίνετε –οι υπάλληλοί σας- εντολές και διαταγές
για να κόβονται τα πόδια των ανθρώπων, γιατί τα διαβητικά παπούτσια είναι ακριβότερα, αν σήµερα είστε έτσι επικίνδυνοι, θε-
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ωρούµε ότι αύριο, αν δεν πάρετε ένα ηχηρό µήνυµα από τις
εκλογές, θα γίνετε αδίστακτοι απέναντι στο λαό και τα δικαιώµατά του.
Εµείς, ξέρετε, δεν είµαστε από εκείνους που τάχα δεν ξέρουν
τι µέτρα θα φέρει η Κυβέρνηση, τι θα περιλαµβάνει το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Το αναφέρουµε
και στην επερώτησή µας. Βέβαια δεν µπορούµε να προβλέψουµε
µέχρι πού θα φθάσετε έτσι που έχετε πάρει φόρα.
Γνωρίζαµε, όπως και όλοι εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα γνώριζαν, πριν ένα χρόνο τι θα έκανε η Κυβέρνηση ή τι θα έκανε η
Νέα ∆ηµοκρατία, αν ήταν κυβέρνηση και προειδοποιούσαµε για
τη θύελλα των αντιλαϊκών µέτρων που έρχονται. Προειδοποιούσαµε χαρακτηριστικά ότι µε ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία έρχονται τα χειρότερα. Το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο εποµένως, το
γνωρίζατε όλοι πολύ καλά και να αφήσετε αυτήν την υποκριτική
αντιπαράθεση για το ποιος έλεγε αλήθεια και το ποιος ψέµατα.
Πριν ένα χρόνο όλοι ψέµατα λέγατε.
Το µνηµόνιο, όπως και αυτό που θα φέρει η Κυβέρνηση την
επόµενη των εκλογών, είναι η συγκεκριµενοποίηση και η υλοποίηση µέτρων που εδώ και δεκαετίες επεδίωκε η πλουτοκρατία,
προγραµµάτιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα είχατε και στα προγράµµατά σας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Παράδειγµα; Η σύµβαση των 592 ευρώ για τη νέα γενιά µέχρι τα είκοσι
πέντε χρόνια. Το δουλεµπόριο µε την παιδική ανήλικη εργασία,
µε το µανδύα της µαθητείας. Η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Η περικοπή των επιδοµάτων ανεργίας, τη
στιγµή µάλιστα που έχουν προστεθεί, ένα χρόνο τώρα, πάνω από
εκατόν τριάντα χιλιάδες νέες θέσεις ανεργίας. Είναι µέτρα του
µνηµονίου όλα αυτά;
Τι είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου
το 2004 στο Λαύριο; Αυτά είχε εξαγγείλει. Ρωτάµε: Το 2004
υπήρχε κρίση; Αντίθετα ήταν η περίοδος που το ελληνικό κεφάλαιο βρέθηκε πρωταθλητής στην κερδοφορία και µάλιστα στο
σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Υπήρχε µνηµόνιο το 2004 στο
Λαύριο;
Εποµένως, ο λαός µας χρειάζεται να κρίνει όλους αυτούς τους
µύθους και τα τροµοκρατικά διλήµµατα που κατά καιρούς προβάλλετε. Να κρίνει και τι απέγινε ο µύθος του Μάαστριχτ, µε τον
οποίο µεγάλωσε µία ολόκληρη γενιά, ο µύθος της ισχυρής Ελλάδας στην ενωµένη καπιταλιστική Ευρώπη, ο µύθος της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2001 ότι το 2010 θα έχουµε την
ισχυρότερη οικονοµία, ο µύθος της αύξησης της πίτας του ΑΕΠ,
από την οποία τάχα θα µεγάλωνε και το κοµµάτι του λαού. Από
τη δεκαετία του ‘80 το ΑΕΠ ανέβηκε σε ύψη δυσθεώρητα, ενώ οι
µισθοί και τα δικαιώµατα αφαιρέθηκαν. Πάνω σ’ αυτούς τους µύθους στοιχειοθετήσατε για χρόνια την ανάγκη δήθεν ο λαός να
κάνει θυσίες. Όπως και τότε έτσι και σήµερα, όµως, τον θυσιάζετε για τα κέρδη τραπεζιτών, βιοµηχάνων και εφοπλιστών.
Τώρα προβάλλετε τον µπαµπούλα της χρεοκοπίας. Αλήθεια,
τα 110 δισεκατοµµύρια που δανειστήκατε, τα δώσατε για µισθούς, συντάξεις, σχολεία, νοσοκοµεία; Αντίθετα από εκεί πήρατε και άλλα. Τα δώσατε στην πλουτοκρατία και απέναντι στο
λαό και στα παιδιά του έχετε κηρύξει στάση πληρωµών και µάλιστα οδηγείτε στη χρεοκοπία την εργατική λαϊκή οικογένεια και
όχι όλους.
Ένα παράδειγµα –και µ’ αυτό να κλείσω- από τους χώρους εκπαίδευσης, µε αφορµή ορισµένες επίκαιρες ερωτήσεις που είχαµε καταθέσει. Πετάτε στο δρόµο, στην Κέρκυρα, διακόσιους
φοιτητές έξω από τη φοιτητική εστία. Στην πραγµατικότητα δεν
υπάρχει φοιτητική εστία. Από ένα ξενοδοχείο που επινοικιάζετε,
πετάτε διακόσια παιδιά απ’ έξω µε την αιτιολογία ότι ο προϋπολογισµός είναι µειωµένος. Από τη µια οι γονείς βάζουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη για τη µόρφωση των παιδιών τους και από την
άλλη, επιδοτείτε τους εφοπλιστές µε εκατοµµύρια ευρώ -πάνω
από 4,5 εκατοµµύρια ευρώ- όχι για τις γνωστές στον κόσµο επιδοτήσεις για τα σαπιοκάραβα που γυρνάνε στα νησιά, αλλά για
επιδότηση, ώστε να εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους για τα
εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών των Ακαδηµιών των Εµποροπλοιάρχων. Είναι υποχρεωµένοι, µε προεδρικό διάταγµα του
1999, να παίρνουν τα παιδιά στα καράβια για τα εκπαιδευτικά
τους ταξίδια. Και όχι µόνο δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή
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τους, δηλαδή δεν παίρνουν τα παιδιά αυτήν τη στιγµή στα καράβια και κινδυνεύουν να κοπούν παιδιά και από τις σχολές, αλλά
επιδοτείτε και τους εφοπλιστές µε τα λεφτά που θα έπρεπε να
πηγαίνουν στους σπουδαστές.
Για τους εφοπλιστές βρίσκετε και δίνετε µπόλικα εκατοµµύρια. Μάλιστα τώρα οι εφοπλιστές ζητάνε και εκ νέου επιδότηση.
Ενώ επιδοτούνταν για το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, τώρα ζητάνε να επιδοτούνται και για το δεύτερο και για τα ναυτικά ΕΠΑΛ
βρίσκετε και δίνετε, ενώ για τις φοιτητικές εστίες οι προϋπολογισµοί είναι µειωµένοι.
Θέλουµε να κλείσουµε λέγοντας πως θεωρούµε ότι ο κόσµος
δεν πρέπει να κάνει καµµία θυσία. Πρέπει να οργανωθεί, να πολιτικοποιήσει το κίνηµά του, να βγει στο δρόµο του αγώνα διεκδικώντας µία άλλη εξουσία. Με το ΚΚΕ υπάρχει λύση, πρέπει να
το πιστέψει και να βγει στον αγώνα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτούλη.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη της Α’ Αθηνών, παρακαλείται να λάβει το
λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έφυγε ο κύριος Υπουργός. Όση ώρα µιλούσαν οι συνάδελφοί
µου, διάβαζε το λόγο του και υπογράµµιζε. Έτσι γίνεται ο διάλογος, fast track.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εδώ ήταν...
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ∆εν είναι ζήτηµα αν απουσιάζει. Και εδώ
που ήταν τι έκανε; ∆εν άκουγε. Εντελώς fast track.
Παρακάµψατε τη Βουλή µε το µνηµόνιο. Τη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού οπότε γιατί να µην την παρακάµψετε; Παρακάµψατε τη Βουλή και περάσατε παράνοµα όλη αυτή τη διαδικασία
µε εκατόν εβδοµήντα δύο ψήφους, ενώ έπρεπε να το κάνετε µε
εκατόν ογδόντα. Έχετε παρακάµψει µία σειρά από πράγµατα και
µε fast track τρόπο, κυριολεκτικά, ετοιµάζεσθε για να καταργήσετε και κάθε έννοια αστικής –δικής σας- νοµιµότητας, προκειµένου να εξυπηρετήσετε το µεγάλο κεφάλαιο. Και βγαίνετε και
παίζετε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι αυτήν τη στιγµή µπροστά σε
ένα δράµα που ζει ο ελληνικός λαός και το οποίο, να είστε βέβαιοι, θα το γυρίσει µπούµερανγκ µε τις ίδιες διαδικασίες και τις
ίδιες ταχύτητες. Κάλπες έχουµε µπροστά και θα το δείτε. ∆εν ξεγελιέται πια ο κόσµος. Και αν δεν είναι αυτές οι κάλπες, θα είναι
οι αµέσως επόµενες. Θα το δείτε πώς θα σας το γυρίσει. Θα σας
γυρίσει την κοροϊδία.
Ξέρετε, είναι κοροϊδία να βγαίνετε και να λέτε θα φωνάξουµε
και φταίει το µνηµόνιο, θα παρακαλέσουµε να πέσουν 30% οι
τιµές για να µην υποφέρει το λαϊκό νοικοκυριό, γιατί τα προϊόντα στα σούπερ-µάρκετ είναι 30% ακριβότερα. ∆νε µου λέτε, πού
το εφηύρατε αυτό; Ποια νοµιµότητα εφαρµόζετε; Τη νοµιµότητα
της αγοράς µε εκκλήσεις στο µεγάλο κεφάλαιο; Οι πολυεθνικές
εταιρείες και τα µονοπώλια χρειαζόντουσαν το µνηµόνιο, για να
είναι εδώ; Μόνοι σας, οι ίδιοι λέτε επίσηµα στατιστικά και ο Πρόεδρος των ΕΒΕΑ, εξήντα πέντε χιλιάδες µικρά ελληνικά µαγαζάκια και επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο. Αυτές χρειάζονται το
µνηµόνιο;
Βγαίνετε και λέτε ότι υπάρχει ηθικός τρόπος αντιµετώπισης
µε εκκλήσεις; Κοροϊδεύετε τον κόσµο; Στην πραγµατικότητα τι
κάνετε; Ανεβάζετε την τυρόπιτα και την πορτοκαλάδα στο 23%,
που θα την πάρει ο δωδεκάχρονος και δεκαπεντάχρονος που πηγαίνει στο σχολείο και θα πληρώνει µ’ αυτό το ΦΠΑ στην πραγµατικότητα το γιαούρτι του παππού. Θα πληρώνει ο εγγονός το
γιαούρτι του παππού που και οι δύο µαζί έχουν δύο άνεργους
από πάνω να προσπαθούν να τους συντηρήσουν.
Μιλάτε και ενδιαφέρεστε για το µέλλον του τόπου, για τους
νέους, όταν έχετε τις γυναίκες να χτυπιούνται κατευθείαν από
την ανεργία και να τις κοροϊδεύετε ασύστολα;
Ψάχνετε να βρείτε ξαφνικά πού χάθηκαν τα λεφτά. Και δεν τα
βρίσκετε εσείς οι αδιάφθοροι, οι καταπληκτικοί! Να σας πω εγώ
πού τάχα πήγαν τα λεφτά. Εγώ και άλλοι πεντακόσιες χιλιάδες
άνθρωποι έξω, ένα ή δύο εκατοµµύρια, ξέρουν πού πήγατε τα
λεφτά. Τα πήγατε µε το να φτιάχνετε για παράδειγµα όροφο πολυτελείας µε 200 ευρώ την ηµέρα, για πλούσιες, στο «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». ∆εν είναι αεροδρόµιο, δεν είναι η «HOCHTIEF»,
για να βγάλετε λεφτά. Το φτιάξατε σε γυναικολογικό νοσοκοµείο,
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στο οποίο συνήθως πηγαίνει η φτωχολογιά είτε έχει καρκίνο είτε
θέλει να γεννήσει, αντί να φτιάξετε κάτι άλλο που είναι έτοιµο να
γκρεµιστεί το νοσοκοµείο. Είναι το πρώτο κέντρο µαστού στη
χώρα και δεν έχει µαστογράφο, ούτε ψηφιακό ούτε παλιό. Και
τώρα της βάζετε και διόδια. Θα φύγει µία µάνα, η οποία έχει καρκίνο ή έχει πρόβληµα να ελέγξει το στήθος της. Έχει ογκολογικό
τµήµα εκεί και δεν έρχεται.
Ξέρετε τι σχεδιάζετε τώρα µε το ΕΣΠΑ; Αυτά να βγείτε να πείτε
στον ελληνικό λαό. Μονάδα τεχνητής γονιµοποίησης και µονάδα,
δεν ξέρω, κάτι άλλο. Και λείπει το 40% του προσωπικού. Εκεί
πήγαν τα λεφτά. Ριγµένα στον ιδιωτικό τοµέα της υγείας. Και βάζετε τώρα διόδια µία µάνα µε τρία παιδιά, επειδή είναι δωρεάν η
υγεία και η περίθαλψη στην Ελλάδα, να πρέπει να πληρώνει 12
ευρώ για να πάει να εξετάσει τα παιδιά της πριν πάνε στο σχολείο. Τρία ευρώ το άτοµο διόδια. Για να τα πάρει ποιος; Το µνηµόνιο φταίει γι’ αυτό;
Οι πολυεθνικές που ήρθαν εδώ και έκλεισαν τα τελευταία µπακάλικα στη γειτονιά, χρειαζόντουσαν µνηµόνιο για να έρθουν;
∆εν είναι σύµφυτη του καπιταλισµού και µάλιστα του καπιταλισµού σε κρίση, η εξαχρείωση και ο εκβιασµός που κάνετε αυτή
τη στιγµή στους εργαζόµενους; Καθαρός εκβιασµός. Ή ΜΑΤ ή
δακρυγόνα ή ψέµα.
Πάτε να πείτε στις άνεργες γυναίκες σήµερα ότι θα κάνετε
πράσινη αναπτυξιακή πολιτική, ευάερη, ευήλια, καταπληκτική;
Πώς θα την κάνετε; Έχετε διακόσιες χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθµών. Η γυναίκα δουλεύει τρίωρα και τετράωρα. Την
εκµεταλλευτήκατε µε εντολή από το Μάαστριχτ, από τις Βρυξέλλες. Επάνω της παίχτηκε το παιχνίδι της µερικής και προσωρινής απασχόλησης της γυναίκας, να βγάζει χαρτζιλίκι για να
κάθεται σπίτι. Και τώρα λέτε στη γυναίκα ότι θα κάνετε πράσινη
ανάπτυξη; Πού θα την κάνετε την πράσινη ανάπτυξη; Σε ποια γυναίκα; Σε αυτή που δουλεύει τρεις ώρες πρωί, τρεις ώρες απόγευµα, τέσσερις µέρες την εβδοµάδα και δεν έχει πού να αφήσει
το παιδί; Και θα κάνει και παιδιά για να συνέλθει; Ή θα την κάνετε
στο νησί και θα έρθετε να πείτε ότι φταίει το Μνηµόνιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε να δείτε: Αξιοµνηµόνευτη θα είναι η πολιτική που
στέλνει σε αιωνία µνήµη –νοµίζετε- τα εργασιακά δικαιώµατα, ειδικά των γυναικών και των νέων. Γιατί εκεί υπάρχει και το µεγαλύτερο και το πιο ευαίσθητο και το πιο χειραγωγήσιµο κοµµάτι.
Γιατί οι γυναίκες που θα πληρώσουν διόδια για να πάνε τα παιδιά
τους στο νοσοκοµείο και οι νέοι που θα διαβάσουν ηλεκτρονικό
βιβλίο, ενισχύουν πάλι τα µονοπώλια! Θα πληρώσουν τα κινητά
τους τηλέφωνα, θα πληρώσουν τον ΟΤΕ, που είναι στην Γερµανία, θα πληρώσουν να κλείνουν τα ελληνικά βιβλιοπωλεία, οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι, το ελληνικό βιβλίο, οτιδήποτε, το δωρεάν
σύγγραµµα και θα τους βάλετε εκεί να ενισχύσουν και αυτοί το
µονοπώλιο µε δάνειο! Γιατί εκεί θα βρίσκονται δάνεια για να πάνε
στα παιδιά.
Και ξέρετε κάτι; Έχουµε ακούσει πάρα πολλά χρόνια αυτές τις
µπούρδες και προ του µνηµονίου. «Θα κάνετε τηλεϊατρική στα
νησιά». Ξαφνικά θα κάνετε τηλεϊατρική στα νησιά, πότε; Όταν θα
«σκάνε» σκάνδαλα ποιου επιπέδου; Βρίσκεστε να κόπτεστε ξαφνικά για την Ουγγαρία, όταν έχετε στον Ασωπό ένα πρόβληµα, το
οποίο είναι µία Ουγγαρία την ηµέρα; Αυτούς τους ανθρώπους
θα στείλετε στα νοσοκοµεία να πίνουν αυτό το νερό, γιατί νοιάζεστε για τα νιάτα και γιατί νοιάζεστε για την υγεία, ή θα κάνετε
τηλεϊατρική στα νησιά του Αιγαίου για να ξανακερδίζουν οι πολυεθνικές –τα «google», «moogle», «soogle», «foogle»- τα συστήµατα, οι ξένες εταιρείες;
∆εν υπάρχουν ελληνικές εταιρείες. Τώρα θα καταστρέψετε
κάθε µορφής ελληνική παραγωγή. ∆εν φτιάχνουµε ούτε γάζες
σ’ αυτόν τον τόπο. Τις εισάγουµε. ∆εν φτιάχνουµε κολοκύθια.
Αυτά τα εισάγουµε. Και τα εισάγουµε γιατί; Γιατί πρέπει να κερδίσει ο ενδιάµεσος, ο χονδρέµπορος και ενδεχοµένως ο πολιτικός αντίπαλος.
∆εν ξέρω, εάν στο Αιγαίο θα έχετε κυριαρχικά δικαιώµατα να
καθιερώσετε τηλεµάρκετινγκ υγεία. Γιατί, για να την κάνετε θα
πρέπει να πάρετε την άδεια των πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες
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κάνουν αυτήν τη στιγµή τις επενδύσεις και τις γεωτρήσεις τους,
χωρίς να το ξέρει κανένας. Και µειώνονται τα κυριαρχικά δικαιώµατα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Και δεν ξέρω, αν τηλεµάρκετινγκ θα κάνετε µε τη βοήθεια της ΝΑΣΑ, ενδεχοµένως, των
Αµερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών και της Τουρκίας από απέναντι ή άλλων χωρών.
Ανοίγοντας και κλείνοντας την ιστορία «µνηµόνιο», πάψτε να
λέτε ψέµατα. Το χρησιµοποιήσατε ως fast track για να κρύψετε
την υλοποίηση, την πιο άγρια, την πιο αντιανθρώπινη, όχι µόνο
αντιλαϊκή, την οποία θέλετε να εφαρµόσετε κάτω από τέτοιες
συνθήκες, ώστε fast track να επαναφέρετε τα κέρδη στο ύψος
που είναι και να εξασφαλίσετε την αειφόρο ανάπτυξη του µεγάλου κεφαλαίου. Κοντός ψαλµός αλληλούια. Fast track θα εξαφανιστείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κανέλλη.
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 των Ελλήνων, τριάντα τέσσερις µαθήτριες καιµαθητές και επτά εκπαιδευτικοί από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Βόλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας διαµόρφωσε προτάσεις στο
µέτρο των αναγκών της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολουµένων, της µισθωτής διανόησης, των φτωχών και µικροϊδιοκτητών αγροτών. Έτσι, στην κυβερνητική πολιτική προστασίας και
περιφρούρησης των ταξικών προνοµίων, ειδικά της κερδοφορίας
των µεγαλοµετόχων των επιχειρηµατικών οµίλων και των άλλων
βαθύπλουτων, το ΚΚΕ εναντιώνεται και αντιτείνει προτάσεις προστασίας των φτωχών, των βιοπαλαιστών, των πραγµατικών παραγωγικών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας µε κοινό µέτρο τις
ανάγκες της λαϊκής και εργατικής οικογένειας, σε µια γραµµή
ανυπακοής και απειθαρχίας στα φιλοεπιχειρηµατικά µέτρα που
παίρνονται βροχηδόν.
∆ιεκδικούµε και προτείνουµε στις λαϊκές οργανώσεις να ενεργοποιηθούν και µαχητικά να διεκδικήσουν να ακυρωθεί η εγκεκριµένη από την Κυβέρνηση αξίωση των µεγαλοµετόχων της
∆ΕΗ και των άλλων µεγάλων ενεργειακών παικτών για την αύξηση στο τιµολόγιο του ηλεκτρικού ρεύµατος. Να παγώσουν τα
τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος, να µειωθούν κατά 30% στις
οικογένειες των ανέργων, των απολυµένων, των καταστρεφόµενων βιοτεχνών, επαγγελµατιών και των άλλων φτωχών αγροτών.
Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στο γάλα, στα αυγά, στο ψωµί, στο γιαούρτι, στο νερό, στα κοινόχρηστα, στη θέρµανση, στο τηλέφωνο,
στο ηλεκτρικό, στην αποχέτευση, στα βιβλία, στα τετράδια, στα
φάρµακα, στα εµβόλια. Και δύσκολα µπορεί να πει κανείς ότι
είναι είδη πολυτελείας. Να καταργηθεί η συµµετοχή και η επιβάρυνση των ασθενών και άλλων ασφαλισµένων στα φάρµακα και
στις διαγνωστικές, θεραπευτικές, χειρουργικές πράξεις του λεγόµενου ολοήµερου νοσοκοµείου. Να καταργηθούν τα διόδια
των τριών ευρώ στην επίσκεψη στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
και στα κέντρα υγείας.
∆ιεκδικούµε κανένας άνεργος και απολυµένος, φτωχός και κατεστραµµένος επαγγελµατοβιοτέχνης και αγρότης να µην στερηθεί υγειονοµικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές υπηρεσίες και
παροχές από τις κρατικές δοµές και τα κέντρα υγείας. Μιλάµε
γι’ αυτές τις ένα εκατοµµύριο εκατόν σαράντα χιλιάδες οικογένειες που η ίδια η Στατιστική Υπηρεσία τις κατατάσσει να παραπαίουν στο στατιστικό όριο της φτώχειας των 6.800 ευρώ
ετησίως κατά άτοµο. Εστιάζουµε την προσοχή µας στην κυβερνητική «κουρελού» του εξορθολογισµού των δαπανών, που αποκαλύπτεται µε την κατάργηση της έκπτωσης που είχαν οι τυφλοί
στους σιδηροδρόµους, για να εξορθολογιστούν οι δαπάνες στον
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ΟΣΕ. Θέτουµε το θέµα να ακυρωθεί η απόφαση της διοίκησης
του ΙΚΑ για τα παπούτσια των διαβητικών, όπως επίσης να µην
ζητηθούν χρήµατα από τους κληρονόµους για τον άνεργο εµφραγµατία οικοδόµο, που απεβίωσε και κυνηγάνε τώρα τους
κληρονόµους του. Και θέλουµε να συγκεντρώσει την προσοχή
του ο λαός στο ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι αποκαλυπτικές για το τι σηµαίνει στην πράξη η προωθούµενη επιβολή σχέσης κόστους-οφέλους ή κόστους-αποτελέσµατος στις υγειονοµικές υπηρεσίες, στις νοσηλευτικές υπηρεσίες και γενικότερα
στις υπηρεσίες υγείας.
Το µεγάλο ερώτηµα, που είναι νευραλγικό για την ανάπτυξη
και τον προσανατολισµό της σκέψης, είναι το πώς φτάσαµε ως
εδώ. Η ίδια η διαδροµή –λέµε εµείς- της καπιταλιστικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων γέννησε και τη σηµερινή
οικονοµική κρίση.
Πρώτον, η επιχειρηµατική τάξη της χώρας απόλαυσε επί τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια διαρκή ανάπτυξη σε σταθερά οικείο,
δικό της πολιτικό περιβάλλον, χωρίς έντονες κοινωνικές εντάσεις
και αξιόλογα εµπόδια.
∆εύτερον, από το 1994 ως το 2008 οι ρυθµοί ανάπτυξης διατηρήθηκαν σταθερά υψηλοί, κοντά στο 3,5% µε 4,5% ετησίως.
Από την ένταξη στην ΟΝΕ οι ευκαιρίες προόδου και µεγέθυνσης
των ανωνύµων εταιρειών ήταν ανεπανάληπτες και µοναδικές.
Τρίτον, το χρήµα ήταν φτηνό, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
ανοιχτό και γαλαντόµο στην παροχή πιστώσεων υπό µοντέρνους
κρατικογραφειοκρατικούς µηχανισµούς εποπτείας, το εµπόριο
ανθηρό, οι κατασκευές εντυπωσιακές, οι κρατικές παραγγελίες
γενναίες, η άντληση κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών
απίθανη, τα οποία απορροφούσαν µε περισσή ευκολία, χωρίς
σπουδαίο έλεγχο και χωρίς πολλές δεσµεύσεις. Η πλειοψηφία
των επιχειρηµατιών εξασφάλισε απίστευτα επενδυτικά κεφάλαια,
τα οποία ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν µπορούσαν να φανταστούν. Αποδεδειγµένα οι περισσότεροι αποθησαύρισαν
εκείνα τα χρόνια, της µεγάλης τους ευτυχίας.
Στην πρώτη στροφή, µε την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, οι πάντα ευνοούµενοι, εντιµότατοι εφοπλιστές, µεγαλοκατασκευαστές, χρηµατιστές, βιοµήχανοι, µεγαλοχονδρέµποροι,
καναλάρχες και µεγαλοεισαγωγείς, το πρώτο που σκέφτηκαν
ήταν να «την κοπανήσουν» και να µεταφέρουν τους θησαυρούς
τους σε ασφαλέστερους τόπους. Είναι σηµαδιακά για τη συµπεριφορά και τους θεµελιώδεις όρους ύπαρξης αυτής της κοινωνικής τάξης το τι αξιώνουν, τι ζητούν ο Σύνδεσµος των Βιοµηχάνων και τα Επιµελητήρια, αξιώσεις που µετασχηµατίζονται σε κυβερνητικές, νοµοθετικές πρωτοβουλίες και στηρίζονται µε αντιµνηµονιακή φλυαρία από τη Νέα ∆ηµοκρατία και το πάντα
χρήσιµο ΛΑΟΣ. Κοντά στο 55% των νόµων του τελευταίου δεκαµήνου υπερψηφίστηκαν και από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Τι ζητούν λοιπόν; Φρέσκα δάνεια µε ένα καινούργιο πλέγµα
επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων εγγυοδοσίας και µε διαδικασίες
του greeklish fast track. Όχι φθηνούς, αλλά πάµφθηνους εργαζόµενους, κυρίως γονατιστούς και προπάντων αιχµάλωτους στη
σκέψη και τη συµπεριφορά. Νέες γιορτές φοροαπαλλαγών.
Εµείς, λοιπόν, θέτουµε το ζήτηµα να εστιαστεί η προσοχή του
ελληνικού λαού σε κρίσιµα µεγάλα ζητήµατα:
Πρώτον, ότι το ευρώ από ασπίδα προστασίας, παρά τις διακηρύξεις των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων, προκύπτει µαχαίρι
στο χέρι των µεγαλοµετόχων ενάντια στα λαϊκά δικαιώµατα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί για υπέροχη κοινότητα κρατών, όπως
διακήρυσσαν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις, προκύπτει εκτελεστής των κοινωνικών, ασφαλιστικών, µισθολογικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων των ευρωπαϊκών λαών και, βεβαίως, του
ελληνικού λαού.
Η ΟΝΕ, αντί να είναι µοχλός ευηµερίας, όπως διακήρυσσαν,
µας προκύπτει µοχλός διάχυσης της φτώχειας. Ο σκληρός πυρήνας της ΟΝΕ, που διαφηµιζόταν σαν «όαση ανάπτυξης», προκύπτει µηχανισµός ληστείας, τοκογλυφίας και διάχυσης της
διαφθοράς. Οι έξι µεγάλες γερµανικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούσαν αυτά τα χρόνια ήταν και οµολογίες και του ρόλου τους
και από τον Υπουργό Άµυνας.
Συµπερασµατικά, το ζήτηµα της αφαίρεσης της ιδιοκτησίας
από τους µεγαλοµετόχους των επιχειρηµατικών οµίλων είναι ο
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γόρδιος δεσµός που φράζει το δρόµο της νεοελληνικής αναγέννησης. Είναι απλό, βέβαια, δύσκολο. Όµως, προπάντων είναι ορθολογικό, αλλά είναι ταυτόχρονα το κλειδί προς το µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ πως καµµιά φορά µπερδεύοµαι, όταν ακολουθώ τον
συνεπώνυµό µου στο Βήµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος, διάβασα µε πολλή προσοχή το κείµενο της επερώτησής σας και οµολογώ πως προβληµατίστηκα λίγο, ως προς τους
όρους µε τους οποίους µπορεί κάποιος να απαντήσει σε ένα κείµενο που στην πράξη είναι ένα κείµενο-µανιφέστο.
Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι η κριτική σας δεν αφορά στη διαχειριστική ικανότητα ή αδυναµία της Κυβέρνησης. Βάζετε ευρύτερα
ζητήµατα.
Σέβοµαι απόλυτα την ιδεολογία την οποία πρεσβεύετε και κατανοώ ότι στην πράξη µιλάτε για ένα διαφορετικό σύστηµα.
Το δικό µου πρόβληµα και το πρόβληµα της Κυβέρνησης είναι
ότι είµαστε υποχρεωµένοι να µένουµε προσκολληµένοι στην
πραγµατικότητα, στα καθηµερινά προβλήµατα και να επιχειρούµε να τα λύσουµε µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο, µέρα µπαίνει µέρα βγαίνει. Είναι προβλήµατα, όπως το πώς θα
προστατεύσουµε αυτήν τη χώρα από τον κίνδυνο του οικονοµικού µαρασµού, που ξέρουµε ότι είναι µπροστά µας, πώς θα ξαναδώσουµε στην οικονοµία και στη χώρα µια νέα πνοή, για να
ξεφύγει από τα πρόσφατα αδιέξοδα, για να προχωρήσει πιο
µπροστά, µε µεγαλύτερη δύναµη και ανεξαρτησία. Πώς θα δώσουµε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να πιστέψει στον εαυτό του,
να δηµιουργήσει, να δουλέψει, να λειτουργήσει την επιχείρησή
του, χωρίς να χρειαστεί να απολύσει τους υπαλλήλους του, πώς
θα µπορέσει το κράτος να στηρίξει τα έσοδά του και να µπορέσει να στηρίξει στη συνέχεια τους πολίτες, µέσα από τους µηχανισµούς αναδιανοµής και παροχής ποιοτικών προϊόντων και
υπηρεσιών. Πώς θα µπει µια τάξη στον προϋπολογισµό µας,
ώστε να σταµατήσει να χρεώνεται η χώρα, αλλά και να µπορέσει
να πληρώσει τα δάνειά της και να µην ζήσει αυτή η γενιά και καµµιά άλλη γενιά τις επιπτώσεις µιας χρεοκοπίας.
Σας το λέω µε µεγάλη ειλικρίνεια, δεν αντιλαµβάνοµαι τη δουλειά µου και τις ευθύνες που µου έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός
ως παροχή υπηρεσιών προς την πλουτοκρατία και το µεγάλο κεφάλαιο. Παίρνουµε, όµως, αποφάσεις στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος και είναι αυτό το
σύστηµα που προσπαθούµε να κάνουµε καλύτερο, δικαιότερο
και πιο ανθρώπινο.
Στο κείµενο της επερώτησής σας διαβάζω ότι ο καπιταλισµός
δεν µπορεί να γίνει ανθρώπινος. Μπορούµε να κάνουµε µια πολύ
ωραία θεωρητική και φιλοσοφική συζήτηση για το τι εννοεί κάθε
ιδεολογικό ρεύµα ως ανθρώπινο, όµως, εδώ έχουµε µπροστά
µας ορισµένες αλήθειες. ∆εν θα ήταν ανθρώπινη η ζωή των πολιτών αυτής της χώρας, αν το Μάιο έκλεινε η στρόφιγγα χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας; ∆εν θα ήταν πολύ
ανθρώπινο το ελληνικό δηµόσιο να καταφύγει σε µια στάση πληρωµών; Ξέρετε τα µεγέθη, από το δηµόσιο χρηµατοδοτείται
πάνω από το 50% του εισοδήµατος της χώρας. ∆εν θα ήταν πολύ
ανθρώπινο ν’ αφήναµε το τραπεζικό σύστηµα να καταρρεύσει
µαζί µε το δηµόσιο. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο.
Γιατί µαζί του θα κατέρρεαν και θα χάνονταν οι αποταµιεύεις, οι
καταθέσεις εκατοµµυρίων πολιτών. ∆εν θα ήταν καθόλου ανθρώπινο να αφήσουµε αβοήθητη µια ολόκληρη γενιά πολιτών και
να χαντακώσουµε µερικές από τις επόµενες γενιές. ∆ιότι αυτό
θα συνέβαινε.
Είναι προφανές -και είµαι σίγουρος ότι το αντιλαµβάνεστε- ότι
κανένας Υπουργός Οικονοµικών δεν είναι ευτυχής, όταν χρειάζεται να ανακοινώσει περικοπές αµοιβών και αυξήσεις έµµεσων
φόρων. Χρειάστηκε, όµως, να γίνει. Ζητήσαµε και ζητάµε τη συµβολή όλων των πολιτών, για να αποφύγουµε τα χειρότερα και
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όλα δείχνουν ότι οι θυσίες αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Ήδη,
έχουµε µία σηµαντική µείωση του ελλείµµατος στον προϋπολογισµό. Μία µείωση στην οποία, χωρίς καµµία αµφιβολία, συνεισφέρει και η εισοδηµατική πολιτική, αλλά ένα πολύ µεγάλο µέρος
οφείλεται στη συγκράτηση των δαπανών, που πήγαιναν σε περιττές σπατάλες. Μία µείωση που, επίσης, οφείλεται στη συνεισφορά των κερδοφόρων επιχειρήσεων. Σας θυµίζω ότι εκτός από
την τακτική τους φορολόγηση, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν το 2010
και για τα επόµενα τρία χρόνια να συνεισφέρουν µε έκτακτη εισφορά. Προχωράµε και νοµίζω πως αρχίζουµε να αποδεικνύουµε
ότι σ’ αυτήν την προσπάθεια θα συνεισφέρουν όλοι οι πολίτες,
ανάλογα µε τη δυνατότητά τους και περισσότερο αυτοί που
έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα.
Αναφερθήκατε στις ∆ΕΚΟ και µου έκανε µεγάλη εντύπωση ότι
αρνείστε να δεχθείτε τα στοιχεία που εµείς δίνουµε. Ήταν ένα
λάθος το οποίο έκανε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρωινή
συζήτηση.
Όταν κάνουµε συγκρίσεις για τους µισθούς των ∆ΕΚΟ, είναι
προφανές ότι κάνουµε συγκρίσεις µέσω µισθών, εκτός εργοδοτικών εισφορών. Πράγµατι, στις ∆ΕΚΟ ο µέσος µισθός είναι
40.000 ευρώ το 2009, όταν στο δηµόσιο είναι 27.000 ευρώ και
στον ιδιωτικό τοµέα γύρω στις 19.000 ευρώ. Είναι µια πολύ µεγάλη διαφορά και έχουµε συγκεκριµένες ∆ΕΚΟ, όπου ο µέσος µισθός φθάνει στις 56.000 ευρώ, σε µία άλλη τις 50.000 ευρώ, σε
µία άλλη τις 47.000 ευρώ. ∆εν µπορούµε να αποδεχθούµε -νοµίζω- σαν κοινωνία συσσωρευµένες ζηµιές, όπως αυτές του
2009, 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ µετά από µία πενταετία φοβερής κατασπατάλησης.
∆εν ισχυρίζοµαι ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της µισθολογικής δαπάνης. Όµως, είναι αλήθεια ότι στις πέντε από τις έντεκα
∆ΕΚΟ, από τις οποίες παρουσιάσαµε στοιχεία, το µισθολογικό
κόστος υπερβαίνει τα συνολικά έσοδα. Και αυτό δεν γίνεται να
συνεχιστεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος, ακούω και εσάς και τα άλλα Κόµµατα της Αντιπολίτευσης να συντάσσεστε σε µία αντιµνηµονιακή ρητορική και σε µία
προσπάθεια να µεταφέρετε στους Έλληνες πολίτες και να τους
πείτε ότι το µόνο που έχουν να περιµένουν είναι µαυρίλα, µιζέρια,
αποτυχία, απαισιοδοξία. Νοµίζω πως πρέπει να ξανασκεφθείτε
λίγο, πώς αντιλαµβάνεστε τη συµβολή σας σ’ αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία. ∆ιότι δεν µπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε κόµµα σ’
αυτήν την Αίθουσα θέλει να συµβάλει απλώς δείχνοντας µπροστά σ’ ένα µαύρο µέλλον.
Ανεξάρτητα από τις πολύ µεγάλες ιδεολογικές διαφορές που
µας χωρίζουν, νοµίζω, πως όλοι θέλουµε τελικά αυτή η χώρα να
προοδεύσει, να δηµιουργήσει εισόδηµα, να δηµιουργήσει επενδύσεις, θέσεις εργασίας για τους πολίτες της, παρ’ ότι θα διαφωνήσουµε σε πάρα πολλά για το πώς θα γίνει αυτό. Όµως, σε
αυτή τη συγκυρία µου κάνει εντύπωση το ότι δεν αποδέχεστε ότι
αυτά τα οποία αναγκαστήκαµε να κάνουµε ήταν ο µόνος δρόµος, για να µπορέσουµε να γλιτώσουµε τη χώρα από τα χειρότερα.
Και υπάρχει και κάτι, το οποίο, αν θέλετε, είναι λίγο χειρότερο.
∆αιµονοποιώντας αυτά τα οποία έχουν γίνει, ταυτοχρόνως, δεν
λέτε τίποτα γι’ αυτά τα οποία επιχειρεί να κάνει η Κυβέρνηση και
θα έπρεπε να γίνουν, ανεξάρτητα από τα στενά περιθώρια που
έχει το µνηµόνιο και το Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής: η πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία προσπαθούµε να κάνουµε µε
κάθε τρόπο και νοµίζω ότι το βλέπετε καθηµερινά, η δίκαιη φορολόγηση και η υψηλότερη συµβολή του πλούτου, η διαφάνεια
στις δαπάνες -ποτέ το ελληνικό κράτος δεν είχε και δεν κατακτούσε, όπως κάνουµε εµείς κάθε µέρα, µεγαλύτερη διαφάνεια
στις δαπάνες του- η ενίσχυση της ανάπτυξης.
Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν θα είναι το κόµµα που
θα βγει να στηρίξει έναν αναπτυξιακό νόµο ή την επιτάχυνση των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα προγράµµατα για τους ανέργους. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το κόµµα το ΚΚΕ που θα πει ότι όλα αυτά
που ζητάει η ελληνική κοινωνία, δηλαδή, ένα καλύτερο κράτος,
µία ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οικονοµία που να λειτουργούν µε διαφάνεια, µία οικονοµία που αναπτύσσεται και διανέµει τον πλούτο
πιο δίκαια. Είναι δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει όχι µόνο απέ-
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ναντι στους πολίτες, αλλά και απέναντι σε αυτούς που µας δανείζουν αυτή τη στιγµή. Όµως, πάνω απ’ όλα στους Έλληνες πολίτες και αυτό για µας είναι το πρώτιστο.
Καταλαβαίνω, επίσης, ότι δεν είναι το ΚΚΕ το κόµµα που θα
αναγνώριζε και θα έλεγε στους πολίτες ότι χρόνια προβλήµατα
και παθογένειες, µάς δίνεται τώρα µια µοναδική ευκαιρία να τα
αντιµετωπίσουµε και να τα λύσουµε µέσα σε ελάχιστο χρόνο, για
να βγούµε το συντοµότερο δυνατό από το αδιέξοδο. Και κατανοώ ότι αξιοποιείτε τις δυνατότητες και λειτουργείτε µέσα σε ένα
σύστηµα που δεν συµπαθείτε. Μπορώ να εκτιµήσω και να αξιολογήσω κάθε πρόταση που διατείνεστε ότι είναι εφικτή, όπως το
να µην πληρώνει κανείς φόρους ή να διπλασιαστούν τα επιδόµατα ανεργίας. Αλλά πολλές φορές εκπλήσσοµαι από το γεγονός ότι χρησιµοποιείτε δύο µέτρα και δύο σταθµά.
∆εν καταλαβαίνω πώς µπορείτε να απευθύνεστε στους πολίτες
και να µιλάτε για αντιλαϊκές πολιτικές, όταν σε δικές σας επιχειρήσεις -τουλάχιστον µε βάση αυτά που διαβάζουµε, είµαι έτοιµος
να µε διαψεύσετε- ήσασταν από τους πρώτους που πήγατε σε
µαζικές απολύσεις. Και δεν καταλαβαίνω ποια ακριβώς είναι η
πρότασή σας, όταν η εφηµερίδα που εκδίδεται από την ίδια επιχείρηση δηλώνει ευθέως ότι δεν είναι µία σοσιαλιστική νησίδα
σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα. Αν υποθέσω ότι δεν υπήρχε αυτή
η εξέλιξη, αν η Ελλάδα ήταν ολόκληρη µία νησίδα κοµµουνισµού,
θα ήθελα να µου εξηγήσετε, γιατί η κοµµουνιστική λενινιστική
Κούβα προχωρά σε απολύσεις πεντακοσίων χιλιάδων ανθρώπων
από το δηµόσιο τοµέα και όπως διαβάζουµε, σε 3,5 εκ. τα επόµενα χρόνια; ∆εν είναι καταπάτηση λαϊκών δικαιωµάτων, όταν οι
απολύσεις γίνονται από κοµµουνιστικά καθεστώτα και είναι καταπάτηση λαϊκών δικαιωµάτων, όταν ζητάµε από τους πολίτες να
συνεισφέρουν όλοι για τη διάσωση της χώρας, προσπαθώντας ν’
αποφύγουµε τα χειρότερα, όπως τις απολύσεις;
∆εν είναι στις προθέσεις µου η κριτική ή να ανοίξουµε συζήτηση για τον τρόπο που ο σύγχρονος κοµµουνισµός επιλέγει να
διαχειρίζεται τις οικονοµικές του υποθέσεις -µακριά από εµένααλλά, θέλω να σχολιάσω άλλο ένα χαρακτηριστικό στην επιχειρηµατολογία σας. Και αυτό έχει να κάνει µε τον επιµερισµό των
ευθυνών µεταξύ των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας και την κάλυψη, που στην πράξη προσφέρεται διαχρονικά, στις ειδικές ευθύνες της Νέας ∆ηµοκρατίας ή τη λογική
της ισοπέδωσης.
∆εν µπορεί, όταν κάνατε µία θεµιτή µάχη απέναντι στον καπιταλισµό, αυτό να µην σας επιτρέπει να βλέπετε και να µιλάτε δυνατά για το γεγονός ότι η χώρα και οι πολίτες βρέθηκαν να
πληρώνουν, σήµερα, τις επιπτώσεις µίας απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης και εγκληµατικής επιλογής απόκρυψης του
πραγµατικού µεγέθους του προβλήµατος της χώρας. ∆εν µπορεί
να µην µιλάτε και να µην λέτε τίποτα για τα ελλείµµατα και τη
διόγκωση του χρέους.
∆εν τα οδηγήσαµε εµείς εκεί. Αφήσαµε µία οικονοµία που κατάφερνε να αναπτύσσεται µε 5% το χρόνο και παραλάβαµε µία
οικονοµία σε ύφεση. Το έλλειµµά µας δεν έφθασε στα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ, γιατί φταίει κάποιος άλλος, κάποιος απ’ έξω,
οι πιστωτές µας. Φταίει η κακοδιαχείριση, φταίνε οι σπατάλες,
φταίνε οι φόροι που δεν εισπράττονταν, φταίνε οι κοµµατικοί διορισµοί, φταίνε τα «ρουσφέτια», φταίει η εγκατάλειψη ενός ολόκληρου κράτους. Το χρέος µας δεν το αύξησε κάποια αόρατη,
µυστική δύναµη απέναντι στα συµφέροντα του λαού. Το χρέος
δεν αυξήθηκε από 170–180 δισεκατοµµύρια ευρώ σε πάνω από
300 δισεκατοµµύρια, γιατί φταίει κάτι άλλο, πέρα από τον τρόπο
που το διαχειρίστηκε µία ολόκληρη κυβέρνηση, πέρα από τον
τρόπο που διαχειρίστηκε το δηµόσιο χρήµα µία κυβέρνηση επί
έξι συναπτά χρόνια.
Υπάρχουν και άλλες –και το ξέρετε αυτό- µεικτές οικονοµίες
της αγοράς στον κόσµο που δεν έχουν ούτε τα ελλείµµατα ούτε
τα χρέη της Ελλάδας. Άρα, το πρόβληµα στην Ελλάδα δεν είναι
αυτό κάθ’ αυτό το σύστηµα µέσα στο οποίο λειτουργούµε. Είναι
το πώς το σύστηµα αυτό το χρησιµοποίησε και το λειτούργησε
µία συγκεκριµένη κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλες χώρες που είχαν
πιο υπεύθυνες και πιο σοβαρές κυβερνήσεις, που δεν είδαν το
κράτος τους ως «λάφυρο» και «φέουδο», αλλά ως κράτος που
πρέπει να λειτουργεί για όλους τους πολίτες.
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Πρέπει να παραδεχθούµε όλοι, εδώ, ότι η υπερχρεωµένη Ελλάδα έφτασε στα όριά της. Και τα έφτασε, γιατί σταµάτησε να
µπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της. Ξέρετε ότι, για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, ζούσαµε στην «κόψη του ξυραφιού». Είχαµε µία ανάπτυξη, ακόµα και στρεβλή πολλές φορές, η οποία
µόλις µάς επέτρεπε να αποπληρώνουµε το χρέος µας. Όταν η
κακοδιαχείριση έγινε πλέον τέτοια και ταυτόχρονα η ανάπτυξη
κατέρρευσε, αυτή η «κόψη του ξυραφιού» έπαψε να ισχύει. Κι
εκεί φτάσαµε µε ένα τόσο µεγάλο έλλειµµα και ένα τόσο µεγάλο
χρέος, που έκλεισαν οι αγορές και µάς έσπρωξαν στην ανάγκη
για ένα πρόγραµµα στήριξης. Μακάρι να υπήρχε άλλη λύση. Μακάρι να µην χρειαζόταν να πάµε στους Ευρωπαίους εταίρους µας
και στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο –το οποίο ζήτησαν οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, όχι εµείς- για να µπορέσουµε να χρηµατοδοτηθούµε. Μακάρι να υπήρχε ένας µαγικός τρόπος, µε τον
οποίο να µπορούσαµε να συνεχίσουµε να αποπληρώνουµε τα
χρέη µας. ∆υστυχώς, δεν υπήρχε. Όσο δεν έχει κανένας να προτείνει από πού θα βρίσκαµε, µήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει, τα δεκάδες δισεκατοµµύρια που χρειάζεται η Ελλάδα, για να µπορεί
να αποπληρώνει τα δάνεια που έχει αναλάβει, όσο δεν µπορεί
κανένας να δώσει µία εναλλακτική λύση, φοβάµαι ότι δεν πείθει
τους Έλληνες πολίτες ότι υπήρχε ένας διαφορετικός δρόµος
από αυτόν που επιλέξαµε.
Αυτό που επιλέξαµε, λοιπόν, είναι –και µε µεγάλη προσπάθεια,
για να πείσουµε και τους Ευρωπαίους εταίρους- να συνταχθούµε
µε ένα πρόγραµµα στήριξης, για να µην χρειαστεί να καταφύγουµε σε στάση πληρωµών. Ένα πρόγραµµα στήριξης που µας
δίνει το χρόνο να κάνουµε αυτά που πρέπει να κάνουµε έτσι κι
αλλιώς. Γιατί το µεγαλύτερο κοµµάτι του προγράµµατος αυτού
είναι ζητήµατα, για τα οποία, νοµίζω οι περισσότεροι σ’ αυτήν
την Αίθουσα, θα συµφωνούσαν. Και µέσα σ’ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ανοίξαµε όλα τα µέτωπα, όλες τις µεγάλες αλλαγές, στη φορολογία, στην αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού, στο κράτος, στη διαφάνεια, στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, στον τρόπο µε τον οποίο
λογοδοτούµε στους πολίτες. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές –
αυτές που ανέφερα και άλλες, µε τις οποίες ξέρω ότι έχετε διαφωνήσει, όπως η αναγκαία αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστηµα,
κάποιες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά- ήταν άγνωστος κόσµος για την κυβέρνηση που πέρασε από τη χώρα για
πέντε χρόνια και που σήµερα ως Αντιπολίτευση το µόνο που
κάνει είναι να µετράει το χρόνο, παραλείποντας να αναφερθεί σε
εκείνα τα εννέα χρόνια, στα οποία είχε κυβερνήσει την τελευταία
εικοσαετία και τα οποία, δυστυχώς, απέβησαν µοιραία για την
Ελλάδα. Οι µεγάλες αυτές τοµές και αλλαγές δεν είναι ευχές,
είναι πράξεις που υλοποιούνται, που αποδίδουν και δεν είναι αλλαγές µόνο στο κράτος, αλλά είναι αλλαγές και στην οικονοµία.
Θα διαφωνήσουµε για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Θα
µας πείτε ότι κάθε µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
είναι µείωση της φορολογίας του κεφαλαίου. Εγώ θα σας αντιτείνω ότι η µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, την οποία
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, από το 24% στο
20%, αφορά στην πράξη τον εργαζόµενο. Γιατί είναι µείωση στη
φορολογία των κερδών που επανεπενδύονται, όταν υπάρχουν
επενδύσεις και θέσεις εργασίας, που στηρίζουν το εισόδηµά του.
∆εν µειώσαµε τη φορολογία στα µερίσµατα. Ταυτόχρονα, δώσαµε και κίνητρα στις επιχειρήσεις, για να µπορούν σε µία περίοδο, όπου τα κίνητρα –αν θέλετε- και ο πειρασµός να
απολύσουν είναι πολύ µεγάλος, να στηρίζουν τη διακράτηση της
απασχόλησης. Γιατί ξέρουµε ότι το πρώτο πράγµα που κάνει κάποιος σε ύφεση, που δεν µπορεί να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι τουλάχιστον να µην χάνει θέσεις εργασίας, αλλά µε
πολύ πρακτικό τρόπο. Και το κάνουµε µέσα από κίνητρα στο φορολογικό σύστηµα.
Στηρίζουµε και στηρίξαµε την επιχειρηµατικότητα –µικρή, µεσαία και µεγάλη- από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, από την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση ίδρυσης επιχειρήσεων.
Ξεκινήσαµε µία µεγάλη προσπάθεια στο να ανοίξουµε τοµείς της
οικονοµίας που ήταν κλειστοί. Και εκεί, είναι κρίµα που δεν συνταχθήκατε µαζί µας. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί το Κοµµουνι-
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στικό Κόµµα Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλο κόµµα, το οποίο είναι
στην αριστερή πτέρυγα, µπορεί να συντάσσεται µε κατεστηµένα
και µε συντεχνιακά δικαιώµατα δεκαετιών, όπως αυτά στην περίπτωση των φορτηγών. Θα περιµέναµε να το στηρίξετε αυτό.
Να στηρίξετε αυτήν την απελευθέρωση, που στο κάτω–κάτω
βοηθάει τον απλό πολίτη και µάλιστα, τον πιο ευάλωτο πολίτη.
Μειώνει το κόστος µεταφοράς, άρα, µειώνει τις τιµές στα είδη
λαϊκής κατανάλωσης. Θα περιµέναµε να το στηρίξετε αυτό.
Για τη συγκράτηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης µίλησε και ο Πρωθυπουργός το πρωί, απαντώντας στην
ερώτηση της Γενικής Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τα κίνητρα που έχουν δηµιουργηθεί και για τα
προγράµµατα. Η µείωση της ανεργίας είναι το πιο δύσκολο ζήτηµα. ∆εν υπάρχει µαγική συνταγή. Είναι κατ’ αρχάς, θέµα ανάπτυξης και κατά δεύτερο λόγο, θέµα πολιτικών. Η ανάπτυξη
επανέρχεται, όσο επανέρχεται η εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία, και βλέπετε σταδιακά µία αλλαγή της εµπιστοσύνης.
Ταυτόχρονα, επιχειρούµε να βοηθήσουµε αυτή τη διαδικασία
µέσα από πολύ συγκεκριµένες πολιτικές, οι οποίες στηρίζουν τον
άνεργο, την κατάρτισή του, την απασχόλησή του, έτσι ώστε να
µπορέσει να βρει έστω και µία µη µόνιµη δουλειά και να µην µείνει τελείως εκτός αγοράς εργασίας, το πιο σηµαντικό απ’ όλα
ίσως.
Περάσαµε µία εξαετία, όπου ένα πρόβληµα, το οποίο όλοι γνωρίζαµε, το πρόβληµα της διαφθοράς στο ελληνικό κράτος, απέκτησε σχεδόν ενδηµικές διαστάσεις. Θυµίζω τα στοιχεία, τα
οποία είναι δύσκολο να διαψευστούν. Η Ελλάδα έπεσε είκοσι δύο
θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη των χωρών, µε βάση τους δείκτες διαφθοράς. Είκοσι δύο θέσεις! ∆ε νοµίζω να υπάρχει άλλη
χώρα που µέσα σε πέντε χρόνια –εκτός αν έγινε κάποιος πόλεµος ή κάτι διαφορετικό- να έπεσε τόσες θέσεις. Ξεκινήσαµε, από
την πρώτη µέρα, να κάνουµε πράξη τη λογοδοσία, να βάζουµε
κανόνες αξιοκρατίας στο σύστηµα προσλήψεων, στην αναβάθµιση των στελεχών του δηµοσίου, να βάζουµε πιο αυστηρούς κανόνες στη φοροδιαφυγή, να διερευνούµε πρώτα απ’ όλα τους
λειτουργούς του φορολογικού συστήµατος. ∆εν τα έχουµε κάνει
όλα, προφανώς, και σίγουρα έχουµε κάνει και λάθη, αλλά είναι
µία πορεία, στην οποία πιστεύουµε και την οποία θα συνεχίσουµε, γιατί νοµίζουµε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτό θέλουν και
αυτό ζητάνε από εµάς.
Απέναντι, λοιπόν, στην άρνηση, που είναι και το κεντρικό πο-
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λιτικό σας σύνθηµα, στη µιζέρια και στο µηδενισµό, που πολλές
φορές επιχειρείται συλλογικά από την Αντιπολίτευση, αυτή η Κυβέρνηση έχει προτάξει την προσπάθεια, τη σκληρή δουλειά, για
να δηµιουργηθεί µία νέα προοπτική για τη χώρα και τους πολίτες.
Βρεθήκαµε –δεν θα κουραστούµε να το επαναλαµβάνουµε, όχι
σαν υπεκφυγή, αλλά για να θυµόµαστε- δίπλα στο αδιέξοδο και
στην ολοκληρωτική καταστροφή. Το αποφύγαµε µε δύσκολες
αποφάσεις, τις οποίες βιώνουν και οι Έλληνες πολίτες. Θα κριθούµε από αυτό, γιατί κάθε κυβέρνηση πάντα κρίνεται από τις
αποφάσεις που παίρνει. Αλλά πιστεύουµε ότι η πορεία, την οποία
έχουµε επιλέξει, είναι µια πορεία που θα δικαιώσει όχι εµάς, αλλά
πάνω απ’ όλα τις µεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
α) Με την υπ’ αριθµ. 13790/9243 από 15/10/2010 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής ∆ιαρκείς Επιτροπές.
β) Με την υπ’ αριθµ. 13791/9244 από 15/10/2010 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 35 του Κανονισµού της Βουλής Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές.
γ) Με την υπ’ αριθµ. 13795/9248 από 15/10/2010 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής Επιτροπές Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής.
δ) Με την υπ’ αριθµ. 13801/9254 από 15/10/2010 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 44 του Κανονισµού της Βουλής ∆ιακοµµατική Επιτροπή
«για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και
των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων».
ε) Με την υπ’ αριθµ. 13797/9250 από 15/10/2010 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 44 του Κανονισµού της Βουλής ∆ιακοµµατική Επιτροπή
«για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος».
Οι σχετικές αποφάσεις θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της
σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Γενική Γραµµατέας
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κύριε
Υπουργέ, δεν αποφύγατε να κάνετε κάτι το οποίο, όµως, εµείς
δεν θέλουµε να αποφύγουµε. Τοποθετηθήκατε εξετάζοντας τα
πράγµατα, την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και απαντώντας
στη δική µας επερώτηση, µε αφετηρία µια γενικότερη ιδεολογική
πολιτική σκοπιά που έχετε, µια γενικότερη στρατηγική που έχετε
σε ζητήµατα όχι µόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ολόκληρης
της οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Και είναι φυσικό αυτό. Εµείς µιλάµε βεβαίως από τη σκοπιά
της δικής µας ιδεολογίας και εσείς της δικής σας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είτε εσείς είστε έξω από το έδαφος της πραγµατικότητας και εµείς είµαστε µέσα ή ανάποδα. ∆εν καταλαβαίνω,
δηλαδή, γιατί είναι ψόγος ότι εµείς βλέπουµε από µία αντικαπιταλιστική σκοπιά την πολιτική της Κυβέρνησης.
Στο έδαφος, όµως, του καπιταλισµού µιλάµε και στο έδαφος
του καπιταλισµού και του σηµερινού συσχετισµού δύναµης προβάλλουµε και αιτήµατα και στόχους πάλης, χωρίς βεβαίως να παραιτούµαστε από αυτό που έχουµε δικαίωµα, όταν ο ελληνικός
λαός αποφασίσει και οι συνθήκες επιτρέψουν, να φθάσουµε ως
την ανατροπή αυτού του συστήµατος. ∆εν είναι της ώρας, ούτε
κρίνεται αυτό το πράγµα σήµερα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί
είναι κακό αυτό.
Η αντιπαράθεση µεταξύ µας πρέπει να είναι ουσιαστική και µε
επιχειρήµατα. Και το λέω αυτό, γιατί δεν µπορεί να γίνεται αντιπαράθεση µε εξυπνακισµούς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά
εκεί εγώ εντάσσω το ζήτηµα που έβαλε το πρωί ο Πρωθυπουργός ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θέλει τη χρεοκοπία της
Ελλάδας, θέλει την καταστροφή της Ελλάδας για να γίνει διεθνής επανάσταση.
Εµείς τον Τρότσκι πάντως δεν τον έχουµε κρεµάσει στα γραφεία µας, ούτε τον Πάµπλο ούτε τον Καστοριάδη ούτε τον Μαρκούζε. ∆εν µπορείτε να αλλοιώνετε τις απόψεις µας.
∆ιαφωνούµε, διαφωνούµε. Το αντίθετο. Εµείς βλέπουµε το ζήτηµα «αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας» συνενωµένες µε
τους εργαζόµενους και όχι σε αντίθεση µε τους εργαζόµενους.
Είναι άλλη οπτική αυτή.
Και αν είναι κάτι, που, αν θέλετε, µας ξεχωρίζει και από τα άλλα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, είναι πως δεν θα µας ακούσετε
ποτέ να λέµε µόνο «τόση ανεργία, τόση ακρίβεια, τόσο εκείνο,
τόσο το άλλο». Ταυτόχρονα, µας ενδιαφέρει ποιος κάνει τις
επενδύσεις, πού γίνονται οι επενδύσεις, µε ποιο σκοπό γίνονται
οι επενδύσεις, τι θα αποφέρουν οι επενδύσεις, τι αναπτύσσεται,
τι δεν αναπτύσσεται στην Ελλάδα, ποια είναι η αναλογία ή η δυσαναλογία ανάµεσα στους διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας,
γενικότερα της ελληνικής οικονοµίας, ποια είναι η σχέση της οικονοµίας µε την παιδεία, τις υπηρεσίες κ.λπ., παρακολουθώντας
όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.
Να πάρουµε ένα παράδειγµα –το είπαµε και το πρωί στον Πρωθυπουργό. Όσο χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες –και πρέπει να χρησιµοποιούνται- στην παραγωγική διαδικασία, µειώνεται
αντικειµενικά -αυτό και στο σοσιαλισµό δεν γίνεται- η ανθρώπινη
δύναµη, η ζωντανή ανθρώπινη εργασία. Τι θα κάνουµε; Θα πάµε
µε το σφυρί και το δρεπάνι, για να έχουµε απασχόληση του εργατικού δυναµικού; Εκµηχάνιση κ.λπ. και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
Αλλά βλέπετε πώς το ζήτηµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί
στον καπιταλισµό, πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί στο σοσιαλισµό. Παραδείγµατος χάριν, επειδή φέρατε το θέµα της Κούβας,
η Κούβα κάνει ανακατανοµή. Η Κούβα τώρα είναι µια χώρα που
από το ’59 είναι σε εµπάργκο. Και δεν είναι απλώς σε ένα πολιτικό εµπάργκο. Είναι και σε οικονοµικό και σε µεθοδευµένη καταστροφή της Κούβας. Και δεν είναι εµπάργκο µόνο από τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επιβάλλει και
σε όλες τις άλλες χώρες να µην έχουν σχέσεις µε την Κούβα.
Εποµένως, πραγµατικά, είναι µία χώρα που µετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στις χώρες του σοσιαλισµού βρίσκεται σε
µία διεθνή αποµόνωση.
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Και εµείς δεν υποστηρίζουµε ότι µία χώρα που βρίσκεται σε
διεθνή αποµόνωση µπορεί µόνη της να λύσει όλα τα προβλήµατα, πολύ περισσότερο που δεν ήταν και στην πρώτη γραµµή
των αναπτυγµένων σοσιαλιστικών χωρών εξαιτίας και ιστορικών
παραγόντων κ.λπ..
Η Κούβα, λοιπόν, τι κάνει; Ανακατανέµει δυναµικό. Θέλει ν’
αντιµετωπίσει την εξάρτηση σε εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα,
να δώσει ώθηση στην αγροτική παραγωγή. ∆οκιµάζει διάφορα
τέτοια προγράµµατα και µεταφέρει ένα τέτοιο δυναµικό. ∆εν
τους διώχνει στην ανεργία, ούτε στο επίδοµα ανεργίας.
Και αυτό το είχε κάνει και παλαιότερα. Όταν, για παράδειγµα,
είχε πολλά εργοστάσια ζάχαρης, γιατί έκανε εξαγωγή ζάχαρης,
όταν άλλαξαν οι εξελίξεις στη ζάχαρη και στην τιµή και αναγκάστηκε να κλείσει τρία εργοστάσια, πήρε το εργατικό δυναµικό
από τα τρία εργοστάσια της ζάχαρης και τους έκανε κοινωνικούς
λειτουργούς ανά γειτονιά για ν’ αντιµετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο, να συλλέγουν προβλήµατα και να συµβάλουν στην αντιµετώπιση µε πληρωµή κανονική.
Κατάργηση της ανεργίας. Αυτό είναι το κυριότερο. Ανακατανοµές θα χρειαστεί να γίνουν είτε κάτω από την επίδραση αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού είτε, αν θέλετε, και κάτω από
αντικειµενικά προοδευτικές εξελίξεις. Μην µπερδεύουµε, λοιπόν,
τα πράγµατα. Οι πεντακόσιες χιλιάδες δεν θα είναι άνεργοι στην
Κούβα.
Αλλά θέλετε να σας πω και κάτι άλλο µε την ευκαιρία; ∆εν
έχετε παράπονο, κύριε Παπακωνσταντίνου. Στις σοσιαλιστικές
χώρες, ξεκινώντας από τη Σοβιετική Ένωση, δοκιµάστηκαν να
εµβολιαστούν ιδέες της οικονοµίας της αγοράς στη σοσιαλιστική
οικονοµία. Η ιδιοσυντήρηση, η χαλάρωση του κεντρικού σχεδιασµού, οι απευθείας επαφές µε τις επιχειρήσεις για αγορά-πώληση πρώτων υλών, η λογική του κέρδους πέρασε σ’ αυτές τις
επιχειρήσεις. Και τι έγινε; Αποδυναµώθηκε ο σοσιαλισµός και δηµιουργήθηκαν και εκείνες οι δυνάµεις οι οποίες εµπόδισαν τη συνεχή ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και
πισωγύρισε η κατάσταση.
Και αυτό να το πάρουµε υπ’ όψιν, αλλά εν πάση περιπτώσει
κλείνω αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν είναι καλό µε εξυπνάδες
να αντιµετωπίζει ο ένας τον άλλο και µε συγχωρείτε που χρησιµοποιώ αυτόν τον όρο.
Φέρατε το θέµα της «ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ». Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα το θέµα αυτό. Τι θέλετε, δηλαδή, να
πείτε; Από µία άποψη µας δίνετε την ευκαιρία να το θέσουµε το
ζήτηµα, γιατί εδώ έχει διαφορά. Βεβαίως το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας µέσα στον καπιταλισµό δρα. Πού δρα; Στο δικό
του κόσµο; Και βεβαίως στήσαµε µία επιχείρηση, που να µπορούµε φασόν να εκδίδουµε τα προϊόντα µας –µε συγχωρείτε που
το λέω έτσι, δεν είναι προϊόν βεβαίως κερδοσκοπικό- εφηµερίδες, βιβλία, έντυπα, προεκλογικό υλικό, για να µην εξαρτόµαστε
από τυπογραφεία και από τις συγκυρίες πολλών πραγµάτων.
Και βεβαίως έπρεπε να βρούµε και µία πελατεία. Ξέρετε ότι είχαµε πελάτες µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα. Αργότερα τα εκδοτικά συγκροτήµατα έκαναν τα δικά τους εργοστάσια και τη
δική τους παραγωγή. Εµείς δεν έχουµε παραγωγή για την αγορά,
έχουµε δική µας παραγωγή και είµαστε φασόν και εποµένως άρχισε η επιχείρηση να έχει λιγότερο κύκλο εργασιών. Αυτό είναι
περίεργο; Αυτό γίνεται σε όλο τον καπιταλιστικό κόσµο.
Βεβαίως µέσα στην καπιταλιστική αγορά λειτουργούσε. Και
έχουµε και φέσια µεγάλων επιχειρήσεων και µετά από χρόνια καταφεύγουµε στα δικαστήρια. Μας έβαλαν «φέσια» εκατοµµύρια
ευρώ και ενδεχοµένως ξέρετε ποιοι είναι αυτοί και µπορείτε να
µάθετε ποιοι είναι αυτοί. ∆εν είναι «φτωχαδάκια».
Τρίτον, δεχθήκαµε πρωτοφανή πολιτική επίθεση µε κοινή οργάνωση ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ από το 2007. ∆εν µπαίνω τώρα στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 και στο τι έχει ακουστεί για την «ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ». Ποιος πελάτης θα υπερνικούσε το φόβο και το δισταγµό; Με όποιον συνεργαζόµαστε, µας τον βγάζετε ότι ήταν
µπατζανάκης µας και συνεταίρος. Βεβαίως δεν θέλαµε να πάµε
ούτε να κάνουµε συµπράξεις µε επιχειρηµατίες που µας πρότειναν ούτε να πουλήσουµε το 50% των µετοχών και να µπούµε στο
Χρηµατιστήριο, εποµένως η λύση είναι να «νοικοκυρέψεις» -χρησιµοποιώ τον δικό σας όρο- και να αντιστοιχήσεις τον κύκλο των
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εργασιών.
Εµείς όµως δεν είµαστε υπερασπιστές του καπιταλιστικού συστήµατος. ∆εν λειτουργούµε µέσα σ’ αυτό. Τι να κάνουµε; Να
πάµε να ζήσουµε στο φεγγάρι µόνοι µας; ∆εν γίνεται. Άλλωστε
έχουν προηγηθεί άλλοι στην κατοχή και στην εκµετάλλευση της
σελήνης. Μη λέτε τέτοια πράγµατα. Να σας πω κάτι; Μέσα απ’
αυτές τις εµπειρίες γινόµαστε ακόµα πιο φανατικοί πολέµιοι του
καπιταλιστικού συστήµατος.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής ζήτηµα, γιατί νοµίζω ότι µίλησαν εµπεριστατωµένα και οι προηγούµενοι σύντροφοί µου. Έχετε πιάσει το θέµα της διαφθοράς. Εγώ δεν πιστεύω
ότι πιστεύετε ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει σχέση µε τη διαφθορά. Είναι αδύνατον αυτό. ∆εν µπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τελειώσει πανεπιστήµια και οικονοµικές σχολές
και που µπορεί να µην έχουν την ίδια αντίληψη µε µας, αλλά που
να πιστεύουν ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να οφείλεται στη διαφθορά.
Να σας πω και κάτι άλλο; Αν είµαστε µία διεφθαρµένη χώρα,
οι διαφθορείς πρέπει να πάνε φυλακή. Καθαρά πράγµατα. ∆εν
αυτοδιαφθείρεται κανένας λαός διότι ο λαός δεν έχει τα µέσα
παραγωγής στα χέρια του, δεν κλείνει συµφωνίες, δεν κινεί «πακέτα». Στην «ψιλοδιαφθορά» βεβαίως µπορεί να πέσει κανείς,
αλλά στα ζητήµατα της πολιτικής διαφθοράς εµείς δεν θεωρούµε
ότι η αιτία της κρίσης είναι η διαφθορά, όπως η αιτία της κρίσης
δεν είναι το χρέος που λέει η Νέα ∆ηµοκρατία. Το χρέος είναι
αποτέλεσµα. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι υπερχρεωµένη. Είναι
έτσι από τα πρώτα χρόνια που έγινε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. ∆εν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Υπερχρεωµένες δεν είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής; Άλλες
χώρες µε πολύ λιγότερο δηµόσιο χρέος δεν πέρασαν βαριά
κρίση;
Τι εννοείτε «διαφθορά»; Εγώ θα σας πιάσω µία πλευρά. Εννοείτε ως διαφθορά τις κατακτήσεις των εργαζοµένων τις οποίες
θέλουν να υπερασπιστούν; Συνήθως όταν λέµε «διαφθορά» εννοούµε τους µισθούς, τα επιδόµατα, το δικαίωµα στη δουλειά.
Κοιτάξτε να δείτε: Υπάρχουν προβλήµατα –ας το πούµε- συντεχνιακών αντιλήψεων; Βεβαίως. Όταν το δικαίωµα στη δουλειά
δεν εντάσσεται σ’ ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο και δεν διεκδικείται, αν θέλετε, σε αντιµονοπωλιακή και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, οδηγεί στο «συντεχνιασµό» όταν ο «συντεχνιασµός» καλλιεργείται από τα πάνω.
Εµείς όµως δεν πρόκειται να τιµωρήσουµε αυτούς τους εργαζόµενους. Ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµένων έχει διαπαιδαγωγηθεί συντεχνιακά και όσο έχουν συντεχνιακές αντιλήψεις, εµείς
δεν προσδοκούµε ότι θα πάρουµε ψήφο.
Ας δούµε πώς καλλιεργήθηκε αυτό. Βεβαίως είχαν υψηλότερους µισθούς οι εργαζόµενοι στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις
∆ΕΚΟ, όχι υψηλότερους µισθούς από τα δικαιώµατά τους αλλά
υψηλότερους µισθούς σε σχέση µε τους κακοπληρωµένους του
ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εργατική
αριστοκρατία και µέσα στον ιδιωτικό τοµέα. Γιατί έγινε αυτό;
Θυµάµαι ότι στη δεκαετία του 1950 όταν µία γυναίκα παντρευόταν ένα δηµόσιο υπάλληλο την κλαίγανε και λέγανε: «Ένα
δηµοσιοϋπαλληλάκο, ένα δάσκαλο» πήρε. Ήταν κακός γάµος.
Από τις αρχές του 1980 και µετά ο δηµόσιος υπάλληλος ήταν
µία καλή ευκαιρία. Γιατί; Να το πούµε καθαρά. ∆ιότι ύστερα από
σαράντα χρόνια του κράτους της ∆εξιάς, όπως λέγατε, ανοίξατε
το δηµόσιο τοµέα σ’ ένα µεγάλο µέρος του λαού γιατί θέλατε ν’
αλλάξετε το συσχετισµό δύναµης εκεί µέσα ο οποίος ήταν για
χρόνια εδραιωµένος στο γνωστό µετεµφυλιακό καθεστώς και
δώσατε περισσότερες παροχές. Ύστερα διογκώσατε το δηµόσιο τοµέα µε τις κρατικοποιήσεις. Καµµία σχέση µε σοσιαλισµό
βεβαίως. Έτσι αυξήθηκε ο αριθµός τους και διαµορφώσατε θύλακες µέσα στους εργαζόµενους, όχι όµως δίνοντας υπερβολικά
χρήµατα και κάνοντάς τους πλούσιους. ∆ιαµορφώσατε µία σειρά
από θύλακες για να µπορείτε να κρατάτε διασπασµένο το εργατοϋπαλληλικό κίνηµα, δηµόσιοι, ιδιωτικοί, ∆ΕΚΟ κλπ. Ήταν η πολιτική συµµαχιών. Εµείς δεν τους λέµε διεφθαρµένους αυτούς,
τους λέµε ενσωµατωµένους στο σύστηµα. Αν θέλετε, µπορεί κανείς να πει ότι ένα µέρος απ’ αυτούς είναι και εξαγορασµένοι,
αλλά οι περισσότεροι είναι ενσωµατωµένοι. ∆εν θα βγούµε όµως
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εµείς αφ’ υψηλού να τους λέµε διεφθαρµένους, παρά το γεγονός
ότι και σήµερα αυτό το κοµµάτι των εργαζοµένων είναι εµπόδιο
στη «ριζοσπαστικοποίηση» του κινήµατος. Εµείς δεν θα το πούµε
έτσι.
∆εν µου λέτε, όταν έθαβαν οι αγρότες τις πέτρες και τα
φρούτα στις χωµατερές και έπαιρναν τις επιδοτήσεις, αυτό δεν
το ξέρατε εσείς ως κυβέρνηση ή η Νέα ∆ηµοκρατία; ∆εν το
ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ήξερε, αλλά σου λέει: «Άσε να
είναι έτσι». Γιατί; ∆ιότι µ’ αυτόν τον τρόπο µακρύνατε, επιµηκύνατε –είναι και της µόδας η επιµήκυνση- το διάστηµα εκείνο όπου
θα εµφανίζονταν οξυµένα τα προβλήµατα της µικροµεσαίας
αγροτιάς από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. ∆εν το ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήξερε τη διασπάθιση
των κοινοτικών ποσών που πήγαιναν για τα διάφορα σεµινάρια ή
για διάφορες επιτροπές και µελέτες; Τα ήξερε δεκαπέντε χιλιάδες φορές.
Πρόκειται, λοιπόν, για µία –θέλετε να την πούµε- διαφθορά;
Εµείς τη λέµε πολιτική συµµαχιών για την εξαγορά και την ενσωµάτωση εργατικών λαϊκών αγροτικών µαζών. Έτσι τη λέµε.
Θέλετε να το πούµε και διαφθορά; Να το πούµε, αλλά αυτή η
διαφθορά καλλιεργήθηκε από πάνω. Εµείς δεν πρόκειται να πιάσουµε άλλες πλευρές της πολιτικής ζωής που επίσης υπάρχουν
και που φθάνουν ή δεν φθάνουν µέχρι τις εξεταστικές επιτροπές. Μιλάµε για την επίσηµη πολιτική διαφθοράς.
Η οικονοµική κρίση δεν έχει σχέση µε τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι σύµπτωµα, είναι πλευρά της και η διαφθορά φαίνεται περισσότερο σε συνθήκες κρίσης. Σε συνθήκες όπου
υπάρχουν αναπτυξιακοί ρυθµοί, δεν φαίνεται. Ψάξτε να δείτε
πώς διεξάγονται οι τοπικές εκλογές, οι εκλογές για τα τοπικά όργανα. Ψάξτε και τα στελέχη σας και τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας. «Θα σε βάλω στη ∆ηµοτική Αστυνοµία». Οι ρουσφετολογικοί µηχανισµοί είναι τεράστιοι. Φόβος, απειλή, άνθρωποι που
φοβούνται να µπουν στα ψηφοδέλτια. «Θα σου βρω δουλειά».
Έρχεται το ΕΣΠΑ. Πηγαίνετε να ψάξετε. ∆υστυχώς αν οι ίδιοι δεν
βγουν να το πουν δηµόσια, εµείς καταδότες δεν γινόµαστε, γιατί
θα βρουν τον µπελά τους οι άνθρωποι. ∆είτε τι έχει να γίνει µε
την αναπαραγωγή της διαφθοράς στο τοπικό επίπεδο µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Τέλος, επειδή είπατε για τα κλειστά επαγγέλµατα, µάλλον δεν
ξέρετε τη θέση µας. Να την παρακολουθείτε. Ποτέ η θέση δεν
φαίνεται στο «ναι» ή «όχι» σ’ ένα νοµοσχέδιο. Εµείς τι είπαµε;
Αυτήν τη στιγµή έρχονται οι πολυεθνικές της µεταφοράς –και εγχώριες θα υπάρξουν αναµεµειγµένες µε ξένο κεφάλαιο- και εκτοπίζουν τους µικρούς επιχειρηµατίες σ’ αυτόν τον τοµέα.
Ποια είναι η θέση µας; Εµείς την έχουµε πει στους ίδιους.
Έχουµε κάνει και συγκέντρωση. Εµείς θα υποστηρίζουµε τα δηµόσια µέσα µεταφοράς να είναι δηµόσια και δεν θα υπάρχουν
ιδιοκτήτες δηµοσίων µέσων µεταφοράς αλλά θα είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, λαϊκοί υπάλληλοι, πείτε το όπως
θέλετε. Ίσα-ίσα εµείς πάµε εντελώς κόντρα στο αίσθηµα της ατοµικής ιδιοκτησίας. Την περασµένη εβδοµάδα κάναµε συγκέντρωση κι εγώ ήµουν οµιλήτρια σ’ αυτήν τη συγκέντρωση. Όχι
ότι εγώ είπα τα δικά µου. Τις θέσεις του κόµµατος είπα, αλλά
µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τους είπαµε αυτά και τους είπαµε ότι στη δική µας αντίληψη θα υπάρχει κρατικό εµπόριο και
δεν θα υπάρχουν εµπορικά µαγαζιά. Θα υπάρχουν µόνο παραγωγικοί συνεταιρισµοί των µικρών παραγωγών που δεν µπορεί
να κοινωνικοποιηθούν. Εµείς ίσα-ίσα τους λέµε πολύ πιο διαφορετικά πράγµατα από τη νοοτροπία που έχει και ο µικρός φορτηγατζής. Κοιτάµε εµπρός, δεν κοιτάµε πίσω.
Εµείς σας είπαµε το εξής πράγµα. Αυτοί που έχουν πενήντα
φορτηγά «παζαρεύουν» µαζί σας και σας άσκησαν πολύ µεγάλη
πίεση, για να µπορέσουν να διατηρήσουν ένα µερίδιο της αγοράς
ή ένα µερίδιο στις µετοχές των καινούργιων επιχειρήσεων. Γι’
αυτό σας «πάλευαν» οι επικεφαλής. Εµείς είµαστε µε τους µικροϊδιοκτήτες και τους λέγαµε: «Όταν εµείς θα είµαστε εξουσία
δεν θα υπάρχετε ως µικροϊδιοκτήτες αλλά θα είστε δηµόσιοι
υπάλληλοι». Έχουµε µία διαφορετική αντίληψη, αλλά πού υποστηρίζουµε το παλιό; Αυτό που υποστηρίζουµε εµείς είναι το
παλιό; Το µπροστά είναι.
Εποµένως, κύριε Παπακωνσταντίνου, η κρίση είναι κρίση κα-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ Θ’ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

πιταλιστική. Όσον αφορά τα µέτρα διεξόδου από την κρίση που
φέρνετε, εσείς θέλετε να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Εµείς δεν
λέµε ότι δεν το θέλετε. Άλλοι σας τα λένε αυτά. Αυτά τα µέτρα
όµως θα αναπαράγουν και θα φέρουν νέο κύκλο κρίσης µε τα
ίδια «γιατροσόφια».
Οι παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση, η κερδοφορία του
κεφαλαίου, η συγκέντρωση κ.λπ, η ανισοµετρία, ο ανταγωνισµός,
η υπόσκαψη της αγοραστικής ικανότητας, όλα αυτά θα αναπαράγουν τον καινούργιο κύκλο κρίσης που θα είναι πολύ πιο
βαθύς. Από αυτή τη λογική λέµε ούτε ένα ευρώ οι εργαζόµενοι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί να χρεοκοπήσει η λαϊκή οικογένεια για να µη χρεοκοπήσουν οι επιχειρηµατίες. ∆εν γίνεται
αυτό το πράγµα. Κάποιος πρέπει να χάσει. Και πρέπει να χάσει
αυτός που έχει περιθώρια να χάσει, όχι αυτός που δεν έχει κανένα περιθώριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κυρία
Παπαρήγα.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Παπαρήγα, πρέπει να σας πω ότι χαίροµαι την ανταλλαγή απόψεων. Και χαίροµαι, γιατί έχει γίνει µια συζήτηση που
έχει κρατηθεί, νοµίζω, και από τις δύο πλευρές σ’ ένα πολύ καλό
επίπεδο.
Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει ψόγος, γιατί κάνετε κριτική
εκτός συστήµατος. Αυτό που εγώ ανέφερα στην τοποθέτησή µου
είναι η διπλή ανάγνωση πολλών εκ των µηνυµάτων που δίνετε.
Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Αναφερθήκατε στην Κούβα και µιλήσατε για ανακατανοµή δυναµικού. Είπατε ότι η λογική του κέρδους έχει περάσει και στο σοσιαλισµό.
Μιλήσατε αναφερόµενη στην «ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ» και χρησιµοποιήσατε τη δική µας έκφραση για νοικοκύρεµα. Αυτό που λέω
είναι ακριβώς ότι στη συγκεκριµένη συγκυρία ανεξάρτητα από
το τι θα ήθελε ο καθένας, πρέπει να δούµε µε ρεαλισµό τις επιλογές. Άρα πέρα από το τι θα ήθελε καθένας, ποιο άλλο σύστηµα
θα ήθελε, να αναγνωρίσει αυτό που γίνεται ως τη µοναδική δυνατότητα. Μπορεί να διαφωνήσουµε για το πού µας πάει αυτό,
αλλά δεν έχω ακούσει –παρά το ρεαλισµό που είναι προφανής
ότι έχετε και στην καθηµερινή σας λειτουργία- να έρχεσθε και να
λέτε ότι τον Μάιο δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από την πολιτική
που εµείς κάναµε.
Χαίροµαι που αναφερθήκατε στις συντεχνιακές αντιλήψεις και
αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν, γιατί και εµείς αυτό λέµε. Κατά κανένα τρόπο δεν δαιµονοποιούµε τους δηµοσίους υπαλλήλους.
Αλλά δεν µπορούµε να µην αναγνωρίσουµε το γεγονός ότι ένας
µισθός που ξεκινάει ως βασικός από 3.000-3.500 ευρώ και καταλήγει στις 7.000 και 8.000 ευρώ σε µία ∆ΕΚΟ, προκαλεί τον πτυχιούχο που στον ιδιωτικό τοµέα φτύνει αίµα για να βρει µια
δουλειά µε 1.500 ή 2.000 ευρώ. Έχουµε παρόµοια παραδείγµατα, έχουµε µισθοδοσίες που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ, δυστυχώς, σε κάποιες ∆ΕΚΟ.
Τέλος, νοµίζω ότι µία από τις βασικές µας διαφορές είναι αυτό
που είπατε στο τέλος, ότι τελικά κάποιος πρέπει να πληρώσει,
µε την έννοια ότι για να βγει κανείς από τη δυσκολία στην οποία
βρισκόµαστε, τελικά κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Όχι,
εµείς λέµε κάτι άλλο. Λέµε ότι µε τη θυσία όλων των Ελλήνων
πολιτών µπορούµε όλοι µαζί να βγούµε από αυτήν την ιστορία, ο
καθένας επιµεριζόµενος και κουβαλώντας το βάρος που του ανήκει. Η Ελλάδα όµως θα βγει πιο δυνατή και όλοι οι πολίτες θα
βγουν κερδισµένοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μία
κουβέντα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κυρία Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): ∆εν
σκοπεύω να απαντήσω σε όλα, απλώς θέλω να εξηγήσω το εξής:
Εσείς, κύριε Παπακωνσταντίνου, είστε ρεαλιστές προσπαθώντας να βγάλετε το σύστηµα από την κρίση, δηλαδή να εξασφα-
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λίσετε τους επιχειρηµατίες. Και εµείς αν είχαµε τη δική σας ιδεολογία, αυτό θα κάναµε.
Εµείς είµαστε ρεαλιστές παίρνοντας υπ’ όψιν ότι υπάρχουν
επείγοντα προβλήµατα των εργαζοµένων και δεν µπορούµε να
κοιτάµε το αύριο χωρίς να προσπαθούµε να βγάλουµε και από
«τη µύγα ξίγκι» σήµερα στην οποιαδήποτε µικρή ή µεγαλύτερη
κατάκτηση, αλλά ρεαλισµός είναι να θέλεις οι λαοί να κινήσουν
την ιστορία προς τα εµπρός, όπως είχε γίνει σ’ όλη τη διάρκεια
της ιστορίας της ανθρωπότητας. Αυτό επιτρέψτε µας να σας
πούµε ότι είναι ρεαλισµός. Ρεαλισµός είναι να παλεύεις και για το
επίδοµα ανεργίας, ρεαλισµός είναι να παλεύεις και για την κατάργηση της ανεργίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Παπαρήγα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας. Να είµαστε πειθαρχηµένοι στο χρόνο,
σας παρακαλώ. Έχετε µόνο έξι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή µου, δεν θα επεκταθώ σε
πάρα πολλά ζητήµατα τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
από τη σηµερινή κουβέντα. ∆υστυχώς ο χρόνος είναι περιορισµένος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το σηµείωσα διότι εν
πολλοίς, -επιχείρηµα, αντεπιχείρηµα- τα θέµατα έχουν εξαντληθεί, φυσικά στο πλαίσιο µιας συζητήσεως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όµως, κύριε Πρόεδρε, είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
Θα επιχειρήσω να σταθώ σε δύο µόνο ζητήµατα και να απαντήσω σε δύο ερωτήµατα. Το πρώτο είναι το εξής: Όντως,
έχουµε πάρει πολύ δύσκολα µέτρα, ας είµαστε ειλικρινείς. Είναι
πολύ δύσκολα, επώδυνα και µερικά άδικα µέτρα, όπως αυτό που
αφορά τις συντάξεις.
Ο Υπουργός είπε –και συµφωνώ µαζί του- ότι ήταν αναγκαστική η επιλογή. ∆εν ήταν µια επιλογή που θέλαµε να κάνουµε,
αλλά µια επιλογή που αναγκαστήκαµε να κάνουµε, για να εξασφαλίσουµε το µέλλον των παιδιών µας και το µέλλον αυτής της
χώρας, όπως και το µέλλον των ίδιων των εργαζόµενων και συνταξιούχων.
Υπάρχει όµως δικαιοσύνη ή επιβαρύναµε µόνο αυτούς; Αυτό
είναι το πρώτο ερώτηµα στο οποίο πρέπει να απαντάµε. Το δεύτερο ερώτηµα είναι, αν υπάρχει ελπίδα και προοπτική ή αν θα
µείνουµε µε τις θυσίες, θυσίες και στο µέλλον.
Επιχειρώ να απαντήσω στο πρώτο ερώτηµα και ας απαντήσουµε µε γεγονότα. Είχε το χαρακτήρα της δικαιοσύνης αυτή η
δύσκολη και σκληρή επιλογή που κάναµε; Εγώ θα φέρω τέσσερα
παραδείγµατα και γι’ αυτό θα ισχυριστώ ότι ναι, τον είχε.
Το πρώτο, είναι όσον αφορά τα φορολογικά µέτρα που πήραµε. ∆εν είναι µόνο αυτά για τα οποία µας εγκαλείτε. Είναι και
άλλα και θέλω να τα θυµίσω. Αυξήσαµε ή δεν αυξήσαµε από 40
σε 45% τη φορολογία των µεγάλων εισοδηµάτων; Χτυπήσαµε ή
όχι τις off shore µε το φόρο του 15%, πράγµα το οποίο προκάλεσε όπως γνωρίζετε και πολλές αλυσιδωτές αντιδράσεις; Εγώ
τις θεωρώ θετικές. Όλα στο φως.
Βάλαµε ή δεν βάλαµε το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας;
Φορολογήσαµε ή δεν φορολογήσαµε τα απαράδεκτα υψηλά
bonus ορισµένων µεγαλοστελεχών και golden boys σε µεγάλες
επιχειρήσεις; Βάλαµε ή δεν βάλαµε και µάλιστα όχι για ένα χρόνο
αλλά για δύο –πράγµα για το οποίο µας ψέγουν ορισµένοι- την
έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων;
Αντιπαρατεθήκαµε, χτυπήσαµε ή δεν χτυπήσαµε φορολογικά
τους σορτάκηδες οι οποίοι παίζουν µε το Χρηµατιστήριο σε βραχυπρόθεσµα διαστήµατα και µερικές φορές επιχειρούν σε βάρος
των επιχειρήσεων και της οικονοµίας να θησαυρίσουν; Έγιναν ή
δεν έγιναν αυτά; Βεβαίως και έγιναν και δεν πρέπει να τα ξεχνάµε.
Μειώσαµε ή δεν µειώσαµε κατά 20% τις τιµές των φαρµάκων
µε αγορανοµική διάταξη, αφού ταλαιπωρηθήκαµε πολύ -και σ’
αυτήν την Αίθουσα και σε αρµόδιες επιτροπές- να βρούµε την
καλύτερη λύση, αφού συµφωνήσαµε σε λύση και την κάναµε
πράξη; Για πρώτη φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια, αντιπαρατεθήκαµε τόσο ενεργά µε τις πολυεθνικές του φαρµάκου.
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Είναι ή δεν είναι µια πραγµατικότητα;
Παγώσαµε ή δεν παγώσαµε τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων που είχε αφήσει ο κ. Παπαθανασίου να «ξεσαλώσουν»; Παρουσιάσαµε, ψηφίσαµε και εφαρµόζουµε ή δεν εφαρµόζουµε το
νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, βγάζοντας τη θηλιά από
το λαιµό του απλού Έλληνα –ανεξάρτητα από το βαθµό της ευθύνης του- ο οποίος έφθασε σ’ ένα σηµείο να µην µπορεί να πληρώσει τα χρέη που έκανε προς τις τράπεζες;
Αυτά είναι πραγµατικότητα και απορώ γιατί τα ξεχνάτε, απορώ
γιατί τα διαγράφουµε, απορώ γιατί πάµε µονόπλευρα. Γιατί ναι,
παίρνουµε δύσκολα µέτρα, ναι, τραβάµε την ανηφόρα, ναι, προσπαθούµε, ναι, αδικούµε ίσως αναγκαστικά κάποιες µερίδες πληθυσµού –και θα αποκαταστήσουµε αυτούς που πρέπει, να είστε
βέβαιοι- αλλά µη µου πείτε ότι δεν έχουµε πάρει µέτρα για τους
άλλους.
Μη µου πείτε ότι δεν έχουµε ζητήσει τη συµβολή των άλλων,
γι’ αυτό και επιµένουµε και θα εξακολουθούµε µετά λόγου γνώσεως να επιµένουµε ότι ναι, αυτή η πολιτική -µέσα στις δυσκολίες
της- έχει και το χαρακτήρα της δικαιοσύνης, µιας και αυτές οι
συγκεκριµένες αποφάσεις έχουν ληφθεί και έχουν γίνει πράξη.
Ας έρθω τώρα στο δεύτερο µέρος της τοποθέτησής µου.
Υπάρχει ή δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική; Είναι µόνο µαύρα
όλα ή µπορεί να έχουµε την αίσθηση ότι αύριο θα χαµογελάσουµε; Ναι, θα γίνει αυτό αλλά -προσέξτε- δεν θα γίνει µε παραµύθια.
Μας άρεσαν τα παραµύθια όταν ήµασταν µικροί, αλλά δεν τα
πιστεύουµε ακόµη. Γιατί δεν υπάρχει σήµερα ούτε ο Μέρλιν ούτε
ο Χάρι Πότερ µ’ ένα µαγικό ραβδάκι να εξαφανίσουν το έλλειµµα
µέσα σ’ ένα χρόνο και το κυκλικό και το διαρθρωτικό, για να µην
τσακώνονται τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας µεταξύ τους.
Αυτό θέλει αγώνα. ∆εν εξαφανίζονται 18,5 δισεκατοµµύρια σ’
ένα χρόνο. Θέλω να ξέρω αυτοί που τα λένε αυτά, τι φόρους σκέπτονται να βάλουν, τι κοψίµατα –αν ήταν στο χέρι τους- σε µισθούς και συντάξεις θα έκαναν; Τι µέτρα θα έπαιρναν στους
έµµεσους φόρους; Πώς θα πετύχαιναν αυτήν τη µαγική εικόνα
την οποία επικαλούνται; Εκτός αν µας δουλεύουν. Αν όµως είναι
έτσι, να το πουν.
Εµείς δεν τάζουµε τέτοια πράγµατα. Εµείς λέµε ότι θα βαδίσουµε τον ίδιο δρόµο που ξέρετε, ένα δρόµο δύσκολο, δύσβατο
και ανηφορικό, αλλά θα τον βαδίσουµε µε αισιοδοξία, ελπίδα και
µε αποφασιστικότητα. Και ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα φαίνονται. Σταθεροποιηθήκαµε, πατήσαµε στα πόδια µας! Το διεθνές
κλίµα αλλάζει.
Η Εθνική Τράπεζα έκανε µια πολύ µεγάλη επιτυχία στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της. Είναι αποτέλεσµα του κλίµατος που διαµορφώθηκε. Τα spreads δείχνουν να πέφτουν, η
Ελλάδα αισιοδοξεί ότι σε κάποιο ορατό χρονικό διάστηµα πια –
όχι αύριο, αλλά σε ορατό χρονικό διάστηµα- θα µπορέσει να δανειστεί. Συζητούν οι ξένοι, όχι εµείς, για την επιµήκυνση της
αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους.
Αυτά είναι θετικά σηµάδια. Μας αρκούν; Μένουµε ευχαριστηµένοι; Είµαστε ευτυχείς; Όχι. Ο δρόµος είναι ανηφορικός, αλλά
υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, υπάρχει φως.
Εµείς θα βαδίσουµε χωρίς νέα µέτρα στο δρόµο αυτής της πολιτικής, έξω απ’ αυτά που ήδη έχουµε πει. Και να ξέρετε ότι από
την επιτυχία αυτής της προσπάθειας και αυτών των στόχων
έχουµε αναλάβει την υποχρέωση –και κύριε Υπουργέ, σε αυτό
χρειάζεται ιδιαίτερη, κατά τη γνώµη µου, προσοχή- να δίνουµε
και το συµβολικά πολιτικό µήνυµα πως ό,τι κερδίζουµε, ό,τι πετυχαίνουµε µ’ αυτήν την προσπάθεια είναι ότι θα αποκαταστήσουµε ίσως εκείνα τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αναγκαστικά
δηµιουργήθηκαν, µε πρώτο εκείνο των συνταξιούχων. Το οφείλουµε και θα το κάνουµε και είναι σίγουρο πως µέσα από την επιτυχία αυτής της πολιτικής στα ζητήµατα αυτά θα µπορέσουµε
να αποδώσουµε δικαιοσύνη.
Βαδίζουµε σταθερά στο δρόµο της ανάπτυξης. Το fast track
χρειάζεται, γιατί χρειαζόµαστε και ξένο χρήµα, για να µπορούµε
να τονώσουµε την ανάπτυξη. Τη δουλειά µας την κάνουµε µε τον
αναπτυξιακό νόµο, µε το νέο ταµείο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µε την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ.
Μας ενδιαφέρει η ανεργία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από τα µέτρα για την τόνωση των νέων θέσεων εργασίας, προχωράµε και σε µέτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Αντιµετωπίζουµε, επίσης, τα µεγάλα
προβλήµατα της παιδείας και της υγείας.
Και ξέρετε πού θα κρίνω εγώ τα 3 ευρώ, τα οποία επικαλείστε;
Γιατί πράγµατι για κάθε τέτοιο µέτρο που παίρνουµε µπορεί κάποιος να διαµαρτυρηθεί. Εκείνο που θα πρέπει να δείξουµε και
εκείνο που εµείς έχουµε ευθύνη να δείξουµε πρώτοι και να σας
ενηµερώσουµε, είναι αν αυτά τα 3 ευρώ τα χρησιµοποιήσαµε για
να αλλάξουµε την αρνητική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί
στα νοσοκοµεία. Γιατί εγώ όταν –ο µη γένοιτο- πάω ή όταν χρειάστηκε να πάω το παιδί µου για ένα διάστρεµµα στο ΚΑΤ, µπορώ
να δώσω τα τρία ευρώ, αρκεί να ξέρω ότι αυτά τα 3 ευρώ αυτός
που θα τα πάρει δεν θα τα βάλει σε µια χοάνη και σε µια µαύρη
τρύπα, αλλά θα τα χρησιµοποιήσει, για να φέρει νοσηλεύτριες,
για να αγοράσει το µηχάνηµα που είπε η κ. Κανέλλη και για να
βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσιών στον απλό ασθενή και στον
απλό Έλληνα στο δηµόσιο νοσοκοµείο.
Αυτό θα κάνουµε και µάλιστα χωρίς ρουσφέτι. ∆εν έχει δίκιο η
κ. Παπαρήγα. ∆εν έχει δίκιο σε αυτό η κ. Παπαρήγα. Κανείς δεν
µπορεί να κάνει πρόσληψη από το παράθυρο. Έχουµε κλείσει
και τις πόρτες και τα παραθύρια και τις χαραµάδες για τις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα και αυτό πρέπει να το ξέρουν καλά
και οι υποψήφιοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες που τάζουν, εάν
τάζουν ή εκείνοι που τάζουν, για να πάνε µε τα νερά σας. Πρέπει
να ξέρετε καλά ότι λένε ψέµατα. Αυτό πια δεν µπορεί να γίνει!
Έκλεισε! Τελείωσε το πάρτι!
Όλοι φέρουµε την ευθύνη γι’ αυτό ή τουλάχιστον αυτοί που
κυβέρνησαν. Όµως, γι’ αυτό πιστεύω ότι µε βάση αυτήν την πολιτική, σε αυτές τις εκλογές θα στηριχθούν και εκείνοι που στηρίζουν αυτές τις αλλαγές στους θεσµούς, επειδή θα πάρουν
µηνύµατα, αλλά θα αποδοκιµαστούν πάνω απ’ όλα –και κλείνωαυτοί οι οποίοι, ενώ ευθύνονται για τη σηµερινή κατάσταση, ενώ
έχουν την κύρια ευθύνη για το πού οδηγήθηκε η χώρα, νοµίζουν
ότι κρυπτόµενοι πίσω από διάφορες κουρτίνες και πίσω από διάφορους λαϊκισµούς για το µνηµόνιο, θα µπορέσουν να συµπαρασύρουν άλλες δυνάµεις και να δηµιουργήσουν δήθεν µέτωπα,
τα οποία, χωρίς να έχουν να πουν τίποτα για το αύριο, θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης της
χώρας.
Ο ελληνικός λαός είναι σοφός. Έχει γνώση και κρίση και θα
δώσει ένα τέρµα σε αυτού του είδους τις απαράδεκτες φιλοδοξίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Το λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης από το Νοµό Ηρακλείου Κρήτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σηµερινή συνεδρίαση που τίµησε µε την παρουσία του και ο Πρωθυπουργός
της χώρας κ. Παπανδρέου, αλλά και όλα όσα είπε ο αξιότιµος
Υπουργός της Κυβέρνησης κ. Παπακωνσταντίνου.
Πραγµατικά, περίµενα σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις µία
συγγνώµη για τα ψέµατα και τις λοιδορίες, οι οποίες ακούστηκαν
από τα πιο επίσηµα χείλη και µάλιστα στο εξωτερικό, στην καρδιά του χώρου εκείνου ο οποίος µας έχει επιβάλει σήµερα την
επιτήρηση και έχουµε µια κυβέρνηση, που ουσιαστικά παίρνει
εντολές, για να ασκήσει οικονοµική πολιτική.
Για να ενισχυθεί το κύρος της Κυβέρνησης, του παριστάµενου
Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και του ίδιου
του Πρωθυπουργού, περίµενα να ακούσω ένα «mea culpa». Άλλωστε αυτό µας το δίδαξε ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου.
Ένα «συγγνώµη» είναι αρχοντιά, είναι λεβεντιά, σηµαίνει ότι αναγνωρίζω τα λάθη µου και διδάσκοµαι απ’ αυτά.
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Λοιδορήσατε µε αυτόν τον τρόπο τον πρώην Πρωθυπουργό κ.
Καραµανλή εσείς προσωπικά, κύριε Παπακωνσταντίνου, και µάλιστα στο εξωτερικό, στην έδρα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, και δεν νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε ένα «συγγνώµη».
Γι’ αυτό µας ανησυχεί και η πορεία του Υπουργείου των Οικονοµικών, αλλά και η πορεία των οικονοµικών της χώρας στο µέλλον.
Έχουµε µια Κυβέρνηση που έχει βάλει πολλά ερωτηµατικά και
ως αντιπολίτευση και το πρώτο διάστηµα που κυβέρνησε, µε απίστευτα ψέµατα στον ελληνικό λαό για την κατάσταση της οικονοµίας –από το «λεφτά υπάρχουν» µέχρις όλα όσα ελέχθησαν
έως την ψήφιση του προϋπολογισµού- και τώρα γίνεται το ίδιο
στο εξωτερικό και µε τους πολιτικούς µας αντιπάλους.
Εδώ, λοιπόν, δείξτε γενναιότητα ψυχής, δείξτε περίσσευµα
καρδιάς, διακόψτε µε και ζητήστε ένα «συγγνώµη» από τον κ. Καραµανλή. Πολύ περισσότερο όταν αυτά αποδείχθηκαν µε βάση
τις δηλώσεις του κ. Γιούνγκερ.
Ο κ. Γιούνγκερ δεν είναι οποιοσδήποτε πολιτικός. Ο κ. Γιούνγκερ από το 1995 είναι Πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου.
Είναι πέντε χρόνια Πρόεδρος του EUROGROUP. Έχει δει τρεις
τουλάχιστον Πρωθυπουργούς και πέντε έως έξι Υπουργούς.
Άρα, αυτά που λέει ο κ. Γιούνγκερ είναι πολύ σηµαντικά. «∆εν
ένιωσε την ανάγκη ο Πρωθυπουργός να πει ψέµατα» είπε ο κ. Γιούνγκερ.
Άλλωστε αυτό είναι µια συζήτηση µέσα στο Συµβούλιο Αρχηγών. ∆εν υπάρχουν δηµοσιογράφοι. ∆εν τόλµησε ο κ. Παπανδρέου να το αµφισβητήσει, διότι ήταν δεκάδες ξένοι Αρχηγοί
κρατών και θα το πιστοποιούσαν, όπως ακριβώς το έγραψε και η
«FINANCIAL TIMES». Έγραψε ότι ο κ. Παπανδρέου είπε: «My
country is corrupted from A to Z». Η χώρα µου είναι µια διεφθαρµένη χώρα από το A έως το Z. Είναι µια συγκεκριµένη έκφραση,
σαν να λέγαµε από το άλφα έως το ωµέγα. ∆ηλαδή εσείς τι θα
πείτε στους ψηφοφόρους σας; Θα πείτε στους ψηφοφόρους σας
στην Κοζάνη και στη Λάρισα ότι έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση, ένα κράτος, µια κοινωνία διεφθαρµένη και δεν βγαίνετε
να ζητήσετε ένα «συγγνώµη» από τον ελληνικό λαό; Αυτή είναι η
γενναιότητά σας;
Ρώτησε, ο κύριος Πρωθυπουργός, πόσες φορές θα δανείζαµε
ένα φίλο µας, εάν δεν µας επέστρεφε τα δανεικά. Εγώ το αντιστρέφω. Ποιος τραπεζίτης θα σας έδινε δανεικά για το σπίτι σας,
για ένα στεγαστικό δάνειο που έχετε πάρει, και θα σας διευκόλυνε να το πληρώσετε στο µέλλον, εάν µε τη γυναίκα σας πηγαίνατε έξω από το γραφείο του, τσακωνόσασταν και λέγατε ότι
δεν είµαστε ικανοί, µε βάση τα εισοδήµατά µας, τις διαπροσωπικές µας σχέσεις και την οικογενειακή µας γαλήνη, να επιστρέψουµε το δάνειο; Ρωτήστε τον κ. Πρωτόπαπα. Τραπεζίτης ήταν.
Συνδικαλιστής, βέβαια, για πολλά χρόνια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τραπεζικός είµαι. ∆εν είµαι τραπεζίτης!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, τραπεζικός. Τα
ξέρει καλά. Ως τραπεζικός διευθυντής –δεν ξέρω αν διατέλεσε
ποτέ, διότι ήταν διακεκριµένος συνδικαλιστής- ρωτήστε τον αν
θα σας έδινε ποτέ δάνειο, αν τσακωνόσασταν µπροστά στο γραφείο του, στην είσοδο της Τράπεζας, µαζί µε τη γυναίκα σας;
Αυτό κάνατε, όταν λέγατε για «Τιτανικό», όταν λέγατε για διεφθαρµένη χώρα, όταν λέγατε για ναυάγιο. Όταν λέγατε ότι προσκρούουµε στο παγόβουνο, αυτό ουσιαστικά είπατε. Και δεν σας
το λέω εγώ. Σας το λένε και οι ξένοι. Σας το είπε ο κ. Γιούνγκερ.
Σήµερα βλέπω στις εφηµερίδες τι σας λέει ο Λορέντζο Σµάγκι, κεντρικός τραπεζίτης της Ιταλίας, µέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το διαβάζω στην εφηµερίδα «Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ». Σας λέει
ότι εάν ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε πάρει µέτρα αµέσως µετά
τις εκλογές, θα είχαµε αποφύγει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Τις δικές σας ολιγωρίες και τη δική σας αυτοπαγίδευση πριν
από τις εκλογές πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας φορολογούµενος, ο Έλληνας συνταξιούχος, ο Έλληνας µισθωτός, ο
Έλληνας νεολαίος.
Σήµερα, κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε πάρα πολλές ειδήσεις στην
Αίθουσα. Ακούσαµε για την εξεταστική επιτροπή. Ήρθε εδώ ο κ.

383

Παπανδρέου, για να µας πει ότι την εξεταστική επιτροπή θα την
κάνει για την περίοδο από το 2007 έως το 2009. Μάλιστα, µου
έκανε εντύπωση, γιατί είναι σαν να έλεγε στα εξαπτέρυγά του
«Κοιτάξτε να δείτε, έχω µια απάντηση. Μπορείτε να µου κάνετε
µια ερώτηση;»
Και ως εκ θαύµατος, βρέθηκε ο Αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης, ο οποίος του έκανε την ερώτηση, για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση και για να
ανατρέψει την παλιά του απόφαση και αυτό που είπε στους δηµοσιογράφους, ότι θα πάει η εξεταστική επιτροπή από το 2000 από την εποχή του κ. Σηµίτη- και από τα γνωστά swaps, δηλαδή
αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, για να κοροϊδέψει και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον ελληνικό λαό, να παραπέµψει τη χρεοκοπία και
το πρόβληµα της οικονοµίας –αυτό είναι απάντηση στον κ. Πρωτόπαπα και στον κύριο Υπουργό- για το χρέος και το έλλειµµα
στο 2004- 2007.
Έπρεπε να έρθει το εξαπτέρυγο στη Βουλή µέσα, δυστυχώς,
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός σε αυτήν τη φάση, να κάνει
αυτήν την ερώτηση. Ωραία, «το πιάσαµε το υπονοούµενο». Αλλάζει θέση ο κ. Παπανδρέου, δεν τολµάει να τα βάλει µε τον κ.
Σηµίτη και ακουµπάει ως δεκανίκι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Ξαναπάρτε τον στην ακροδεξιά πολυκατοικία σας, εσείς
ως κόµµα της δεξιάς, του κεφαλαίου, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ως το κόµµα της λαϊκής κεντροδεξιάς. Εµείς, δυστυχώς, περιοριζόµαστε στο ρόλο της αδέξιας δεξιάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ωραίο. Πολύ καλό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μας κατηγόρησε, ο κύριος
Πρωθυπουργός, για τους συµβασιούχους. Μάλιστα, βρήκε µια
αφορµή στην ερώτηση της κ. Παπαρήγα να πει ότι φταίει η Νέα
∆ηµοκρατία. Όλα στο προπατορικό αµάρτηµα.
Ο κ. Γερουλάνος, που συµβαίνει να είναι Γενικός του Γραµµατέας και φίλος του και παρακαθήµενος στις περισσότερες συνεδριάσεις χάραξης στρατηγικής, δεν του είπε του κ. Παπανδρέου,
για να µην εκτεθεί στη Βουλή, ότι ο κ. Σαµαράς ήρθε το 2009 στο
Υπουργείο Πολιτισµού;
∆εν του είπε κανείς ότι εµείς, µέσα σε µια πολιτική για τη διαφάνεια -που και εσείς επικαλείστε- καταργήσαµε τον αµαρτωλό
ειδικό λογαριασµό που είχε ιδρύσει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
για να πληρώνει του συµβασιούχους -τον καταργήσαµε- και τότε
ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είπε: «εγώ δεν πληρώνω».
Τι έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία; Η Νέα ∆ηµοκρατία έφερε νόµο
στη Βουλή και είπε ότι για δυο χρόνια, δηλαδή, µέχρι τέλος
Οκτωβρίου 2010 θα πληρώνω του συµβασιούχους από αυτόν τον
λογαριασµό. Εάν ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ δεν κατάλαβε ποιο είναι
το πρόβληµά του και πήγαν οι συµβασιούχοι και κατέλαβαν κακώς κατά τη Νέα ∆ηµοκρατία- την Ακρόπολη γιατί δεν έχουν
πληρωθεί εδώ και δεκαοκτώ µήνες, δεν είναι πρόβληµα της Νέας
∆ηµοκρατίας, πρόβληµα του ΠΑΣΟΚ είναι.
Αυτά δεν τα λέτε στον Πρωθυπουργό; Γιατί τον εκθέτετε τον
Πρωθυπουργό; ∆εν φτάνει που εκτίθεται στο εξωτερικό, πρέπει
να τον εκθέτετε και στο εσωτερικό; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν τεθεί δύο θέµατα ηθικής τάξης. Χθες, ο τηλεοπτικός
σταθµός ΣΚΑΪ για το Βατοπέδι ανέφερε για κάποιον αστυνοµικό,
ο οποίος ήταν σε διαθεσιµότητα και τον οποίο επανέφερε το
ΠΑΣΟΚ µε τον κ. Χρυσοχοΐδη στην υπηρεσία του. Ο αστυνοµικός που είχε τεθεί σε διαθεσιµότητα, διότι επί ΠΑΣΟΚ πάλι, διέρρευσε στον Τύπο λίστα δηµοσιογράφων, που ήταν στόχος της
τροµοκρατίας, ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος συµβαίνει να είναι και
γαµπρός της γνωστής κ. Μαντέλη -αυτό το όνοµα θα µας ταλαιπωρήσει για πολύ καιρό µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και έξωλέει ότι ο επίσης δηµοσιογράφος του ΙΣΤΑΜΕ, δηλαδή του Κέντρου Ερεύνησης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Χατζίδης τον παρακάλεσε και
τον πίεσε -το λέει αυτό ενόρκως- να έρθει σε επαφή µε τα µέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής του Βατοπεδίου του ΠΑΣΟΚ, για να
του δώσει πληροφορίες και να τοποθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τι έκανε στις 4 Μαρτίου του 2009 µετά από αυτές τις πιέσεις
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και τις συζητήσεις η κ. Μαντέλη; Πήγε για πρώτη φορά και µίλησε για ευθύνες πολιτικών προσώπων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν, λοιπόν, αυτά είναι
αλήθεια και εάν σε αυτό παρευρίσκετο και ο κ. Καµαρινόπουλος,
συνδικαλιστής της Αστυνοµίας και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην
Αιτωλοακαρνανία, τα οποία είναι γραµµένα και ενόρκως στη δικαιοσύνη -αυτό λέει και το ρεπορτάζ- τότε, εδώ υπάρχουν υπόγειες διαδροµές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν
ακούτε το Προεδρείο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να βγει το ΠΑΣΟΚ
και να µας πει: Στήνει εξεταστικές Επιτροπές -όπως αυτήν για
την οποία βοήθησε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός- για να λοιδορεί και να επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους ή στήνει
σκευωρίες κατά τα πρότυπα του παρελθόντος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποια είναι τα δύο πρόσωπα του Ιανού στο ΠΑΣΟΚ; Είναι των
υπογείων διαδροµών και των εκβιασµών σε πρόσωπα, τα οποία
βρίσκονται σε δύσκολη θέση ή είναι το κόµµα εκείνο που αναγνωρίζει και αναζητά την αλήθεια;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ολοκληρώστε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆ιότι ο κ. Χαρδαλιάς επανήλθε στην υπηρεσία και η κ. Μαντέλη για πρώτη φορά έδειξε
Υπουργούς.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο για
ένα λεπτό, διότι έθιξε ένα θέµα που είναι ηθικής τάξεως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ας µε συγχωρήσει ο κ. Κολοκοτρώνης.
Ακούστε. Οι εξεταστικές επιτροπές κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Οι εξεταστικές επιτροπές προχωρούν και θα προχωρήσουν και θα βγουν όλα στο φως, τουλάχιστον στο µέτρο που
µπορούµε.
Αυτά τώρα τα παραµύθια, τα µυθεύµατα και οι προσπάθειες
αποπροσανατολισµού που κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία για να γλυτώσει τις ευθύνες, να γλυτώσει πιθανά τα όποια στελέχη της φοβάται ότι έχουν ευθύνη για τις απαράδεκτες αυτές ιστορίες και
τα σκάνδαλα που υπήρχαν θα πέσουν στο κενό.
Να ξέρουν όλοι ότι η δουλειά είναι σωστή, σοβαρή και ότι είµαστε αποφασισµένοι όποιον και αν αφορούν, όποιον και όπως
και αν λέγεται όλα να έρθουν στο φως και θα έρθουν, χωρίς κανένας µε προσπάθεια συκοφαντιών και παραµυθιών να µπορεί
να τα σταµατήσει. Πάει και τελείωσε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Χαίροµαι, κυρία Πρόεδρε,
που ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέκρουσε ούτε ένα από τα θέµατα που έθιξα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη, σεβασµό στο Προεδρείο, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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 δεκαοκτώ µαθήτριες και µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από την Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου Μουζακίου
Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Έχετε
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έξι λεπτά, κύριε Κολοκοτρώνη και παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Σ’ εµένα εφαρµόζετε τον Κανονισµό…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι, πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους ο Κανονισµός, κύριε Κολοκοτρώνη. ∆εν άρχισε
να µετράει ο χρόνος, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ για την τήρησή
του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Έτσι και αλλιώς, είµαι συνεπής
και θα έπρεπε να το γνωρίζετε.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αντιπαρέλθω όσα
ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης και θα ήταν καλό να τα πει εδώ παρόντος του κ. Καρατζαφέρη, αλλά εγώ θα του πω ότι εµείς δεν
κουβαλάµε στην πλάτη µας κανέναν. Αντίθετα, η Νέα ∆ηµοκρατία κουβαλά στην πλάτη της τα βαρύτατα σφάλµατα που οδήγησαν τη χώρα µέχρι το σήµερα.
Στο θέµα µας τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που µε ανησύχησε περισσότερο από αυτήν τη συζήτηση σήµερα, είναι ότι η Κυβέρνηση εµφανίστηκε περίπου ευχαριστηµένη µε όσα πράττει ή
παραλείπει, σε σχέση µάλιστα µε όσα συµβαίνουν στην αγορά,
στους µικροεπιχειρηµατίες, στους επαγγελµατίες και πως τα
βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά, θαρρείς και δεν γνωρίζει τίποτα
απολύτως από το δράµα που παίζεται στην Ελλάδα αυτόν τον
καιρό.
Άκουγα προ ηµερών, τυχαία, στην τηλεόραση έναν διακεκριµένο Έλληνα οικονοµολόγο, του οποίου, δυστυχώς, δεν θυµάµαι το όνοµα αυτήν την ώρα, να λέει ότι αυτά που διδασκόµαστε
εµείς οι οικονοµολόγοι στα Πανεπιστήµια σε σχέση µε ό,τι στην
πραγµατικότητα συµβαίνει, ειδικότερα στα θέµατα της ανεργίας,
είναι η µέρα µε τη νύχτα.
Έτσι, λοιπόν, αυτήν την αίσθηση αποκόµισα από τη συζήτηση
και από την κατάθεση των απόψεων της Κυβέρνησης εδώ, ότι µιλάµε για τη νύχτα ή αν θέλετε έξω είναι η νύχτα και εσείς µου µιλάτε εδώ για την ηµέρα, που θα έρθει και ότι βλέπουµε ένα φως
στο τέλος του τούνελ, κάτι που το ακούσαµε οι παλαιότεροι και
από τον αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου πριν από πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προ ηµερών µόλις άκουσα από
τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Χρυσοχοΐδη τη µαγική λέξη «ανάπτυξη». «Άστραψε φως και είδε ο νιός τον εαυτό του». Επί ένα
χρόνο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µιλά, κραυγάζει ότι το
κλειδί για την έξοδο της χώρας από την κρίση είναι η ανάπτυξη.
Μόλις τώρα φαίνεται η Κυβέρνηση να την ανακαλύπτει, µια Κυβέρνηση, η οποία µε ωραιοπάθεια εδώ κατέθεσε διάφορες απόψεις, αγνοώντας ότι επί παραδείγµατι παρέλαβε στα νοσοκοµείο
χρέος 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ και σε ένα χρόνο προσέθεσε
ένα επιπλέον.
Αγνοεί, επίσης, ότι είµαστε η δεύτερη χώρα στον κόσµο σε δαπάνες που αφορούν τον τοµέα της υγείας -µετά τις Ηνωµένες
Πολιτείες- κι έχουµε την χειρότερη προσφορά σε ό,τι αφορά την
περίθαλψη των ασθενών στη χώρα µας, µε τρίτη την Ελβετία. Και
αυτά είναι στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας
και Αναπτύξεως.
Επί ένα χρόνο, επί δώδεκα συναπτούς µήνες, σας λέµε: ∆ώστε
κίνητρα στην οικοδοµή. Τίποτα εσείς. Κοιτάξτε τα θέµατα των
ηµιυπαίθριων χώρων. Κοιτάξτε το θέµα του επαναπατρισµού των
κεφαλαίων. Επιχειρήσατε να κάνετε κάτι σε σχέση µε αυτά, αλλά
δεν το κάνατε σωστά.
Γνωρίζετε ότι οι γειτονικές µας χώρες –και αυτό πρέπει ιδιαίτερα να σας προβληµατίσει- η Ιταλία και η Τουρκία, γέµισαν τα
ταµεία τους µε εκατοµµύρια ευρώ, χρησιµοποιώντας τα ζητήµατα που αφορούν τον επαναπατρισµό κεφαλαίων.
Μιλήσαµε για την ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήµατος,
το οποίο το αντιµετωπίζετε σαν να είναι κάτι εντελώς ξέχωρο από
εσάς, σαν να είστε σε µία άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη. ∆εν καταλαβαίνω, τα χρήµατα που διαθέτετε ως εγγύηση που δίδουν οι
τράπεζες, πηγαίνουν στην πραγµατική οικονοµία; Το έχετε ελέγξει; Έχετε µιλήσει ποτέ µε εµπόρους που περνούν των παθών
τους τον τάραχο να πάρουν ένα µικροδάνειο για να επιβιώσουν;
Φοβάµαι πως όχι.
Επί της ουσίας δεν κάνετε τίποτα. Εκλιπαρούν για ένα δάνειο
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οι µικροµεσαίοι. Το µείγµα πολιτικής που επιλέξατε να εφαρµόσετε, εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται εκρηκτικό. Και το χειρότερο είναι ότι µε αυτό το µείγµα πολιτικής, σταµάτησε η
ατµοµηχανή της οικονοµίας και δεν διαφαίνεται µία προοπτική
εξόδου από την κρίση. ∆ύο εκατοµµύρια Έλληνες είναι αντιµέτωποι µε τη χρεοκοπία, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αφαίµαξη µισθών και συντάξεων
έπληξε ανεπανόρθωτα την αγοραστική δύναµη. Τώρα το ακούτε;
Από µένα πρώτη φορά; ∆εν το γνωρίζετε; Και επαίρεστε γι’ αυτά
που έχετε κάνει;
Εκατό χιλιάδες άνεργοι οικοδόµοι. Εννιακόσιες πενήντα επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο φέτος. Κι άλλο ένα εκατοµµύριο εργαζοµένων που απασχολούνται σε εκατόν εξήντα επαγγέλµατα
συναφή µε τον κλάδο της οικοδοµής, υποαπασχολούνται. Οι αγοραπωλησίες είναι µηδενικές και το ενδιαφέρον στην κτηµαταγορά ανύπαρκτο.
Θα τελειώσω µε κάτι που αφορά την επερώτηση που κατέθεσε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και στην οποία επερώτηση
αναφέρει και λέει ότι το ζήτηµα δεν είναι να αλλάξει η Κυβέρνηση, αλλά να αλλάξει η τάξη που βρίσκεται στην εξουσία. Εµείς
θα θέλαµε να τους παραπέµψουµε στην «Πολιτεία του Πλάτωνα»,
όπου το ζητούµενο είναι να διοικούν οι άριστοι απ’ όποια κοινωνική τάξη κι αν προέρχονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κολοκοτρώνη.
Παρακαλώ τον κ. ∆ηµήτριο Παπαδηµούλη, Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λάβει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η επερώτηση των συναδέλφων του ΚΚΕ µας δίνει την ευκαιρία
να συζητήσουµε για το σύνολο της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής. Και τα στοιχεία είναι αµείλικτα: Μεγάλη ύφεση. Μεγάλη
ανεργία, την ώρα που ο Έλληνας άνεργος έχει τη µικρότερη στήριξη µέσα στην Ευρωζώνη, µαζί µε τον Πορτογάλο και σε διάρκεια επιδόµατος και σε ύψος επιδόµατος ανεργίας. Καλπάζων
πληθωρισµός, τέσσερις φορές παραπάνω από την πρόβλεψη του
µνηµονίου της Κυβέρνησης και της τρόικα. Αποτυχία της Κυβέρνησης να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Συρρίκνωση των επενδυτικών δαπανών κατά 33%, που µεγαλώνει την ύφεση. «Σαν τον
κάβουρα» η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Και την ώρα που το 80% των Ελλήνων λέει, «η χώρα πηγαίνει
σε λάθος κατεύθυνση», την ώρα που το 65% των Ελλήνων, ανάµεσά τους και οι µισοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, λένε «όχι στο µνηµόνιο», «δεν ήταν αναγκαίο», «διαφωνούµε µε την οικονοµική
κυβερνητική πολιτική», ανακαλύπτει η Νέα ∆ηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ το µαντζούνι που θα λύσει τα προβλήµατα: εξεταστική
επιτροπή για την οικονοµία. Κι αρχίζει ο καβγάς, ο φτηνός,
άθλιος καβγάς από πότε θα αρχίσει να εξετάζει αυτή η εξεταστική επιτροπή. «Από το 2004.» «Όχι, από το 2000.» «Όχι, από το
1996.» «Όχι, από το 1981.» «Όχι, από τον Οκτώβριο του 2009.»
Γιατί όχι από τον Κολοκοτρώνη, για να πετύχει πλήρως ο αποπροσανατολισµός, τον οποίο από κοινού επιχειρείτε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το άθλιο παραµυθάκι πρέπει να κοπεί. Η οικονοµία και η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, δουλειές, δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος, να πιάνουν τόπο
τα λεφτά του φορολογούµενου, περιορισµό της διαφθοράς, περιορισµό της φοροδιαφυγής.
Επίσης, πρέπει να σταµατήσει κι ένα άλλο άθλιο παιχνιδάκι:
Ποιος θα ζητήσει πρώτος «συγγνώµη».
Λέει ο κ. Παπακωνσταντίνου: Ευχαρίστως να ζητήσω εγώ «συγγνώµη» γιατί στοχοποίησα τον κ. Καραµανλή, αρκεί να ζητήσει
πρώτα ο κ. Καραµανλής για όσα έκανε πεντέµισι χρόνια. Μου θυµίζει αυτό που γινόταν στα νηπιαγωγεία. Έλεγε ο Γιαννάκης: Ευχαρίστως να ζητήσω συγνώµη γιατί έφαγα το γλυκό, αρκεί να
ζητήσει «συγγνώµη» πρώτη η Ελενίτσα που µε µαρτύρησε στη
δασκάλα. Νοµίζω ότι ο καθένας πρέπει να ζητήσει «συγγνώµη»
και να διορθώσει τα δικά του λάθη και τις δικές του αµαρτίες και
να µη χρησιµοποιεί του αλλουνού, για να κρύβει τα δικά του.
Τόσο απλά είναι τα πράγµατα.
Μιλάτε µε τόνους αυταρέσκειας, κύριε Υπουργέ, για την οικονοµική πολιτική, την κυβερνητική. Μπορείτε να µας εξηγήσετε
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γιατί η χώρα από τις 31 Ιανουαρίου του 2010, ενώ βουλιάζει στην
ύφεση, δεν έχει αναπτυξιακό νόµο; Μπορείτε να µας εξηγήσετε
γιατί, ενώ είχατε υποσχεθεί νέο αναπτυξιακό νόµο στις πρώτες
εκατό µέρες Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ακόµη τέτοιος νόµος δεν έχει
εµφανιστεί; Μπορείτε να µας εξηγήσετε τι σόι αναπτυξιακός
νόµος θα είναι αυτός, όταν ο κ. Ρήγας, ο αρµόδιος Υφυπουργός,
µας λέει, «δεν έχουµε λεφτά για να δώσουµε κίνητρα µέσω του
αναπτυξιακού νόµου»;
Μπορείτε να µας εξηγήσετε πώς τα καταφέρατε να έχουµε
βρεθεί στην εικοστή τρίτη θέση στους είκοσι επτά, στο ρυθµό
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, σε µία στιγµή που διψάει
η αγορά;
Μπορείτε να µας εξηγήσετε πώς γίνεται να έχετε δώσει αφειδώς λεφτά στις τράπεζες –το τελευταίο πακέτο εγγυήσεων και
δανείων, 25.000.000.000 ευρώ- και την ίδια ώρα να µην έχετε εξασφαλίσει να ανοίξει και αυτή η κάνουλα, να πάνε λεφτά στην
αγορά, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να σωθούν δουλειές, να
σωθούν επιχειρήσεις, να µην αυξηθεί η ανεργία και τα λουκέτα;
Έχουµε µία αποτυχία της οικονοµικής πολιτικής που έφτασε
στο σηµείο ακόµη και ο συνεταίρος σας, ο κ. Ντοµινίκ Στρος-Καν
να λέει: «χωρίς ανάπτυξη, θα αποτύχει και το δηµοσιονοµικό συµµάζεµα». Την ίδια ώρα, βέβαια, που ο κ. Τόµσεν, το δεξί του χέρι,
µαζί µ’ εσάς, έχει βυθίσει µέσω του µνηµονίου τη χώρα στην
ύφεση.
Να πω και κάτι ακόµη: Να λέγαµε κι εµείς «ναι» στις εξεταστικές επιτροπές για την οικονοµία, αν οι εξεταστικές επιτροπές
που στήσατε στα υπόλοιπα θέµατα, υλοποιούσαν και ικανοποιούσαν το αίτηµα του ελληνικού λαού να πάει και κάποιος µασκαράς φυλακή, να βρεθεί και ποιοι τα πήραν, να κρεµαστεί και
κανένας, µε τις κανονικές διαδικασίες που προβλέπει η δικαιοσύνη, από εκεί που πρέπει να κρεµιούνται οι απατεώνες κ.λπ.. Τι
έχουµε, όµως, εδώ;
Στη «SIEMENS» τα πράγµατα πάνε ολοταχώς για κουκούλωµα,
µε σύµπραξη Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η εξεταστική επιτροπή θα πάει να εξετάσει µέσω γραπτών ερωτήσεων, µετά από
έξι µήνες, υποτίθεται, προετοιµασίας, τους µάρτυρες εκεί. Κι αν
δεν µας ικανοποιούν οι απαντήσεις, θα πρέπει, λέει, να υποβληθούν νέες, γραπτές ερωτήσεις.
Η δε Νέα ∆ηµοκρατία, ενώ χαρακτήριζε σκανδαλώδη υπόθεση
το Βατοπέδι δια του κ. Καραµανλή και ο κ. Σαµαράς έλεγε, «δεν
θέλω να έχω σχέση µε Βουλγαράκηδες, µε Ρουσόπουλους κ.λπ.»
και τους πετούσε έξω από το κόµµα, έρχεται τώρα και µας λέει:
«δεν υπάρχει σκάνδαλο».
Ξέρετε τι λέει ο κόσµος; «Κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει».
Και περιµένετε να εκτονωθεί το κοινό αίσθηµα, για να ξανακάνετε τα ίδια.
Εποµένως, αν θέλετε να αποκατασταθεί το αίσθηµα δικαίου,
ψάξτε τους σκελετούς που έχετε στις ντουλάπες σας, δώστε
εντολή στους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
που πάνε την επόµενη εβδοµάδα στο Μόναχο, να ρωτήσουν για
τη χρηµατοδότηση και των κοµµατικών ταµείων της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ –ερώτηση που δεν υπάρχει στον τυφλοσούρτη µε τα ερωτήµατα που µοίρασε ο κ. Βαλυράκης- και
αλλάξτε πολιτική για την οικονοµία. Ανάπτυξη, απασχόληση, αναδιανοµή και ανασυγκρότηση και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Αυτό σηµαίνει αλλαγή πολιτικής. Και επειδή εσείς δεν έχετε
σκοπό να αλλάξετε πολιτική, νοµίζω ότι χρειάζεται να πιεστείτε.
Και υπάρχει µια µεγάλη ευκαιρία. Σε λίγες µέρες, στις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές οι Έλληνες πολίτες αποφεύγοντας το δόκανο της αποχής, θα πρέπει να στείλουν ένα
µήνυµα ηχηρής διαµαρτυρίας απέναντι σε µια νεοφιλελεύθερη
πολιτική, που εκφράζεται µέσα από το Μνηµόνιο, απέναντι στα
είπα-ξείπα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και τις µεγάλες ευθύνες της Νέας
∆ηµοκρατίας και την ίδια ώρα, πετυχαίνοντας µε έναν σµπάρο
δύο τρυγόνια, να εκλέξουν, κρίνοντας πρόσωπα και προγράµµατα, και άξιους κυβερνήτες στον τόπο τους, δηµάρχους και περιφερειάρχες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνι-
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στικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Έχετε έξι
λεπτά, κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι µε αφορµή την καπιταλιστική κρίση τους τελευταίους µήνες, µόνιµη επωδός των µελών της Κυβέρνησης, και
πρωτίστως του Πρωθυπουργού, είναι πως «ό,τι κάνουµε σε
βάρος του λαού, όσα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα έχουµε πάρει
και παίρνουµε» –και το λέτε αυτό µ’ έναν κοµπασµό, κύριε
Υπουργέ- «τα κάνουµε για να σώσουµε τη χώρα».
Υποστηρίζετε επίσης ότι ο λαός δέχεται να θυσιαστεί, για να
σωθεί η χώρα. Κατ’ αρχάς, ο λαός δεν θυσιάζεται από µόνος του.
Υπάρχουν ιστορικές εποχές, όπως ο πόλεµος του ‘40, η Εθνική
Αντίσταση, που θυσιάστηκε ο λαός από µόνος του. Εσείς σήµερα
τον θυσιάζετε συνειδητά, µε αντιλαϊκά µέτρα, µε όλα αυτά που
παίρνετε. Και φυσικά, αυτό που λέτε για τη σωτηρία δεν αφορά
τη χώρα. Αφορά –το είπατε και προηγουµένως- το µεγάλο κεφάλαιο και γι’ αυτό κόπτεσθε κι εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία.
Η χώρα, η Ελλάδα δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια. Η χώρα, η
Ελλάδα δεν είναι µόνο ο τόπος. Είναι ο τόπος, είναι και οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι µε τον ιδρώτα και το αίµα τους
στεριώνουν και ενισχύουν και δυναµώνουν αυτό τον τόπο. Ε, λοιπόν, εµείς ως ΚΚΕ στηρίζουµε όλους αυτούς που εργάζονται,
που αγωνίζονται, που µοχθούν και η βελτίωση της ζωής της εργατικής τάξης, των πιο πλατιών λαϊκών στρωµάτων σήµερα είναι
η πρώτη µας έγνοια. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να σηµειώσω.
∆εύτερον, στον τόπο µας υπάρχει πλούτος. Παράγεται από
τους εργάτες, τους εργαζόµενους, γενικά από τη φτωχοµεσαία
αγροτιά, από τους µικρούς επαγγελµατοβιοτέχνες. Θα µου πείτε:
Η αστική Πολιτική Οικονοµία λέει ότι παράγεται πλούτος από το
κεφάλαιο και από τη γεωδοσία.
Έχουµε άλλη αντίληψη. Πλούτος παράγεται µόνο από τη δουλειά. Και βέβαια όλους αυτούς τους ανθρώπους είτε είναι επαγγελµατοβιοτέχνες είτε είναι εργάτες ή φτωχοµεσαία αγροτιά
εσείς τους «στραγγαλίζετε» οικονοµικά και κοινωνικά.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα δηλώσατε ότι το τελευταίο
διάστηµα έφυγαν από τη χώρα πολλές δεκάδες δισεκατοµµύρια
ευρώ και αυτά τα λεφτά πήγαν σε τράπεζες του εξωτερικού.
Προφανώς ούτε από εργάτες ούτε από µικροµεσαίους ούτε από
συµβασιούχους και ανέργους ήταν αυτά τα λεφτά. Ήταν προφανώς µεγαλοαστοί, αλλά και άλλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, όλοι
αυτοί ή πολλοί απ’ αυτούς, οι οποίοι πήραν τα λεφτά και τα πήγαν
έξω. Πλούτος υπάρχει, αλλά το θέµα είναι ποιος τον νέµεται.
Τρίτο ζήτηµα. Γίνεται λόγος πολλές φορές για λάθη. Άλλο είναι
τα λάθη κι άλλο είναι οι πολιτικές επιλογές. Κατά την άποψή µας,
δεν υπάρχουν πλέον αφελείς. ∆εν υπάρχουν λάθη. Τα λάθη
έχουν πολύ µικρή σηµασία. Το ζήτηµα έχει να κάνει µε τις συνειδητές επιλογές. Έχουµε ταξικές πολιτικές και επιλογές. Εάν
επρόκειτο για λάθη και για παραλείψεις θα µπορούσαν µε σοβαρές προσπάθειες, µε αγώνα να αντιµετωπιστούν, να διορθωθούν. Εδώ για την αντιµετώπιση αυτών των πολιτικών χρειάζεται
πάλη, χρειάζεται σύγκρουση ακριβώς µε αυτές τις ταξικές,
αντεργατικές πολιτικές, για να διορθωθεί και πολύ περισσότερο,
για να αλλάξει η κατάσταση.
Τέταρτο ζήτηµα. Μας µέµφθηκε ο κύριος Υπουργός γιατί –
λέει- δεν µιλάµε για τη Νέα ∆ηµοκρατία. Πάντα την κριτική µας
την κάνουµε συγκεκριµένη. Σήµερα την πρώτη ευθύνη την έχει η
Κυβέρνηση. Όµως, όταν εµείς µιλάµε για το δηµόσιο χρέος και
το πώς σωρευτικά έφθασε εκεί που έφθασε σήµερα, λέµε ότι σωρεύθηκε από πολλές δεκαετίες, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Να αναφέρουµε ορισµένα πράγµατα χονδρά: Το Χρηµατιστήριο. ∆ισεκατοµµύρια παλιές ελληνικές δραχµές, τρισεκατοµµύρια φαγώθηκαν.
Ολυµπιάδα: ∆ισεκατοµµύρια ευρώ για έργα τα οποία δεν χρειαζόταν ο λαός και ο τόπος.
Στρατιωτικές δαπάνες νατοϊκές, πληρωµή εξοπλιστικών προγραµµάτων πολύ πιο ακριβά απ’ όσο τα πληρώνουν άλλες χώρες.
Και τα πιο πολλά απ’ αυτά τα εξοπλιστικά προγράµµατα δεν είναι
για την καλώς εννοούµενη άµυνα της χώρας, αλλά όλα αυτά τα
εξοπλιστικά προγράµµατα είναι συµβατά µε τα αντίστοιχα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τουρκίας, για να µπορεί το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωµένες Πολιτείες να φθάνουν στα πέρατα του κόσµου, στην Άπω
Ανατολή.
Πέµπτο ζήτηµα. Ο Πρωθυπουργός µάς χαρακτήρισε προηγουµένως συντηρητικούς. Πολλές φορές ανέφερε τη λέξη «µιζέρια», την οποία ανέφερε και ο κύριος Υπουργός. Το να
επιστρέψουµε αυτούς τους χαρακτηρισµούς δεν νοµίζουµε ότι
µπορεί να λύσει κανένα πρόβληµα. Αν ο Πρωθυπουργός θεωρεί
ότι είναι συντήρηση η πάλη, ο αγώνας, η σύγκρουση για το οκτάωρο, το πενθήµερο, το σαραντάωρο, τις συλλογικές συµβάσεις,
την κοινωνική ασφάλιση, που εσείς προσπαθείτε συστηµατικά να
τα καταργήσετε όλα αυτά τελείως και να τα αντικαταστήσετε και
µε ελαστικές σχέσεις εργασίας, µε τον ακρωτηριασµό αυτών των
κατακτήσεων της εργατικής τάξης, του εργατικού κινήµατος, αν
θεωρείτε ότι η πορεία σας να συρρικνώνετε δραστικά τα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, να προωθείτε γοργά την ιδιωτικοποίηση των πρώην ∆ΕΚΟ, µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο να προσφέρετε νέα προνόµια και φοροαπαλλαγές στα κέρδη και
συνεχώς να παίρνετε µέτρα για τη στήριξη των τραπεζικών οµίλων, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονοµίας, κύριοι της Κυβέρνησης, αν εσείς θεωρείτε ότι το «σάρωµα»
των κοινωνικών κατακτήσεων, που επιδιώκετε, είναι πρόοδος, να
κρατήσετε αυτή την προοδευτικότητα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την ανοχή σας.
Εάν η στήριξη από την πλευρά της Κυβέρνησης του κεφαλαίου
και της κερδοφορίας του είναι πρόοδος, εµείς δεν έχουµε ουδεµία σχέση µ’ αυτήν την πρόοδο. Είµαστε µε τους εργάτες, µε την
πάλη, µε τη σύγκρουση όλων των εργαζοµένων και των λαϊκών
στρωµάτων απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική που εφαρµόζετε σήµερα ως ΠΑΣΟΚ, πολιτική την οποία στηρίζει η Νέα ∆ηµοκρατία
στην ουσία της, που είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των µονοπωλίων, πολιτική την οποία στηρίζει και ο ΛΑΟΣ.
Εµείς παλεύουµε ενάντια σ’ αυτήν την πολιτική, για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ανατροπής αυτής της πολιτικής και
διαµόρφωση όρων, συνθηκών και προϋποθέσεων για µια άλλη,
ριζικά διαφορετική πολιτική.
Σε δέκα δευτερόλεπτα τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο κ. Πρωτόπαπας έδωσε ορισµένα στοιχεία, τα οποία δεν είναι
σωστά. Η φορολογία των µεγάλων επιχειρήσεων και των ανωνύµων εταιριών στο παρελθόν ήταν 45%. Το ΠΑΣΟΚ κατέβασε
αυτήν τη φορολογία στο 35%. Η Νέα ∆ηµοκρατία την έφθασε
στο 25%. Αυτές τις µέρες που βιώνουµε είναι στο 24% και η προοπτική είναι να φορολογούνται µε 20%. Είπε ο κ. Πρωτόπαπας:
«Πήραµε µέτρα. Μειώσαµε τις τιµές των φαρµάκων». Υπάρχουν
αλχηµείες. Μειώθηκαν οι τιµές των φαρµάκων, τα οποία είναι
πολύ φθηνά. Τα φάρµακα τα οποία είναι ακριβά και πανάκριβα
αυξήθηκαν µε πολύ µικρό ποσοστό αύξησης, αλλά όταν η τιµή
είναι τεράστια, δραχµικά είναι πολύ πιο ακριβά.
Είπε, ο κύριος του ΛΑΟΣ, ότι δεν είναι θέµα αλλαγής των τάξεων στην εξουσία και έφθασε στον Πλάτωνα. Ε στον Πλάτωνα
δεν υπήρχε ταξική κοινωνία, µε την έννοια την οποία σήµερα
ζούµε. Βεβαίως και εκεί ήταν δουλοκτητικό το σύστηµα. Αλλά
σχετικά µε αυτήν τη λογική «άξιοι», και εγώ θα µπορούσα να σας
αναφέρω µέσα από τη Βουλή των Ελλήνων τριάντα άξιους ανθρώπους, απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις και ανθρώπους οι
οποίοι είναι και έντιµοι µε την έννοια ότι δεν έβαλαν το χέρι στο
παγκάρι.
Όµως, η πολιτική την οποία ακολουθούν, όταν το δηµόσιο
πλούτο τον χαρίζουν στο µεγάλο κεφάλαιο, όταν ιδιωτικοποιούν
και εµπορευµατοποιούν την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την
κοινωνική ασφάλιση, όταν ακόµα και την πολεµική βιοµηχανία
την ιδιωτικοποιούµε, ε, δεν είναι έντιµη πολιτική. Έντιµη µε την
πολιτική έννοια του όρου.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε εµείς ότι θα συνεχίσουµε τον αγώνα για
να φθάσουµε και τη φορολογία στο 45% και για να έχουµε µία
εθνική φαρµακοβιοµηχανία -µια που αναφέρθηκε- για φθηνά
φάρµακα για το λαό. Και βέβαια, θα συνεχίσουµε, ώστε να διαµορφωθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για βαθύτερες αλλαγές µέχρι το επίπεδο της εξουσίας.
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εµείς ευχαριστούµε τον
κ. Χαλβατζή.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των δευτερολογιών.
Ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ας
προηγηθεί, ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
τώρα το λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Υποθέτω ότι, για να δευτερολογήσουν τα κόµµατα, θέλουν να ακούσουν τις δικές µου απαντήσεις.
Νοµίζω πως είχαµε ένα γόνιµο διάλογο µε βάση την επίκαιρη
ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Αισθάνοµαι
ότι εγώ τουλάχιστον έχω δώσει µία σειρά από απαντήσεις στα
ζητήµατα, τα οποία τέθηκαν από τους Βουλευτές του ΚΚΕ και
βεβαίως και από τη Γενική Γραµµατέα. Θα ήθελα, λοιπόν, σε
αυτήν τη δική µου τοποθέτηση, κυρίως, να επικεντρωθώ σε µία
σειρά από ζητήµατα που τέθηκαν εν µέρει από το ΚΚΕ, αλλά κυρίως και από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Ένα πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την ανάπτυξη. Όλοι µιλάµε
για την ανάπτυξη και υποθέτω πως δεν υπάρχει άνθρωπος σε
αυτήν την Αίθουσα, ο οποίος δεν θα ήθελε την ανάπτυξη. Το
θέµα, όµως, είναι ότι η ανάπτυξη δεν εντέλλεται. ∆εν λέει κάποιος ένα πρωί, «λοιπόν, τώρα θα έχουµε ανάπτυξη». Η ανάπτυξη
χρειάζεται µία σειρά από προϋποθέσεις.
Πρώτη προϋπόθεση έχει να κάνει µε την ατµοµηχανή της ανάπτυξης. Για να έχεις ανάπτυξη, πρέπει να έχεις επενδύσεις. Και
δεν αρκούν οι δηµόσιες επενδύσεις -νοµίζω ότι συµφωνούµε
όλοι. Θέλει και ιδιωτικές επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις σηµαίνει χρηµατοδότηση. Ποιος τις χρηµατοδοτεί; Οι αγορές. Όσο
οι αγορές είναι κλειστές, δεν µπορεί να υπάρξει χρηµατοδότηση,
δεν µπορεί να υπάρξουν επενδύσεις, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Για να ανοίξουν οι αγορές, πρέπει να επανέλθει η εµπιστοσύνη στη χώρα. Για να επανέλθει η εµπιστοσύνη στη χώρα,
πρέπει να βάλουµε τάξη στο σπίτι µας. Άρα, η µείωση των ελλειµµάτων που κάνουµε, είναι µία πολιτική που οδηγεί σε επενδύσεις και άρα, στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που
δεν πρέπει να το ξεχνάµε ποτέ. Και µάλιστα, το πόσο σηµαντικό
είναι αυτό το στοιχείο, µπορεί κάποιος να το αντιπαραβάλει µε
την επεκτατική πολιτική που είχε για αρκετά χρόνια η Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία µας οδήγησε, όχι σε υψηλότερους, αλλά σε
χαµηλότερους αναπτυξιακούς ρυθµούς. Όλα είναι θέµα εµπιστοσύνης.
∆εύτερο στοιχείο για την ανάπτυξη είναι, βέβαια, ότι για να
υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να απελευθερώσουµε το δυναµικό της
ελληνικής οικονοµίας. Και όλες οι µεγάλες αλλαγές που κάνουµε,
από το πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα, από τις αλλαγές που κάνουµε, ανοίγοντας τα κλειστά επαγγέλµατα, τις αλλαγές που κάνουµε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τις αναδιαρθρώσεις των
επιχειρήσεων, όλα αυτά συντελούν στο να δώσουν µία ώθηση
και να δώσουν υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης.
Και το τρίτο στοιχείο είναι, ότι πλέον αρχίζουµε και βλέπουµε
ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Βλέπουµε ενδιαφέρον από ξένους
για επενδύσεις, αρχίζουν να διαµορφώνονται προτάσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες και από κράτη και από ιδιώτες, που δείχνουν ότι η Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, αν συνεχίσει το δρόµο
τον οποίο πήρε, θα έχει ένα πολύ µεγάλο αναπτυξιακό δυναµικό,
το οποίο θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και απασχόλησης.
Τώρα, ακούγοντας τις τοποθετήσεις, δεν µπορούσα παρά να
σκεφτώ ότι είναι προφανές ότι πλησιάζουµε στις εκλογές. Και
όσο πλησιάζουµε στις εκλογές, θα ανέβουν οι τόνοι. Εγώ δεν θα
ακολουθήσω. ∆εν πρόκειται να ακολουθήσω σε ορισµένα από τα
ζητήµατα τα οποία ετέθηκαν. Απλώς, θα επιχειρήσω να µείνω
στην ουσία γύρω από ορισµένα ζητήµατα που τέθηκαν.
Ένα από τα µεγάλα ζητήµατα που τέθηκε, είναι το περίφηµο
θέµα της διαφθοράς. Τέθηκε από αρκετά κόµµατα, τέθηκε από
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τη Νέα ∆ηµοκρατία. Το µόνο που θα κάνω είναι να σας διαβάσω
κάτι. Θα σας διαβάσω µία λίστα, η οποία, ξεκινάει µε χώρες όπως
είναι η Νέα Ζηλανδία και η ∆ανία, συνεχίζει µε χώρες, όπως η
Βρετανία, η Αµερική, το Βέλγιο, το Κατάρ, παρακάτω Ισπανία,
Πορτογαλία, Πόρτο Ρίκο, Μποτσουάνα, Ταιβάν, Μαυρίκιος,
Κόστα Ρίκα, παρακάτω, Μάλτα, Μπαχρέιν, Ουγγαρία, Μπουτάν,
Ιορδανία, Πολωνία, συνεχίζω, Τσεχία, Λιθουανία, Σεϋχέλλες,
Νότια Αφρική, Μαλαισία, Ναµίµπια, Σλοβακία, Κούβα, Τουρκία,
Σαουδική Αραβία, Τυνησία, Κροατία, Γεωργία, Κουβέιτ, Γκάνα,
Μοντενέγκρο, Βουλγαρία, πρώην ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,
τα Σκόπια, και η Ελλάδα! Κάπου εκεί ανάµεσα στα Σκόπια και
στην Κολοµβία. Αριθµός 71 στη διεθνή λίστα για τη διαφθορά το
2009. Το 2004 ήταν στη θέση 49. Είκοσι δύο θέσεις πιο πάνω.
Μέσα σε έξι χρόνια, έπεσε είκοσι δύο θέσεις. Το καταθέτω στα
Πρακτικά, για όποιο κόµµα ενδιαφέρεται να µιλήσει πραγµατικά
για τη διαφθορά στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορείτε να δείτε από το
2004 έως το 2009 την πορεία που είχε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Μένω, λοιπόν, τώρα στα ζητήµατα που έχει θέσει η Νέα ∆ηµοκρατία, όχι µόνο στη σηµερινή συζήτηση, αλλά και ευρύτερα. Μια
σειρά από πραγµατικά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγµατα που
έχουµε ακούσει από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να θυµίσουµε, την παράταξη η οποία κυβέρνησε τη χώρα επί έξι χρόνια,
µέχρι να την παραδώσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Το πρώτο
και πιο ενδιαφέρον απ’ αυτά που ακούµε είναι τα περί µηδενισµού του ελλείµµατος, µέχρι το τέλος του 2011, ενός ελλείµµατος που, βεβαίως, δεν είναι αυτό που είναι, αλλά είναι εκείνο το
έλλειµµα –προσέξτε, θέλει λίγη προσοχή για να το παρακολουθήσουµε αυτό- που θα είχαµε, αν θα είχαµε µία άλλη κυβέρνηση
τους τελευταίους δύο µήνες του 2009, ένα έλλειµµα που δεν
είναι καν όσο το έλεγε η ίδια αυτή η παράταξη, δύο µήνες πριν
αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Γιατί τώρα δέχονται ότι τελικά
δεν ήταν 6% και λένε ότι είναι 9,9%. Προσέξτε, πώς λέµε «αγοράζω κάποια προϊόντα 2,99 » Έτσι είναι και το έλλειµµα µε τη
Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι 9,9%. Αυτό, λοιπόν, το έλλειµµα µας λέει
σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία ότι θα µηδενιστεί. Πώς θα µηδενιστεί;
Θα µηδενιστεί χωρίς µέτρα µείωσης των δαπανών και χωρίς
µέτρα αύξησης των εσόδων. Για την ακρίβεια, µε αύξηση των δαπανών και µε µείωση των φόρων. Μάλιστα.
Εγώ να συµφωνήσω ότι υπό άλλες συνθήκες µία επεκτατική
πολιτική θα µπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη. Υπό συνθήκες
που µπορούσαµε να δανειστούµε στις αγορές. Αλλά, δυστυχώς,
η Νέα ∆ηµοκρατία το θυµήθηκε αυτό πάρα πολύ αργά. Γιατί κατάφερε τα τελευταία δύο χρόνια της διακυβέρνησής της το ακατόρθωτο. Να αυξάνονται οι δαπάνες, να µειώνονται τα έσοδα και
να υποχωρεί η ανάπτυξη. Μία επεκτατική πολιτική που συρρικνώνει την οικονοµία. Πραγµατικά, είναι πρωτότυπο.
∆υστυχώς, αυτά τα οποία ακούµε, αυτές οι ιστορίες τις οποίες
ακούµε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι ψάχνουν να φορτώσουν τα ατοπήµατα περίπου έξι ετών στους πρώτους µήνες διακυβέρνησης από
το ΠΑΣΟΚ. Το χειρότερο είναι, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι οι εµπρηστές κατηγορούν τους πυροσβέστες, γιατί το
σπίτι έπιασε φωτιά. Τι µας λένε; Μας λένε, «έκλεισαν οι αγορές».
Για το ότι έκλεισαν οι αγορές δεν φταίει το έλλειµµα που ξεπέρασε τα 30 δισ. ευρώ, αλλά το ότι αποτυπώθηκε το έλλειµµα
αυτό στον προϋπολογισµό. ∆εν φταίει το χρέος που ξεπέρασε
τα 300 δισ. ευρώ και χρειαζόµαστε 50 µε 60 δισεκατοµµύρια
κάθε χρόνο, για να το αναχρηµατοδοτούµε, αλλά το ότι δεν τα
δανειστήκαµε αυτά τα 50- 60 δισ. όλα µαζί τον Ιανουάριο, µε επιτόκιο 6% ή 7%, για να κλείσουν οι αγορές αµέσως, µία ώρα νωρίτερα, πριν ακόµα είναι έτοιµος ο µηχανισµός στήριξης για την
Ελλάδα. Με άλλα λόγια, να ωθούσαµε τη χώρα στη χρεοκοπία
τον Ιανουάριο. Αυτό µας λένε. Μας λένε, βέβαια, ότι δεν φταίνε
και για το έλλειµµα, φταίει η κρίση. Για το έλλειµµα του 2007,
φταίει η κρίση; ∆εν είχαµε κρίση το 2007. Για το έλλειµµα του
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2008, φταίει η κρίση; Και ποιος φταίει που, ενώ έλεγαν ότι το έλλειµµα είναι 3% µε 4%, κατέληξε να είναι 14% και βάλε; Και ποιος
φταίει που ένα έλλειµµα που, ήδη, είχε φθάσει τον Οκτώβριο σε
διψήφιο νούµερο, το είπαν επισήµως στους Ευρωπαίους εταίρους ως 6%, δύο ηµέρες πριν από τις εκλογές;
Φυσικά, µας λένε ότι δεν φταίνε και για το χρέος, φταίνε οι
τόκοι. Είναι ένα από τα αγαπηµένα θέµατα το ζήτηµα αυτό. Να
θυµίσουµε ότι χρέος, χωρίς τόκους, δεν υπάρχει και να θυµίσουµε ότι παρέλαβαν τις δαπάνες για τόκους στα ιστορικά χαµηλότερα επίπεδα, περίπου 9 δισ. ευρώ –κάτω από το 5% του
ΑΕΠ- και τους παρέδωσαν στα 13 δισ. ευρώ. Να θυµίσουµε ότι
για όλη την περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, από το ’94
και πέρα, είχαµε πρωτογενή πλεονάσµατα, µέχρι την περίοδο
που ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία στην εξουσία, όπου αρχίσαµε να
έχουµε πρωτογενή ελλείµµατα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: … (∆εν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Πρωτογενή πλεονάσµατα, εννοούµε βεβαίως τα πλεονάσµατα
πέρα από τους τόκους…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πλεονάσµατα και το ’05 και
το ’06 και το ’07…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, εάν δεν µε διακόπτουν από κάτω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Η χώρα, λοιπόν, είχε χρέος 180 δισ. ευρώ. Το έφτασε η Νέα ∆ηµοκρατία στα 300 δισ.. Η χώρα είχε ανάπτυξη πάνω από 15% και
κάθε χρόνο µειωνόταν επί Νέας ∆ηµοκρατίας και τελικά έγινε
ύφεση. Η χώρα –το είπα ήδη- έχασε 22 θέσεις στο δείκτη διαφθοράς, 30 και πλέον θέσεις στο δείκτη ανταγωνιστικότητας.
Βρέθηκε µε ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
πάνω από το 14% του ΑΕΠ. Επί µήνες παλεύουµε να αποδείξουµε ότι οι Έλληνες ζουν σε µία χώρα που δεν είναι η χώρα των
ψεύτικων στατιστικών, ότι δεν είναι η χώρα παράσιτο, όπως δυστυχώς πίστεψαν πολλοί στο εξωτερικό, αλλά µία Ελλάδα που
προσπαθεί, που αναγνωρίζει τα προβλήµατά της και τα λύνει.
∆εν είναι η χώρα που δεν τηρεί τις δεσµεύσεις της, δεν είναι η
χώρα που άλλα λέει στους εταίρους της και άλλα κάνει. Και δεν
είναι η χώρα που κορόιδεψε, για να µπει στην ΟΝΕ, γιατί αυτό
εµείς δεν θα το αποδεχθούµε ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
∆υστυχώς, αυτή είναι η στάση που αντιµετωπίζαµε όλους αυτούς τους µήνες, αυτή ήταν η εικόνα που είχε δηµιουργήσει η
προηγούµενη κυβέρνηση. Και είναι εξαιρετικά θετικό ότι αυτή η
εικόνα αρχίζει και αλλάζει. Μετά από την πλήρη απαξίωση και
την ανυποληψία σε οτιδήποτε φέρνει την ελληνική σφραγίδα,
πλέον η διεθνής κοινότητα αρχίζει και αναγνωρίζει τις θυσίες των
Ελλήνων πολιτών. Όχι αυτά που κάνει η ελληνική Κυβέρνηση,
αλλά τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Έχουµε καταφέρει να αυξάνονται οι φωνές και οι σύµµαχοι που λένε ότι η Ελλάδα θα τα
βγάλει πέρα. Και αυτό δεν είναι επίτευγµα προσώπων, αλλά είναι
επίτευγµα µιας ολόκληρης χώρας.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος: Η κατάσταση είναι ακόµη κρίσιµη
και η επιλογή των περισσοτέρων στελεχών της αντιπολίτευσης
δείχνει να είναι η άρνηση και η πόλωση. Εµείς δεν θα τους ακολουθήσουµε. Έχουµε δέσµευση και χρέος απέναντι στους πολίτες, από τους οποίους έχουµε ζητήσει θυσίες, να κάνουµε αυτό
το οποίο λέµε τη «διάσωση της Ελλάδας», την «αλλαγή της Ελλάδας» να γίνει προοπτική και ανάπτυξη και να πετύχει. Και θα
πετύχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου.
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
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της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από την Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Μουζακίου
Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός στην πρωτολογία του ότι το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι αποσπασµένο από την
πραγµατικότητα. Το ζήτηµα είναι από ποια σκοπιά προσπαθεί κάποιος να προσεγγίσει την πραγµατικότητα. Θα περιµέναµε τουλάχιστον από τον κύριο Υπουργό –γιατί γνωρίζουµε ότι έχει τη
δυνατότητα και την ικανότητα- να µην καταφεύγει σε µία προχειρότητα στην επιχειρηµατολογία του. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά επιχειρήµατα -τα έχει επικαλεστεί στο παρελθόν- για να
απαντήσει στην κριτική που του κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Ένα παράδειγµα: Μεµφθήκατε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας γιατί αντιτάχθηκε στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων και ιδιαίτερα µε τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης, από τη
στιγµή –λέτε- που αυτό θα αποβεί προς όφελος του λαού, µια
και θα µειωθούν οι τιµές.
Μήπως, κύριε Πρωθυπουργέ, βλέπετε αντεστραµµένη την
πραγµατικότητα; Γιατί η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Είναι δυνατόν το 2010 να ισχυρίζεστε ότι η απελευθέρωση
των αγορών οδηγεί στη µείωση των τιµών; Για πείτε µου µία
αγορά που απελευθερώθηκε και µειώθηκαν οι τιµές. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τεράστια κερδοφορία. Πρώτη κερδοφόρα
επιχείρηση η ∆ΕΗ το 2009. Αυξάνονται καθηµερινά τα τιµολόγια
του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ακτοπλοΐα, ακτοπλοϊκές συνδέσεις.
Άρα, όχι µόνο δεν θα έχουµε µείωση των τιµών, αλλά θα
έχουµε µονοπώληση της αγοράς των µεταφορών από µία χούφτα πολυεθνικούς µονοπωλιακούς οµίλους, οι οποίοι θα ελέγχουν την αγορά αυτή και γι’ αυτό ακριβώς πήρατε το συγκεκριµένο µέτρο οδηγώντας ουσιαστικά στο ξεκλήρισµα τους αυτοαπασχολούµενους, τους επαγγελµατίες, τους κλάδους που
έχουν ένα δύο φορτηγά αυτοκίνητα.
∆εύτερο ερώτηµα στο οποίο απλοϊκά προσπαθήσατε να απαντήσατε. Ισχυριστήκατε ότι για το χρέος φταίει η διαφθορά. Βεβαίως είχε επίπτωση και η διαφθορά, αλλά ελάχιστη, µικρή. Και
γιατί να µην κάνουµε µία ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή για τις
αιτίες του χρέους και να προσπαθούµε µε τέτοια επικοινωνιακού
χαρακτήρα τερτίπια να απαντήσουµε; Για παράδειγµα, στην Ιαπωνία, που το χρέος είναι διπλάσιο του ΑΕΠ και πολλαπλάσιο
ποσοστιαία της Ελλάδας, φταίει και εκεί η διαφθορά; Βεβαίως
και εκεί υπάρχει διαφθορά. Εκεί µάλιστα κάνουν και χαρακίρι.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες και εκεί η διαφθορά φταίει που έχουν
πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος; Στην Ιρλανδία, που ήταν κάποτε το
θαύµα του κέλτικου τίγρη, τα υψηλά ελλείµµατα και το χρέος σαν
συνεπακόλουθα και εκεί έχουν να κάνουν µε τη διαφθορά; Άρα,
κάποια άλλη είναι η αιτία δηµιουργίας του χρέους και αυτή προσπαθείτε να την αποκρύψετε και ακριβώς µε το πρόσχηµα της
διαφθοράς να επιτεθείτε στα λαϊκά εισοδήµατα.
Τρίτο ζήτηµα. Όλοι πληρώνουν, κύριε Υπουργέ, για τα βάρη;
Εµείς λέµε καθαρά ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τα βάρη, «τα
σπασµένα» της κρίσης, είναι αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε. Αυτούς
έχετε βάλει στο στόχαστρο και εσείς και η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί η κρίση στην Ελλάδα εκδηλώθηκε επί εποχής διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και
ποιοι είναι αυτοί; Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά, µε µείωση
µισθών, µείωση συντάξεων, έµµεση φορολογία.
Και µη φέρνετε τώρα ως κριτήριο ότι ισότιµα κατανέµονται τα
βάρη –την έκτακτη εισφορά- στις µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, όταν τους δίνετε πολλαπλάσια από το άλλο χέρι µε τη
µείωση των φορολογικών συντελεστών, µε τα κίνητρα µε τον
αναπτυξιακό νόµο, µε τις επιδοτήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές
στο όνοµα της διατήρησης των θέσεων εργασίας και µε τις ανατροπές στο εργασιακό. Άρα, ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι καλού-
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νται να πληρώσουν «τα σπασµένα» της κρίσης είναι ο λαός.
Τέταρτο ζήτηµα. Ισχυριστήκατε ότι η ανάπτυξη θα φέρει κοινωνικό µέρισµα. Μα, καλά δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από τα διάφορα µεγάλα εθνικά οράµατα, που κατά καιρούς πλασάρανε οι
αστικές κυβερνήσεις στο λαό, για την ΕΟΚ που «θα φάει µε
χρυσά κουτάλια», για την ΟΝΕ που θα προσεγγίσουµε το βιοτικό
επίπεδο των Γερµανών πολιτών µε το ισχυρό ευρώ; Μάλλον είπατε τη µισή αλήθεια, γιατί ο Γερµανός και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι προσεγγίζουν το ελληνικό λαϊκό νοικοκυριό προς τα κάτω,
όλο και πιο χαµηλά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν γνωρίσαµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα µία απίστευτη, µε υψηλούς ρυθµούς, ανάπτυξη; Τι είχε σαν αποτέλεσµα αυτή; Από τη
µια µεριά, συσσωρεύτηκε ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος, τα
κέρδη σε όλο και λιγότερο χέρια και επιδεινώθηκαν πολλά νοικοκυριά. Σε απόλυτο βαθµό υπήρξε η επιδείνωση της θέσης τού
µερικά απασχολούµενου, του άνεργου. Γιγαντώθηκε η ανεργία,
γι’ αυτό και υπήρχε αυτό το υψηλό ποσοστό φτωχών νοικοκυριών στη χώρα µας.
Γιατί όσον αφορά το ερώτηµα που βάλατε εσείς, κύριε
Υπουργέ, δηλαδή αν θέλουµε την ανάπτυξη, το ζήτηµα δεν είναι
πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Αυτός ο συλλογισµός που κάνετε, είναι
αντιεπιστηµονικός. Το βασικό κυρίαρχο ερώτηµα είναι: για ποιο
σκοπό θα γίνει η ανάπτυξη; Αυτό είναι το πρωτεύων. ∆εν µπορείτε να βάζετε το κάρο µπροστά από το άλογο. Και το λέµε
αυτό, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ποιες ανάγκες θέλουµε να
ικανοποιήσουµε µε την ανάπτυξη. Εµείς λέµε καθαρά ότι πρέπει
να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, να βελτιωθεί η θέση της λαϊκής οικογένειας. Μπορεί να γίνει αυτό µε τη µορφή της ανάπτυξης που εσείς πρεσβεύετε;
Λέµε «όχι», γιατί το όποιο κίνητρο επενδυτικού χαρακτήρα δεν
ενδιαφέρει κανέναν επενδυτή. ∆εν ενδιαφέρει κανέναν επιχειρηµατία η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τι τον ενδιαφέρει; Το
πώς θα κερδίσει. Γι’ αυτό θυσιάζει και τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές που υπάρχουν στη χώρα µας και δεν αξιοποιούνται, γι’
αυτό θυσιάζει και το έµπειρο εργατικό δυναµικό και δεν τον ενδιαφέρει να αυξήσει την απασχόληση. Τον ενδιαφέρει µόνο το
πώς θα κερδίσει.
Άρα, λοιπόν, για να λυθεί αυτή η βασική αντίφαση, χρειάζεται
τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική περιουσία. ∆ιαφορετικά, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος του λαού, προς όφελος των εργαζοµένων και της λαϊκής
οικογένειας. Η ανάπτυξη την οποία εσείς πρεσβεύετε θα έχει το
ίδιο αποτέλεσµα µε αυτή που είχαµε και τα προηγούµενα χρόνια. ∆ηλαδή τι; Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης θα οδηγήσουν και
πάλι σε µία κρίση ακόµη πιο βαθιά, ακόµη πιο ισχυρή, ακόµη πιο
επώδυνη για το λαό, γιατί ακριβώς βαθαίνουν την αντίφαση και
τις αντιθέσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, το οποίο
εσείς προσπαθείτε, µε νύχια και µε δόντια, να διατηρήσετε στη
ζωή και να το περισώσετε.
Έτσι, λοιπόν, οι θυσίες που καλείται να κάνει ο λαός, όχι µόνο
δεν θα έχουν αποτελέσµατα, αλλά αντίθετα θα ενισχύσουν τον
τροφοδότη λογαριασµό των καπιταλιστών.
Άρα, εµείς καλούµε το λαό για άλλες θυσίες. Για θυσίες που
θα πιάσουν τόπο, για να µπορέσει να βελτιώσει σήµερα, όχι
αύριο, τη θέση του µε βάση τον παραγόµενο πλούτο και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, ούτως ώστε
αύριο να ανοίξει το δρόµο γι’ αυτή την πραγµατική ανάπτυξη στα
πλαίσια της λαϊκής οικονοµίας, που είναι µία πρόταση συγκεκριµένης ανάπτυξης και εξουσίας που καταθέτουµε ως ΚΚΕ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα κάνω δύο-τρεις επισηµάνσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κούβα
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µάς περνάει σαν Ελλάδα, στη χαµηλότερη παιδική θνησιµότητα,
στην κατάργηση του αναλφαβητισµού, στη δωρεάν υγειονοµική
περίθαλψη, στην έρευνα και τεχνολογία που εφαρµόζονται στην
υγεία, στο µαζικό αθλητισµό, στην αλληλεγγύη µε πέντε χιλιάδες γιατρούς και άλλους τόσους νοσηλευτές, για να µην τυφλωθούν τρία εκατοµµύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα, στο
Περού και στη Βολιβία, από αβιταµίνωση. Μας περνάει.
Είναι αλήθεια ότι µάς περνάει σαν Ελλάδα και η Μποτσουάνα,
που το κοινοβούλιό της πριν ενάµιση χρόνο πήρε απόφαση ότι
στα αδαµαντωρυχεία θα εργάζονται µέχρι εβδοµήντα δύο ετών,
µε αντάλλαγµα όταν πεθάνει ο γέρος νέγρος, οι εργοδότες να
υποχρεώνονται να προσλάβουν τον εγγονό του. Ίσως αυτό προκάλεσε τη θλίψη του κυρίου Πρωθυπουργού για το ότι µας ξεπέρασε η Μποτσουάνα.
∆εύτερο ζήτηµα. Υπάρχει σχέση κόστους και αποτελέσµατος,
κόστους και οφέλους στην υγεία και στο φάρµακο. Υπάρχει απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ ότι τα παπούτσια για τους διαβητικούς ασθενείς είναι ασύµφορα για τα ασφαλιστικά ταµεία, 344
ευρώ. Η απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ, που φαίνεται ότι έχει
και την ευλογία της κυβέρνησης, είναι ότι είναι προτιµότεροι οι
ακρωτηριασµοί, από άποψη κόστους.
Εµείς λέµε ότι τα κριτήρια για την επιλογή θεραπευτικών και
φαρµακευτικών µεθόδων πρέπει να είναι αµιγώς επιστηµονικά.
Τελεία. Τι σηµαίνει κατάργηση του ΦΠΑ στα θεµελιώδη και στοιχειώδη είδη πρώτης ανάγκης; Το αρνείσθε. ∆εν είναι είδη πολυτελείας. Εσείς υποστηρίζετε ότι όταν ο άνεργος, ο πάµφτωχος,
ο εξαθλιωµένος αγοράζει γάλα, αυγά, τυρί, πρέπει να πληρώνει
τον ίδιο φόρο που πληρώνει ο µεγαλοµέτοχος και οι άλλοι µεγιστάνες. Ποιος είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα;
Η ιδιοτέλεια της πολιτικής σας, όσον αφορά τα ταξικά συµφέροντα που εξυπηρετεί, είναι αυτονόητη. Η εκτίναξη της κερδοφορίας των µεγάλων επιχειρήσεων αποκαλύφθηκε ότι είναι το
µαυροπούλι, που προαναγγέλλει την καταιγίδα και αυτή η καταιγίδα είναι η σύσπαση της κοινωνικής παραγωγής. Οι εργατικοί λαϊκοί άνθρωποι χειροτερεύουν στη ζωή τους και φτωχαίνουν, γιατί έκαναν ένα αµάρτηµα: Παρήγαγαν πάρα πολλά εµπορεύµατα και προϊόντα. Αυτός είναι ο θεµελιώδης νόµος κίνησης
του καπιταλισµού. Το κέρδος -βγαίνει συµπερασµατικά- πρέπει
να παραµεριστεί από κινητήρας και κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής. Αυτοί που δεν εργάζονται, είναι οι άεργοι κηφήνες και
εκµεταλλευτές. Πρέπει να τους αφαιρεθούν τα κλειδιά από τους
µοχλούς της κοινωνικής παραγωγής. Και για την εποχή διαχωρισµού των ανθρώπων σε πατρικίους και δούλους, ιστορικά έχει
ανοίξει ο δρόµος για να ξεπεραστεί. Όσοι αναπολούν τα περί
Πλάτωνος ξεχνούν –ηθεληµένα κατά τη γνώµη µας- ότι και στην
ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα υπήρχαν και δούλοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπακωνσταντίνου.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να τριτολογήσετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Όχι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
2/2/28-9-2010 επίκαιρης επερωτήσεως Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ.
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε τη πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.00’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 4/3/5-10-2010 επίκαιρης επερώτησης, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που θα σας διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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