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Αθήνα, σήµερα στις 26 Μαΐου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.29’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (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. Χρήστο Κατσούρα,
Βουλευτή Θεσπρωτίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών διαµαρτύρεται για την επιχειρούµενη κατάργησή του.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς του Κατάρ για την
αξιοποίηση του Ελληνικού.
3) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ασπροπύργου διαµαρτύρεται για την επικείµενη δηµιουργία κέντρου κράτησης
παράνοµων µεταναστών στην περιοχή του Δήµου Ασπροπύργου.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο να κλείσουν, το Θεατρικό Μουσείο και το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο
του ΣΔΟΕ στις ιδιωτικές κλινικές.
6) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Σαρωνικού
αιτείται την παραχώρηση στο Δήµο τµηµάτων του Αιγιαλού για
απλή χρήση.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε µεταθέσεις µε κοµµατικά κριτήρια στο Πολεµικό Ναυτικό.

8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου στην Πάτρα.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στη σπατάλη δηµοσίου χρήµατος για τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών, γραµµατειών, συµβουλίων και επιτροπών.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά προκηρύξεις,
που γίνονται για λόγους εντυπώσεων και µετά «παγώνουν».
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στη νοµιµοποίηση αυθαίρετου λιµανιού.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες για
τη µόλυνση του ποταµού Πείρου.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον
έλεγχο από τους Επιθεωρητές Δηµόσιας Διοίκησης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του Παµπελοποννησιακού
σταδίου.
15) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Λακωνίας αιτείται
την καταβολή των επιδοτήσεων για την αντικατάσταση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λακωνίας.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη για διακανονισµό της επιστροφής των κεφαλαίων πυρόπληκτων επιχειρήσεων στην περιοχή της Αιγιαλείας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά προβλήµατα
της Αιγιαλείας που έθεσε ο τοπικός Δήµαρχος στον κ. Κουτρουµάνη.
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18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν ιατροί και ασθενείς στο νοσοκοµείο «Αγ. Ανδρέας» Πατρών.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι η Αντιδήµαρχος της Πάτρας προτρέπει τους πολίτες να µην δίνουν
χρήµατα στους µικρούς επαίτες στα φανάρια της Πάτρας, για
να σταµατήσει η εκµετάλλευσή τους.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά την οικολογική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αιγιάλεια, που αποτελεί
τη µόνη λύση στο πρόβληµα των απορριµµάτων.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε εννέα
εργαζόµενους στην Αγορά Αργύρη, ενταγµένους στην Εταιρία
Τουριστικής Ανάπτυξης Αχαΐας, οι οποίοι παραµένουν απλήρωτοι εδώ και οκτώ µήνες.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πρόταση των αριστερών, που θέλουν η Πάτρα να γίνει ανοικτό
κέντρο φιλοξενίας µεταναστών, καθώς και στις θέσεις του Δηµάρχου και επτά Βουλευτών που διαφωνούν µε αυτήν την ιδέα.
23) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών
Ειδικών Σχολείων Ιδρυµάτων Θεραπευτηρίων και Ατόµων µε Αναπηρίες Νοµού Λάρισας διαµαρτύρεται για την µετακίνηση της
σχολικής µονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ Λάρισας στην περιοχή Αµπελώνα.
24) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλης Ψαράκης ζητά την υπαγωγή
στη διαδοχική ασφάλιση των διορισθέντων στο δηµόσιο και
ασφαλισµένων στον ιδιωτικό φορέα πριν το έτος 1983.
25) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΛΕΥΡΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Διεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας
αιτείται να ληφθούν συγκεκριµένες οργανωτικές πρωτοβουλίες
για τη δραστηριοποίησή της.
26) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ζ’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων αιτείται την εξεύρεση λύσης για τη
δυνατότητα εκπροσώπησης της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος στην οµάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ, σχετικά µε την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη θήρα.
27) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών εκφράζει την αντίθεσή
του για την πρόθεση από το Υπουργείο ενδεχόµενης κατάργησής του.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ελλιπή φύλαξη του Νοσοκοµείου του Αιγίου.
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καταφύγιο σε εγκαταλελειµµένο σπίτι.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε παραπληροφόρηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το διοικητή του
Νοσοκοµείου «Αττικόν».
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα ψήφισης νόµου πλαισίου για την Ελληνική Αστυνοµία
σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΠΟΑΣΥ.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις λακκούβες που υπάρχουν στον δρόµο κάτω από την Ακρόπολη,
θέαµα που δυσφηµεί την Ελλάδα στους τουρίστες.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην
απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΟΠΑΠ για φορολογικές
εκκρεµότητες.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα αιτήµατα και τις προτάσεις των αστυνοµικών.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε πολυδάπανα ταξίδια των Υπουργών στο εξωτερικό για να προσελκύσουν τουρίστες και επενδυτές.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε αναθέσεις έργων για την ιδιωτικοποίηση δηµόσιας περιουσίας, σε
νεοσύστατη εταιρεία.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις περικοπές στο προσωπικό της βραδινής βάρδιας στις φυλακές Αγίου
Στεφάνου µε αποτέλεσµα οι υπηρεσίες να γίνονται από λιγότερα
άτοµα και να υπάρχει σοβαρό ζήτηµα ασφαλείας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση κοµµατικών στελεχών στο δηµόσιο.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον αποκλεισµό τριών Πατρινών αθλητών από το βαλκανικό πρωτάθληµα
βάδην.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις προτάσεις αµερικάνικης εταιρίας για την διαχείριση των απορριµµάτων της Αιγιαλείας.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε λάθη
της Αστυνοµίας που οδήγησαν αθώους στη φυλακή.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καταγγελία δηµοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών για
πολιτική δίωξη δικηγόρου.

43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Έκτακτων Υπαλλήλων ΥΠΠΟΤ Πελοποννήσου-Αιτωλοακαρνανίας και Ιονίων Νήσων
αιτείται την κατάργηση του περιορισµού του εικοσιτετραµήνου
για τις εξειδικευµένες ειδικότητες εργαζοµένων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού, που τους στερεί το δικαίωµα στην εργασία στον ίδιο φορέα.

30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε επίθεση µε µολότωφ που δέχτηκε ένας άστεγος, ο οποίος βρήκε

44) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός
Σύλλογος Φιλιατρών αιτείται την αλλαγή του ποσού ασφαλιστι-
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κής εισφοράς για το πρώιµο καρπούζι Τριφυλίας.
45) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται, στην
περίπτωση που επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία οποιασδήποτε µονάδας καλλιέργειας κόκκινου τόνου στις νήσους Σαπιέντζα και Σχίζα, να τηρηθούν µε µεγάλη αυστηρότητα οι όροι
που τίθενται στις σχετικές διεθνείς συµβάσεις.
46) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο
αφορά το κλείσιµο είκοσι τεσσάρων τµηµάτων ΤΕΙ της χώρας,
µεταξύ των οποίων και δύο τµηµάτων του ΤΕΙ Καλαµάτας.
47) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Τριφυλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου του.
48) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισµών αιτείται την επίλυση θεµάτων που
αφορούν στην αδειοδότηση επαγγελµατικών αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθµών.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά απόσπασµα
συνέντευξης του Ερίκ Τουσέν, Προέδρου της Επιτροπής για την
Κατάργηση των Χρεών του Τρίτου Κόσµου.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα δάνεια που πληρώνουν ακριβά οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
πυρόπληκτες περιοχές και ζητούν να τροποποιηθεί η συµφωνία
και να επαναπροσδιοριστούν τα επιτόκια, που υποτίθεται ότι ευνοήθηκαν το 2007.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελία δικηγόρου της Πάτρας ότι υπάρχουν κυκλώµατα στην
Αστυνοµία, το Λιµενικό και αλλού, που προωθούν τις υποθέσεις
τους σε συγκεκριµένους δικηγόρους.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά άρθρο του
Προέδρου του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου Μεταµοσχεύσεων «Δροµέας».
53) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεσαράς «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», Μοιρών Κρήτης
αιτείται να µην καταργηθεί το Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των Μοιρών, αλλά να µετατραπεί σε δεύτερη Διεύθυνση.
54) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων «EADS 3 SIGMA»,
Χανίων Κρήτης αιτείται να εφαρµοστεί η υπογραφείσα τετραετής
συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της εταιρείας που εργάζονται, προκειµένου να ενισχυθεί οικονοµικά η
εταιρία και να συνεχίσει να λειτουργεί.
55) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Γόρτυνας
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Νοµού Ηρακλείου αιτείται να µην καταργηθεί το Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Μοίρες.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά προβλήµατα
στη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου του ΠΓΝΠ.
57) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Δήµαρχος Φαιστού Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη µη κατάργηση του 4ου Γραφείου Εκπαίδευσης
που εδρεύει στις Μοίρες Ηρακλείου.
58) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά προβλήµατα
στεγανότητας σε οχήµατα και αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάµεων.
59) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών αιτείται την επιτάχυνση των
διαδικασιών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών από επαγγελµατίες αγρότες.
60) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σικυωνίων Νοµού Κορινθίας αιτείται την έκτακτη επιχορήγηση του Δήµου µε το ποσό
των 500.000 για την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής.
61) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σικυωνίων Νοµού Κορινθίας αιτείται την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του Δήµου για
την ολοκλήρωση εργασιών του κτηρίου, που πρόκειται να στεγάσει το νεοσύστατο δήµο.
62) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κοινωνικοπολιτιστική Ένωση Κληµεντίων «ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ» αιτείται την οικονοµική της ενίσχυση για
την αναδάσωση της περιοχής «ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ» στο χωριό Κληµέντι Κορινθίας.
63) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Καλλιόπη Σπανού, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη αιτείται την καταβολή της οφειλόµενης οικονοµικής ενίσχυσης του κ. Κροκίδη για την αντικατάσταση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Λευκάδας.
64) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κορδοµάτης Σωτήρης, κάτοικος
Καβάλας αιτείται τη µετατροπή των συµβάσεων ΑΜΕΑ που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα «3 συν 1» σε συµβάσεις ΙΔΑΧ.
65) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας αιτείται τη σύσταση µεταβατικής έδρας του Στρατοδικείου Ξάνθης
στην Ορεστιάδα.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 11681/18-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 22139/ΙΗ/05-05-2011
έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 11989/24-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 23953/IH/05-
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05-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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3. Στην µε αριθµό 13687/22-03-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νάνου Απόστολου και Σκυλλάκου Αντώνιου δόθηκε µε το
υπ’ αριθµ. 35791/IH/05-05-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό
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Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 14721/11-04-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τζίµα Μαργαρίτη και Δερµεντζόπουλου Αλέξανδρου δό-
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θηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8522/11815/05-05-2011 έγγραφο
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’ - 26 ΜΑΪΟΥ 2011

5. Στην µε αριθµό 14792/12-04-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αµµανατίδου - Πασχαλίδου Λίτσας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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1137/05-05-2011 έγγραφο από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 14842/12-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1139/05-05-2011
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έγγραφο από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 14890/13-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δρίτσα Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8533/
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11230/05-05-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 14933/13-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταϊκούρα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2564/05-05-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 14970/14-04-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μπακογιάννη Θεοδώρας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5004B/05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

05-2011 έγγραφο από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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10. Στην µε αριθµό 15112/15-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8537/
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11840/5-05-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:

11078

11. Στην µε αριθµό 15223/19-04-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/34314/5-5-2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσούρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’ - 26 ΜΑΪΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 44 του
Κανονισµού της Βουλής επί της προτάσεως του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής «για το
εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους».
Η συζήτηση θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
137, παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή, µε τη
διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης. Σύµφωνα
µε τη διαδικασία που τηρήθηκε και κατά το παρελθόν και κατ’
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του
Κανονισµού της Βουλής θα υπάρξει κατάλογος κατά προτεραιότητα οµιλητών, που θα οριστούν από τα κόµµατα ως εξής: τρεις
Βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και ανά ένας Βουλευτής από τις άλλες τρεις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Επίσης, τα κόµµατα πέραν των ανωτέρω, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να δώσουν κατάλογο οµιλητών, οι οποίοι θα προηγηθούν εκείνων που θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Όποιος άλλος Βουλευτής επιθυµεί να οµιλήσει εγγράφεται µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα ως το πέρας των αγορεύσεων των δυο
πρώτων οµιλητών.
Οι πέντε πρώτοι οµιλητές, ένας από κάθε κόµµα λαµβάνουν
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά. Ο οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ θα προηγηθεί των οµιλητών των άλλων κοµµάτων, επειδή η πρόταση
υπεβλήθη από το κόµµα του. Οι λοιποί τέσσερις, δύο από το
ΠΑΣΟΚ και δύο από τη Νέα Δηµοκρατία, θα λάβουν το λόγο για
οκτώ λεπτά.
Στη συνέχεια καταρτίζεται ενιαίος κατάλογος οµιλητών µε
εναλλαγή των οµιλητών και κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής
δύναµης των κοµµάτων. Δηλαδή, πέντε Βουλευτές από το
ΠΑΣΟΚ, τέσσερις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας Βουλευτής από τα µικρά κόµµατα και ένας Βουλευτής από τους Ανεξάρτητους µε διπλή εκπροσώπηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Οι Βουλευτές που θα εγγραφούν στον κατάλογο θα λάβουν
το λόγο για πέντε λεπτά, χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 97, παράγραφος
2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή, η διάρκεια της αγόρευσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού, καθώς και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι µέχρι είκοσι λεπτά, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΛΑΟΣ και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ είναι µέχρι δεκαπέντε λεπτά. Οι αρµόδιοι Υπουργοί θα
µιλήσουν για δεκαοκτώ λεπτά. Οι αναπληρωτές των Προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων θα µιλήσουν µέχρι δώδεκα
λεπτά, αν όµως προηγηθεί οµιλία Προέδρου Κοινοβουλευτικής
Οµάδας ο αναπληρωτής του θα περιοριστεί στο χρόνο της δευτερολογίας. Δηλαδή, θα λάβει το λόγο για έξι λεπτά.
Εφόσον η Βουλή αποδεχθεί αυτή την πρόταση, τα κόµµατα
έχουν υποδείξει: το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόµµα τους κ.κ. Ευστάθιο Κουτµερίδη, Σπυροπάνο Μαργέλη και την Αφροδίτη Παπαθανάση. Η Νέα Δηµοκρατία τους κυρίους Κωνσταντίνο Τασούλα, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και Ιωάννη Βρούτση. Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος έχει προταθεί ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
Τέλος, προτείνω ως ώρα λήξης της συνεδρίασης την 16.00’,
εκτός αν εξαντληθεί νωρίτερα ο κατάλογος οµιλητών.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι και προσωπικά και εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ που έστω και µε σχετική καθυστέρηση εισάγεται σήµερα στο Σώµα η πρότασή µας προς συζήτηση και
λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής «για το εθνικό θέµα
του δηµοσίου χρέους».
Η πρόταση αυτή από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατετέθη από τον Πρόεδρό της, κ. Αλέξη Τσίπρα, στις 9 Μαρτίου 2011. Σύµφωνα µε τις δυνατότητες του
Κανονισµού της Βουλής θα µπορούσε να είχε εισαχθεί προς συζήτηση µια εβδοµάδα µετά την κατάθεσή της, σύµφωνα µε το
άρθρο 44.
Αντιλαµβάνοµαι κάποιες διαδικασίες µε τις οποίες οργανώνεται η κοινοβουλευτική λειτουργία. Θα µπορούσαµε, όµως, ήδη –
και θέλω να το επισηµάνω ευθύς εξ’ αρχής- εντός του Απριλίου
να είχαµε µία επιτροπή ελέγχου του δηµοσίου χρέους. Θα ήταν
ένα θετικό βήµα στην κατεύθυνση και της διερεύνησης, αλλά και
της αναζήτησης των λύσεων και των απαντήσεων τώρα πια, που
κορυφώνεται η κρίση και τα αδιέξοδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συσσωρευµένο δηµόσιο
χρέος απειλεί τον ελληνικό λαό µε πολλαπλούς τρόπους και ως
αντικειµενικό γεγονός, αλλά και από τις σκοπιµότητες της πολιτικής αξιοποίησης, µε την οποία επιβάλλονται παντός είδους εξαναγκασµοί, παντός είδους εκβιασµοί στην ελληνική κοινωνία.
Η ανάγκη να διερευνηθεί το χρέος -οι αιτίες του, ο τρόπος µε
τον οποίο έχει δηµιουργηθεί- σε αυτές τις συνθήκες, είναι πριν
απ’ όλα δηµοκρατική υποχρέωση της Κυβέρνησης, των κοµµάτων που κυβέρνησαν τη χώρα, της Βουλής, της πολιτείας απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κοινωνία,
που δέχεται τόσες επιθέσεις στο βιοτικό της επίπεδο, στα δικαιώµατά της, στο αύριο των παιδιών της, στις συνθήκες µε τις οποίες
µπορεί να προγραµµατίσει στοιχειωδώς τη ζωή της, να έχει το
βάρος του χρέους χωρίς περαιτέρω, σαφείς εξηγήσεις για την
ταυτότητα αυτού του χρέους, για τις αιτίες που το προκάλεσαν,
για τις ευθύνες που το γέννησαν και πολύ περισσότερο, για το
ποιοι επωφελήθηκαν από αυτό.
Αντίθετα, έχουµε τη σατανική στοχευµένη πολιτική µε πολλές
παραλλαγές –εγχώριες και διεθνείς- του «όλοι µαζί τα φάγαµε»,
µία στοχευµένη προσπάθεια ενοχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και επιβολής όλων των αντιλαϊκών, αντικοινωνικών µέτρων
εις βάρος της.
Είναι δηµοκρατικό καθήκον της Βουλής, πέραν από τις απόψεις που έχει το κάθε κόµµα, η κάθε παράταξη ή ο κάθε Βουλευτής για τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν ή που εφαρµόζονται
τώρα ή που πρόκειται και µέλλει να εφαρµοστούν στον επόµενο
διάστηµα, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, να απολογηθεί όλο το
Σώµα, όλη η Βουλή και να ανταποκριθούµε απέναντι σε αυτό το
αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας.
Θα ήθελα να αναφερθώ στη χθεσινή, νέου χαρακτήρα, πρωτοφανή για τα δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας κινητοποίηση
των πολιτών: Δεν έχει καµµία σηµασία πώς θα την αξιολογήσει
κανείς. Δεν έχει καµµία σηµασία τι είδους συνέχεια θα υπάρχει.
Δεν έχει καµµία σηµασία ποια είναι η διαδικασία εκείνη µε την
οποία η ελληνική κοινωνία θα συγκροτήσει τις συλλογικές, κοινωνικές και πολιτικές απαντήσεις της σε αυτά τα οξύτατα προβλήµατα. Σηµασία έχει ότι µε έναν ακηδεµόνευτο τρόπο, µε έναν
πρωτοβουλιακό τρόπο, µε έναν τρόπο αυθόρµητο, χιλιάδες λαού
σε όλη την Ελλάδα, αν µη τι άλλο, ζήτησαν αυτό: Σεβαστείτε µας
και τηρήστε τους στοιχειώδεις δηµοκρατικούς κανόνες. Ζήτησαν
δηµοκρατία, ζήτησαν δικαιοσύνη, ζήτησαν διαφάνεια. Αυτό το
µήνυµα, το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν µπορεί να το αγνοεί.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουµε δύο κεντρικής σηµασίας
ζητήµατα: Το ένα είναι ακριβώς αυτή η δηµοκρατική υποχρέωση
του Ελληνικού Κοινοβουλίου να εξηγήσει ή τουλάχιστον να
εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ανάδειξης των αιτιών του χρέους. Προφανώς, υπάρχουν µειοψηφίες και πλειοψηφίες µέσα
στην ελληνική Βουλή. Προφανώς υπάρχουν πολιτικές σκοπιµότητες. Προφανώς υπάρχουν στοχεύσεις. Προφανώς, δεν είναι τί-
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ποτα αυτόµατο, δηλαδή ότι µία επιτροπή τέτοια θα οδηγήσει στις
απαντήσεις που θα ικανοποιούν εµάς ή οποιαδήποτε άλλη παράταξη της Βουλής. Δεν έχει καµµία σηµασία αυτό. Το ότι θα
κάνει η Βουλή µία ανοικτή διαδικασία ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας για να εξηγήσει και να αναδείξει µε όρους επιστηµονικούς, µε όρους τεχνοκρατικούς, µε όρους πολιτικούς, µε όρους
κοινωνικούς τα στοιχεία και την ταυτότητα του χρέους, είναι βασική και βαθύτατα δηµοκρατική υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Ίσως να είναι και η µόνη που αποµένει πλέον στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, για να σταθεί στοιχειωδώς αντάξιο των
απαιτήσεων της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πώς δηµιουργήθηκε το χρέος δεν έχει απαντηθεί. Μπορεί να υπάρχουν οι κυρίαρχες ηγεµονικές στρατηγικές απόκρυψης, παραπλάνησης ή ανάπτυξης
ισχυρισµών, αλλά στην πραγµατικότητα, µε όρους σοβαρότητας
και εντιµότητας, δεν έχει εξηγηθεί στην ελληνική κοινωνία ούτε
από την Κυβέρνηση ούτε από τα κόµµατα που κυβέρνησαν οι αιτίες παραγωγής και διαµόρφωσης αυτού του χρέους.
Δεν έχουν εξηγηθεί οι µηχανισµοί που το παρήγαγαν. Δεν
έχουν εξηγηθεί στοιχεία που αφορούν το πόσα πραγµατικά χρωστάµε, σε ποιους, πότε, πώς και για ποιους σκοπούς. Δεν έχει
εξηγηθεί το ποιοι επωφελήθηκαν. Κατ’ αρχάς, ποιοι ωφελήθηκαν; Δεν έχει εξηγηθεί, δηλαδή, αν οι συνεχείς δανεισµοί από την
πλευρά των κυβερνήσεων ανταποκρίνονταν σε πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες και αξιοποιήθηκαν για πραγµατικές κοινωνικές
ανάγκες.
Αυτό δεν είναι δυνατόν να µην αποτελέσει στοιχείο απολογισµού από την πλευρά του ελληνικού Κοινοβουλίου, πλέον, προς
την ελληνική κοινωνία.
Πέρα από αυτό, πέρα από τη δηµοκρατική υποχρέωση, είναι
εξαιρετικά αναγκαία -και είναι αυτός ο δεύτερος λόγος για τον
οποίο αυτή η επιτροπή έπρεπε ήδη να έχει συσταθεί προ πολλού
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και πολύ καθυστερηµένα ερχόµαστε
σήµερα να το κάνουµε και ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει όλο αυτό το διάστηµα
συστηµατικά για την επιτάχυνση συγκρότησης αυτής της επιτροπής- η απάντηση ως προς τη βιωσιµότητα αυτού του χρέους. Δηλαδή, εάν έχουµε πραγµατικά όρους, δυνατότητα ανταπόκρισης
σε αυτό το χρέος, χωρίς να ισοπεδωθεί η ελληνική κοινωνία,
χωρίς να καταρρεύσει το ελληνικό κράτος.
Από την άλλη, στο ίδιο πλαίσιο, έχουµε την ανάγκη να αναζητήσουµε απαντήσεις –έχει η ελληνική κοινωνία την ανάγκη να
αναζητήσει απαντήσεις- εάν αυτό το χρέος στο σύνολό του αποτελεί πραγµατική υποχρέωση της ελληνικής οικονοµίας και του
ελληνικού κράτους ή αν έχει επιβληθεί από διαδικασίες ιδιοτελείς, διαδικασίες που δεν µπορούν να έχουν καµµία βάση νοµιµότητας, διαδικασίες που πραγµατικά µπορούν να οδηγήσουν
µέχρι και στην αµφισβήτηση τµήµατός του. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση –και η δική µας πρόταση δεν το
θέτει ως προϋπόθεση- για τη σύσταση της επιτροπής αυτής.
Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι η δηµοκρατική υποχρέωση
απέναντι στην κοινωνία. Η δεύτερη, που έρχεται συµπληρωµατικά, είναι ότι ούτως ή άλλως, όποιες απαντήσεις και αν δοθούν,
αυτές µπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο και στα χέρια της ελληνικής κοινωνίας και στα χέρια του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, των κυβερνήσεων αυτών, που θα έρθουν για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας του χρέους, κατά
την άποψη τη δική µας, είναι η κοινωνική αδικία. Το χρέος δεν
παράγεται ως φυσικό φαινόµενο, δεν παράγεται απλώς και µόνο
από κάποια λάθη, δεν παράγεται µόνο από κάποιες αδράνειες ή
ατελέσφορες πρωτοβουλίες που δεν εκδηλώθηκαν. Παράγεται
εξαιτίας της κοινωνικής αδικίας. Πρωτογενώς και κυρίαρχα παράγεται από τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροαποφυγή.
Είναι αποδεδειγµένο πλέον –όλα αυτά µπορεί και η επιτροπή
και η συνέχιση της συζήτησης να τα αναδείξει µε αδιάψευστα
στοιχεία- ότι εάν η χώρα µας είχε στοιχειωδώς φορολογικά
έσοδα ίσα µε το µέσο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
προς τα φορολογικά έσοδα συγκρινόµενο µε το ΑΕΠ κάθε
χώρας, σήµερα το δάνειο από την τρόικα δεν θα ήταν αναγκαίο.
Μέσα σε µια διαδικασία οκτώ ετών, ίσο είναι το ποσό, το ύψος
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των εσόδων του ελληνικού κράτους -εάν είχαµε στοιχειωδώς
συµφωνία, συµπόρευση- µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο της σχέσης
φορολογικών εσόδων προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
Αυτό είναι συγκλονιστικό νούµερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό δεν ήταν µια ατέλεια της πολιτικής, αυτά είναι χρήµατα
που χαρίστηκαν. Χαρίστηκαν σε επιχειρηµατίες, χαρίστηκαν σε
καιροσκόπους, χαρίστηκαν σε µη παραγωγικές δραστηριότητες,
χαρίστηκαν σε διαδικασίες που άνθρωποι πλούτισαν και άνθρωποι φτώχυναν. Είναι βεβαιωµένο αυτό. Αυτό το νούµερο για το
οποίο µίλησα µόλις πριν, δεν αφορά τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Από εκεί και πέρα, έχουµε ένα επίσης τεράστιο
ποσό, που αναφέρεται στη φοροδιαφυγή και στις άλλες ανισότητες.
Έρχονται όµως, τώρα οι κυρίαρχες δυνάµεις που θέλουν να
διαχειριστούν το χρέος και επί του προκειµένου η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ και µας λέει «όλοι µαζί τα φάγαµε». Φταίνε οι µισθοί
των δηµοσίων υπαλλήλων, φταίει το ότι έχουν δουλειά κάποιοι
δηµόσιοι υπάλληλοι. Και βέβαια, όταν λένε οι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε την ίδια αµετροέπεια, αλλά και υποκρισία εννοούν και
τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα. Διότι, η ανεργία αυξάνεται και από το δηµόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα. Η µείωση των εισοδηµάτων δεν επιβάλλεται µόνο στο δηµόσιο,
επιβάλλεται και στον ιδιωτικό τοµέα. Η κατάρρευση των συντάξεων, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας επιβάλλεται σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους εργαζόµενους
και του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από αυτήν την άποψη, οι απαντήσεις αυτές είναι απολύτως
αναγκαίες. Επίσης αναγκαίο είναι να µάθουµε ποιοι κερδοσκοπούν µε τα CDS αυτήν τη στιγµή. Ποιοι µπορούν να κερδοσκοπήσουν ή ποιοι µπορούν να έχουν αυτές τις περιουσίες, µε τις
οποίες παίζουν στην Ελβετία και µε διάφορες καταθέσεις στο
εξωτερικό; Μια τέτοια επιτροπή αυτή τη στιγµή είναι η µόνη από
την πλευρά της θεσµικής λειτουργίας, που µπορεί να τα αναλάβει αυτά.
Οφείλει, όλη η Βουλή, όλα τα κόµµατα, όχι απλώς και µόνο να
υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ενεργώς να
συµµετάσχουν στη γρήγορη συγκρότησή της και στην αποτελεσµατική της λειτουργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτήν την υποχρέωση που µέχρι στιγµής κανένας θεσµικός
φορέας της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής πολιτικής
ζωής δεν την έχει αναλάβει, την έχουν αναλάβει οι πολίτες, όπως
συµβαίνει και σε άλλα µέρη του κόσµου, χωρίς να χρειαστεί να
µιµηθούµε κανέναν. Ούτε χρειάζεται να µιµηθούµε την Αργεντινή
ούτε χρειάζεται να µιµηθούµε τον Ισηµερινό ούτε χρειάζεται να
µιµηθούµε οποιονδήποτε. Παράγεται αυτοτελώς η ανάγκη αυτή.
Ήδη στην Αθήνα, µέσα στις αρχές Μαΐου ιδρύθηκε η Διεθνής
Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, µια διαδικασία που
κορυφώθηκε σ’ ένα συνέδριο τριών ηµερών, µε συµµετοχή αντιπροσωπειών και από το εξωτερικό και µε εκπροσώπους της ελληνικής επιστήµης, των κοινωνικών κινηµάτων, των επιστηµονικών δράσεων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…η οποία συγκρότησε την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, που
άρχισε να λειτουργεί, µε στόχο ακριβώς το δηµοκρατικό έλεγχο
του χρέους ως βήµα δικαίωσης της ελληνικής κοινωνίας, την αντιµετώπιση του χρέους µε βάση τις αρχές της δηµοκρατίας και
της λαϊκής κυριαρχίας και τον προσανατολισµό της οικονοµίας
µέσα από αυτές τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα σε εντελώς παραγωγικές, δηµοκρατικές, νέες δοµές και κατευθύνσεις,
ώστε να µην έχουµε την επανάληψη όλων αυτών των δεδοµένων.
Είναι ανάγκη το ελληνικό Κοινοβούλιο, όχι µόνο να προχωρήσει στο δικό του πλαίσια της θεσµικής λειτουργίας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δρίτσα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε την τελική φράση της πρότασής σας.
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Φτάσαµε στα δέκα επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, µ’ αυτήν τη
φράση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ και εγώ,
όµως, να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι η ολοκλήρωση ακριβώς της εισήγησής µου.
Όχι µόνο, λοιπόν, το ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσει σ’ αυτήν τη θεσµική του δηµοκρατική υποχρέωση, αλλά
και να τη διευρύνει, στηρίζοντας τις κοινωνικές και άλλες πρωτοβουλίες είτε την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που σας προανέφερα ότι ιδρύθηκε ήδη στην Αθήνα είτε οποιεσδήποτε άλλες
κοινωνικές, επιστηµονικές και δηµοκρατικές πρωτοβουλίες.
Η συζήτηση πιστεύω ότι θα αναδείξει όλα αυτά τα ζητήµατα
µε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι η σηµερινή µέρα θα αποτελέσει την αρχή µιας άλλης αντιµετώπισης γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει εκ µέρους
του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης, επίσης για δέκα πέντε
λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για το εθνικό θέµα του δηµοσίου χρέους», µια πρόταση
η οποία επικοινωνιακά και θεωρητικά µόνο προσεγγίζει το θέµα,
µιλώντας για παράνοµο και επαχθές χρέος, µιλώντας για διαγραφή µέρους του χρέους µε γενικόλογες αναφορές, αοριστολογίες και λόγια που ακούγονται ευχάριστα, λόγια που δεν
παρεµβαίνουν όµως, σε καµµιά περίπτωση στην ουσία του προβλήµατος και κατ’ επέκταση στη λύση του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως και το ζήτηµα της διερεύνησης των δεδοµένων γύρω από το δηµόσιο χρέος, των γεγονότων που συνετέλεσαν στη δηµιουργία του, αλλά και του
τρόπου αντιµετώπισής του είναι ένα θέµα εθνικής υψίστης σηµασίας. Βεβαίως, η συζήτηση και η αναφορά του αποτελεί καθήκον της ελληνικής πολιτείας και άρα και του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Το να εντάξουµε όµως στις κοινοβουλευτικές µας εργασίες
και συζητήσεις το πρόβληµα της διόγκωσης και διαχείρισης του
δηµοσίου χρέους είναι ένα θέµα και είναι άλλο θέµα το να µιλάµε
εντελώς επιπόλαια και ανεύθυνα για παράνοµο, άκυρο και επαχθές χρέος και να αρνηθούµε την αποπληρωµή του. Δηλαδή, εύκολα λόγια, ανέξοδες και ανεύθυνες πολιτικές, ευχάριστες στους
ανυποψίαστους πολίτες, ανεφάρµοστες και επικίνδυνες όµως για
τη χώρα µας.
Το δηµόσιο χρέος της χώρας µας είναι ένα εθνικό ζήτηµα και
άρα µε εθνικούς όρους, µε πολιτική ευθύνη και σοβαρότητα πρέπει να το αντιµετωπίζουµε. Ωστόσο, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο,
ποιες είναι οι ευθύνες και οι παράµετροι που συνετέλεσαν στην
κρίση χρέους, που βιώνει σήµερα η χώρα µας.
Έτσι, στη δηµόσια συζήτηση πρέπει να κάνουµε µία αναφορά,
όχι µόνο στα λογιστικά µεγέθη που απεικονίζουν το µέγεθος του
προβλήµατος, αλλά και στα πολιτικά γεγονότα και τις πολιτικές
αποφάσεις που µας οδήγησαν σ’ αυτό το µεγάλο δηµόσιο χρέος
και στην κρίση της διαχείρισής του.
Οι πρόσφατοι πολιτικοί χειρισµοί της προηγούµενης κυβέρνησης είναι γνωστό σε όλους ότι επιδείνωσαν τη θέση και την εικόνα της χώρας µας στους διεθνείς οίκους. Δηµιούργησαν κρίση
αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης, µε αποτέλεσµα σήµερα η χώρα
µας να βιώνει το µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό πρόβληµα στην
ιστορία της.
Παρακολουθώντας τη διαχρονική εξέλιξη του δηµοσίου χρέους, προκύπτει ότι η περίοδος της ραγδαίας αύξησής του, ως
ποσοστού του ΑΕΠ, ήταν τα έτη 1990-1993, όπου για πρώτη
φορά το δηµόσιο χρέος έφθασε στο 100% του εισοδήµατος της
χώρας µας το 1991.
Συγκεκριµένες πολιτικές, που έχουν να κάνουν µε τις επιλογές
της διετίας 2007-2009, σε σχέση µε την καταγραφή και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δηµοσιονοµικών δεδοµένων
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της χώρας µας, αποτελούν τραγικά γεγονότα µιας ανείπωτης δηµοσιονοµικής εκτροπής που µας οδήγησαν στο χείλος της καταστροφής, µε αποκορύφωµα το 2009, οπότε και σηµειώθηκε
τραγική αύξηση του δηµοσίου χρέους πάνω από είκοσι µονάδες
του ΑΕΠ.
Δυστυχώς, η χώρα µας το 2009 βρισκόταν σε πλήρη δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, αφού ο προϋπολογισµός είχε πέσει έξω
κατά 31 δισεκατοµµύρια ευρώ και η αξιοπιστία της δέχθηκε µοιραίο πλήγµα µε την απόκρυψη του µεγέθους του δηµοσιονοµικού προβλήµατος. Το δηµόσιο χρέος από το σηµείο αυτό και
µετά είναι κυρίως αυτοτροφοδοτούµενο. Δηλαδή, το κόστος εξυπηρέτησής του αρκεί, για να το διογκώνει συνεχώς και να καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη δηµιουργία των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Ταυτόχρονα, το κόστος δανεισµού αυξάνεται εξαιτίας του µεγέθους του δηµοσίου χρέους, µε αποτέλεσµα να µπαίνουµε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο, από τον οποίο η χώρα µπορεί να βγει
µόνο µε δραστική αντιµετώπιση του γενικότερου δηµοσιονοµικού προβλήµατος, στοχεύοντας στη µείωση των ελλειµµάτων.
Βεβαίως, η διαχείριση και η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους σήµερα εξελίσσονται σε µία δύσκολη διαδικασία, γιατί το δηµόσιο χρέος ξεπέρασε τα 354 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μόνο το
πρώτο τρίµηνο του 2011 αυξήθηκε κατά 14,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ και έφθασε περίπου στο 153% του ΑΕΠ. Σε ένα χρόνο µόνο
αυξήθηκε κατά 44,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με τα σηµερινά δεδοµένα, έως το 2015, η Ελλάδα θα πρέπει
να έχει αποπληρώσει περίπου 205 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι
µία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και χρειάζονται άµεσα αποφάσεις, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι εµείς αποφασίζουµε µονοµερώς και λέµε πως αυτό το χρέος το κρίνουµε επαχθές και
παράνοµο, οπότε το διαγράφουµε και δεν το πληρώνουµε. Το
δηµόσιο χρέος τέτοιου µεγέθους µπορεί να γίνει διαχειρίσιµο
µόνο µέσω ενός επιθετικού ή, αν θέλετε, επαναστατικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και προσαρµογής, ώστε
να σταµατήσει η τροφοδότησή του από τα ελλείµµατα που παράγονται στους προϋπολογισµούς του δηµόσιου τοµέα. Πρέπει
να σταµατήσουµε να ζούµε µε δανεικά και να δανειζόµαστε, για
να ξεπληρώσουµε τα δάνειά µας. Χρειάζονται θετικοί ρυθµοί
ανάπτυξης, πρωτογενή πλεονάσµατα, αποκρατικοποιήσεις, αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, µικρότερο και ευέλικτο κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη
δηµιουργία Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διαχείριση του δηµοσίου χρέους, ουσιαστικά ερµηνεύεται ως ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους, δηλαδή η αποσαφήνιση των όρων
και των συνιστωσών του χρέους, για να αποδειχθεί άδικο, παράνοµο και επαχθές, µε σκοπό την άρνηση της αποπληρωµής του.
Είναι, βέβαια, µία επιπόλαια και αόριστη φιλολογία, η οποία έχει
µόνο δηµοσιογραφικό ενδιαφέρον. Είναι µία άκρως θεωρητική
και µη υλοποιήσιµη προσέγγιση, που δεν εξειδικεύεται, δεν στοχεύει σε συγκεκριµένες λογιστικές αρχές. Αναφέρεται σε απόκρυψη ή παραποίηση στοιχείων, κινείται σε ένα γενικό και
αόριστο πλαίσιο ανάλυσης των δηµοσιονοµικών στοιχείων, µε
την προκατάληψη ότι αυτό το χρέος είναι προϊόν σκανδάλων,
υπερτιµολογήσεων, φοροδιαφυγής, διαφθοράς και άδικης κατανοµής των εισοδηµάτων στη χώρα µας.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί πλήρως τους διεθνείς οικονοµικούς κανόνες, αγνοεί πλήρως τις διεθνείς οικονοµικές συµβάσεις. Αγνοεί τη βαρύτητα που έχει για το κύρος της χώρας µας
και του έθνους η έγερση υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η χώρα
µε τη σφραγίδα της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Αγνοεί πλήρως τη
δηµόσια διαπόµπευση και τη γενική κατακραυγή της χώρας µας
και όλων των Ελλήνων πολιτών. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εισάγει
µεθόδους και ήθη στο παγκόσµιο δηµοσιονοµικό σύστηµα που
ανήκουν σε τριτοκοσµικές χώρες και σε µεσαιωνικές εποχές.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, η συζήτηση, η διερεύνηση και η ανάλυση του τρόπου αντιµετώπισης του δηµοσίου χρέους είναι σκόπιµο να αποτελέσουν αντικείµενο ενδελεχούς διερεύνησης στη
Βουλή από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας,
αλλά και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού, οι
οποίες µε τη συνδροµή διακεκριµένου και υψηλού κύρους επι-
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στηµόνων µπορούν να καταλήξουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα
και να ενηµερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη διεξάγεται διερεύνηση του
θέµατος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, η οποία θα υποβάλει ένα πόρισµα στην Ολοµέλεια της Βουλής µε συγκεκριµένες προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συµβάλει στη
θωράκιση της αξιοπιστίας της χώρας µας, ενώ παράλληλα στην
Επιτροπή Ισολογισµού-Απολογισµού και Ελέγχου του Προϋπολογισµού του Κράτους προγραµµατίζεται, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Οικονοµικών και τον αρµόδιο Υφυπουργό, µία συζήτηση που θα αφορά τη διαχρονική εξέλιξη, αλλά και τις προτάσεις αντιµετώπισης του δηµοσίου χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τη σηµερινή Κυβέρνηση η
επιλογή είναι µία: Να προχωρήσει µε σχέδιο, µε τόλµη σε όλες
τις αυτονόητες και αναγκαίες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που
χρειάζεται η χώρα µας. Θεωρίες περί χρεοκοπίας, φυγής από το
ευρώ, στάσης πληρωµών, αναγκαστικής αποµείωσης των υποχρεώσεων και καταστροφολογίας δεν οδηγούν πουθενά, παρά
µόνο στην απόλυτη περιθωριοποίηση της χώρας από τις αγορές
κεφαλαίου, στη βίαιη προσαρµογή της οικονοµίας, που θα οδηγήσει τη χώρα µας σε βαθειά ύφεση και σε πλήρη αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών. Οι απαισιόδοξες και
φοβικές καταστροφολογίες θα φέρουν µία σειρά από επαχθείς,
αλυσιδωτές επιπτώσεις στο κράτος, στην οικονοµία και σε δραµατικό βαθµό, σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, µε όρους εθνικής ευθύνης, µε σχέδιο,
διεκδίκησε και κατάφερε τη δηµιουργία ενός µηχανισµού στήριξης της χώρας µας για πρώτη φορά από τις χώρες της Ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ανέδειξε το άγνωστο πρόσωπο της Ευρώπης, αυτό
το πρόσωπο της αλληλεγγύης. Έφερε στο προσκήνιο τη συνυπευθυνότητα και την αλληλεγγύη των κρατών-µελών. Με τις πρωτοβουλίες του Γιώργου Παπανδρέου άλλαξε το διπλωµατικό
σκηνικό στην Ευρώπη των είκοσι επτά. Όµως, η Ευρώπη πρέπει
να προχωρήσει πιο αποφασιστικά σε πολιτικές στήριξης της ελληνικής οικονοµίας και όχι σε τµηµατικές και à la carte λύσεις,
για να πάρουν επιτέλους οι αγορές ένα ηχηρό µήνυµα και να
σταµατήσουν να επενδύουν στη χρεοκοπία της Ελλάδος.
Το µνηµόνιο συνεργασίας είναι η απάντηση στους κερδοσκόπους. Αυτοί που επαίρονται και πανηγυρίζουν πως δεν ψήφισαν
το µνηµόνιο, να µην ξεχνούν ποτέ ότι ψήφισαν υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας µας, µε ό,τι δεινά σηµαίνει αυτό, ενώ όσοι ψήφισαν υπέρ του µνηµονίου ψήφισαν, για να προχωρήσουν οι
αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα
µας, για να µην χρειαστεί ποτέ ξανά µνηµόνιο, δεσµεύσεις και
τρόικα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρεοκοπηµένες πολιτικές, λαϊκισµός και ανευθυνότητα έφεραν τη χώρα µας στο χείλος της
χρεοκοπίας. Αυτές οι πολιτικές έφεραν την τρόικα και το µνηµόνιο στη χώρα µας και τους Έλληνες πολίτες να δοκιµάζονται
σκληρά µε επώδυνα µέτρα. Είναι αυτές οι πολιτικές που αντιστέκονται και σήµερα, για να µην αλλάξει τίποτα στη χώρα µας, αλλά
να εγκατασταθούν και το µνηµόνιο και η τρόικα.
Στην κρίσιµη αυτή περίοδο για τη χώρα µας είµαστε υποχρεωµένοι να κοιτάξουµε τα προβλήµατα κατάµατα. Να προσφέρουµε λύσεις βιώσιµες και ρεαλιστικές για τον τόπο µας.
Μαγικές συνταγές, αυτόµατος πιλότος διαχείρισης, διαφορετικά
ανεφάρµοστα µείγµατα οικονοµικής πολιτικής, «ΖΑΠΠΕΙΟ 1», 2,
3, 4, δεν προσφέρουν κανένα αποτέλεσµα στη λύση του προβλήµατος. Πρέπει να δράσουµε αποτελεσµατικά κόντρα στις παθογένειες του παρελθόντος. Διεκδικήσαµε και πετύχαµε αρκετά.
Κάναµε όσα δεν έγιναν πολλά χρόνια πριν. Παίρνουµε δύσκολα
και επώδυνα µέτρα, αλλά αναγκαία. Υπάρχουν, όµως, και καθυστερήσεις, ολιγωρίες και αναβολές.
Το ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση και ο Γεώργιος Παπανδρέου έχουν
από τον ελληνικό λαό µια ξεκάθαρη εντολή: να προχωρήσουµε
µπροστά. Το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνησή του πρέπει να τολµήσει
να συγκρουστεί και µε τα κοµµατικά του παιδιά, που εξέθρεψε
τα προηγούµενα χρόνια. Να συγκρουστεί και µε τα συνδικαλιστικά κατεστηµένα, που εξέθρεψε, και σήµερα µε όρους ιδιοκτησίας µάς απειλούν, κουνώντας και το δάκτυλό τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ναι, έχουµε και εµείς µερίδιο ευθύνης γι’ αυτήν την κατάσταση. Ναι, είχαµε και υπερβολικές προσεγγίσεις την περίοδο
που ήµασταν αντιπολίτευση. Ίσως είχαµε δηµιουργήσει περισσότερες προσδοκίες και προσµονές στους πολίτες. Ίσως δεν
γνωρίζαµε το βάθος και το µέγεθος του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Σήµερα, όµως, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι µια διαφορετική εποχή. Είναι ιστορικές οι ευθύνες και το φάντασµα της
κατάρρευσης πλανάται πάνω από όλους µας. Να προχωρήσουµε
µπροστά τώρα, πριν είναι αργά. Η Κυβέρνηση, έστω και µε καθυστερήσεις, πήρε µεγάλες αποφάσεις και προχωρά στις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
της χώρας µας. Παίρνουµε επιπλέον δύσκολα µέτρα και αποφάσεις, για να νοικοκυρέψουµε τη χώρα µας. Καταθέσαµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Το
δίλληµα είναι εκβιαστικό για όλους µας. Ή θα συµφωνήσουµε σε
αυτά που λέει η µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για
συνεννόηση, για έναν εθνικό κοινό τόπο ή θα παρασυρθείτε και
πάλι από την ανευθυνότητα και τον λαϊκισµό και θα υποσχεθείτε
ότι θα κάνετε όλα αυτά που δεν κάνατε τα προηγούµενα χρόνια,
ότι θα τους χαρίσετε έναν ψεύτικο παράδεισο. Το δίλληµα είναι
εκβιαστικό, αλλά είναι πρωτίστως πολιτικό. Ανευθυνότητα, λαϊκισµός και πρόσκαιρο κοµµατικό όφελος ή υπευθυνότητα, εθνική
συνεννόηση για τη σωτηρία της πατρίδας µας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ώρες ευθύνης για όλους
µας. Στο ερώτηµα πώς θα αντιµετωπίσουµε το δηµόσιο χρέος,
η απάντηση είναι πως πρέπει να κάνουµε όλοι µας πρώτα το
εθνικό µας χρέος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ευστάθιο Κουτµερίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας µαθητές και
µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Χολαργού Αττικής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται να λάβει το λόγο ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένα από τα πιο βασανιστικά και αναπάντητα ερωτήµατα –αντικειµενικώς αναπάντητα, όχι υποκειµενικώς- είναι: τι µας οδήγησε
σε αυτήν την κατάσταση.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει την απάντηση, γιατί
αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στο κυρίαρχο πολιτικό σύστηµα. Τα
πράγµατα συνήθως είναι πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα.
Για να δώσουµε µια απάντηση προς όλες τις κατευθύνσεις, θα
άξιζε τον κόπο να καταφύγουµε σε µια προσοµοίωση. Ας υποθέσουµε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας, εντός και εκτός αυτής της
Αιθούσης, ότι το άρθρο 30 του Συντάγµατος είχε µια ελαφρώς
διαφορετική διατύπωση.
Τι λέει το άρθρο 30 του Συντάγµατος; Λέει ότι ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας είναι ρυθµιστής του πολιτεύµατος και εκλέγεται
από τη Βουλή κάθε πέντε έτη. Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι έλεγε
πως εκλέγεται από τη Βουλή κάθε επτά έτη και ας υποθέσουµε
ότι µετά τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν είχε θεσµικό πάτηµα για
να προκαλέσει και να εκβιάσει για εκλογές. Και ας υποθέσουµε
ότι δεν είχαν γίνει εκλογές και ότι σήµερα δεν είχαν αλλάξει τα
πολιτικά πράγµατα και εµείς επιµέναµε στις απόψεις µας για πάγωµα µισθών και συντάξεων για κάµποσα χρόνια.
Σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, η επερώτηση θα είχε άλλο περιεχόµενο, για την αναλγησία της Κυβερνήσεως να µη δίνει αυξήσεις, το ΠΑΣΟΚ θα ζήταγε εκλογές γιατί ο καιρός θα είχε φτάσει,
ασχέτως Προέδρου Δηµοκρατίας. Όλο το σύστηµα, το οποίο σήµερα βοµβαρδίζει τους πάντες για τις ευθύνες του για την
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εκτροπή της χώρας, θα κατηγορούσε την Κυβέρνηση για έσχατη
αναλγησία, που δεν δίνει συντάξεις µεγαλύτερες ή µισθούς µεγαλύτερους και κανείς, µα κανείς, µέσα σε αυτήν την ακραία
υπόθεση που κάνω, δεν θα είχε ξεφύγει από αυτά που συνέβαιναν στη χώρα, µέχρι πριν από ενάµιση-δύο χρόνια. Κανείς µα κανείς ούτε ο οµιλών. Γιατί και εγώ θα ψέλλιζα, αµυνόµενος εις τις
επιθέσεις, γιατί δεν δίνουµε αυξήσεις, ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, ότι είναι δυσάρεστη η κατάσταση, ότι πρέπει να συµµαζευτούµε λίγο, για να αποφύγουµε τα χειρότερα και θα είχα
µεγάλη αγωνία για το πόσο αντιπαθητικός θα γινόµουν που θα
ψέλλιζα και θα υποστήριζα µε τρόµο και χωρίς να το πιστεύω, το
ότι πρέπει να µη δώσουµε αυξήσεις.
Κάπως έτσι θα ήταν η εικόνα της Ελλάδος σήµερα, εάν το
άρθρο 30 του Συντάγµατος έλεγε ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται κάθε επτά χρόνια και όχι κάθε πέντε χρόνια.
Δεν είναι κακό να παραδεχόµαστε κάποιες αλήθειες και είναι
επίσης µεγάλη υποκρισία σήµερα, επειδή υπάρχει ένα εντελώς
διαφορετικό κλίµα, κάποιοι να θέλουν να αξιοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν αυτό το κλίµα είτε, όπως πιστεύουν, για να γκρεµίσουν το κυρίαρχο καθεστώς –ποιο κυρίαρχο καθεστώς,
ελεύθερες εκλογές έχουµε στην Ελλάδα- είτε για να αποδώσουν
τις ευθύνες αποκλειστικά σε αυτόν που θεωρούν πολιτικό τους
αντίπαλο.
Τα πράγµατα όµως είναι πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα, επαναλαµβάνω. «Ο µεγάλος και δηµιουργικός λαός µας περνάει
συχνά κρίσεις. Αίτια πολιτικά απορρυθµίζουν τη συνολική δραστηριότητά του, η απόδοση πέφτει, το αίσθηµα εµπιστοσύνης
για το µέλλον κλονίζεται, η αλληλεγγύη για σχεδιασµούς, για συναλλαγές, για εξορµήσεις, εθνικές ή διεθνείς, χάνει έδαφος, που
συνεχώς το κερδίζουν οι εγωισµοί και τα συµφέροντα. Λίγοι, ηγετικές µορφές σε ηγετικές ή σε ανώτερες θέσεις, στηριζόµενοι
σε µια προσεκτική οργάνωση, παραµένουν δυνατοί, διατηρούν
αισιοδοξία και ορµή, αλλά γενικότερα η αποθάρρυνση, επηρεασµένη από το βαρύ και πλατύ περιβάλλον βαθαίνει και απλώνεται
σε περισσότερο κόσµο. Και αυτό συµβαίνει ακόµα πιο έντονα,
όταν η πολυσέβαστη εξουσία, αντί να κυβερνά σοβαρά, παίζει µε
λόγια λογιών-λογιών παιχνίδια και αντί, όπως επιβάλλεται, να παραδειγµατίζει, δίνει τον τόνο της ξεγνοιασιάς και του ξεφαντώµατος. Οι κρίσεις αυτές δεν διαρκούν συνήθως πολλά χρόνια.
Κάποτε, βελτιώσεις στις γενικές συνθήκες του δηµόσιου βίου ή
και η εµφάνιση ενός πραγµατικού ηγέτη που να εµπνέει, αρκούν
για να αλλάξουν τα πράγµατα, για να πάρει την επάνω βόλτα το
πνεύµα της δηµιουργίας και της αγάπης, που υπό οποιοδήποτε
κοινωνικό σύστηµα µε οποιαδήποτε φιλοσοφία πρέπει να είναι η
πεµπτουσία της ζωής, το πνεύµα της δηµιουργίας, της προκοπής.
Αλλιώτικα τίθενται, βέβαια, τα πράγµατα, όταν µια βαθιά κρίση
διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι αναµενόταν. Τότε, τα πράγµατα γίνονται πολύ επικίνδυνα από πολλές πλευρές και οι συνέπειές τους µπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια και πολλές
τυράγνιες για να διορθωθούν. Ακριβώς µια τέτοια κρίση περνάει
σήµερα η Ελλάδα. Ο αντικειµενικός παρατηρητής είναι υποχρεωµένος να παραδεχθεί πως τόσο χαµηλά δεν είχαµε πέσει ποτέ
άλλοτε. Οφείλω να το τονίσω. Ποτέ άλλοτε στον ελεύθερο εθνικό
µας βίο. Και το χειρότερο είναι πως η κρίση αυτή δεν αφορά
µόνο µεγάλους τοµείς του δηµόσιου βίου. Για σηµαντικό µέρος
του πληθυσµού µας, αφορά και τη νοοτροπία του, θα έλεγα, τον
ψυχισµό του.
Αυτό οφείλεται σε µια αχαλίνωτη προπαγάνδα που στηρίχθηκε
στο ψέµα και το αχαλίνωτο ψέµα έγινε από πολλούς πιστευτό για
τους εξής λόγους:
Πρώτον, γιατί ήταν πολύ εύστροφα διατυπωµένο και διαδιδόταν µε τη φασιστικής εκµετάλλευσης τηλεόραση και ραδιόφωνο
και µε άφθονα έντυπα.
Δεύτερον, τα αναρίθµητα «θα», οι σαγηνευτικές υποσχέσεις
για παροχές πραγµατοποιούνταν µέχρι ενός ορίου, γιατί ο τόπος
επί επτά χρόνια έζησε κατά πολύ µε δανεικά, µε τόσα δανεικά
από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, ώστε σήµερα πια να
είναι βέβαιο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχρεωθούµε.
Το θέµα έχει, όµως, και µία άλλη πολύ δυσάρεστη πλευρά,
εκτός από την οικονοµική. Συνεχώς η Κυβέρνηση είχε ως επίκεν-
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τρο των θέσεων που υποστήριζε ότι επί χρόνια η ολιγαρχία αποµυζούσε το λαό και ότι η πολιτεία του χρωστούσε άδειες, παροχές, κάθε λογής βελτιώσεις, χωρίς να του ζητάει και περισσότερη
εργασία, δηλαδή, αύξηση της παραγωγής. Χρησιµοποίησε η Κυβέρνηση και άλλα πυροτεχνήµατα, άφθονη «στάχτη στα µάτια»
και το πλανερό σύνθηµα «ο λαός στην εξουσία», που δεν είχε
ποτέ σοβαρό αντίκρισµα σε ουσία, αλλά είχε συνήθως κάποια
ουσία διοριστικής δύναµης. Έκανε, όµως, και κάτι άλλο ακόµη
πιο φοβερό. Παρέσυρε ένα µέρος του λαού στο ταξικό µίσος, το
έκανε να πιστεύει πως µπορεί να κερδίζει περισσότερα δουλεύοντας λιγότερο, πράγµα που µε κανένα κοινωνικό σύστηµα
δεν µπορεί να επιτευχθεί.
Αυτή, όµως, η µισερή νοοτροπία, αυτός ο ψυχισµός ήταν
άγνωστος στο λαό µας ως τότε που άρχισε η εµφάνιση του
ΠΑΣΟΚ στην πολιτική κονίστρα. Με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία τη
γνώρισε και ρίζωσε σε ένα µέρος του δυνατού λαού µας. Είναι η
χειρότερη, η πιο επικίνδυνη κληρονοµιά που θα µας αφήσει το
ΠΑΣΟΚ, γιατί τα υλικά θέµατα µε κοινό νου, µε σοβαρότητα και
επιµονή πάντα διορθώνονται. Τα ψυχικά και πνευµατικά όµως,
θέµατα που κρύβονται και φωλιάζουν µέσα µας δεν φαίνονται
και δεν επηρεάζονται από νόµους και αποφάσεις της πολιτείας
και είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο να διορθωθούν». Είναι µία άλλη
ερµηνεία των πραγµάτων. Δεν βασίζεται στην πάλη των τάξεων
ή στις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις. Είναι µία ερµηνεία, η οποία
είχε γραφεί εντελώς ανεπίκαιρα και χωρίς να γίνει αποδεκτή φυσικά, γιατί άλλοι άνεµοι φύσαγαν τότε, το 1988 από τον αείµνηστο Ευάγγελο Αβέρωφ σε ένα βιβλίο που εξέδωσε µε τίτλο «Ένα
σάλπισµα».
Η περιγραφή αυτής της καταστάσεως -που έρχεται από το παρελθόν και έχει και την ανυπόκριτη σφραγίδα του παρελθόντος
και όχι την τρέχουσα αντιπαράθεση του παρόντος,- παρουσιάζει
πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, κατ’ εµέ, πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ερµηνείες οι οποίες έχουν να κάνουν µε την
τρέχουσα αντιπαράθεση των κοµµάτων ή τις ερµηνείες που τα
κόµµατα που ασπάζονται το λεγόµενο «ιστορικό υλισµό» ή τις
απόψεις περί κυρίαρχων δυνάµεων, θέλουν να ακολουθήσουν τη
δική τους ερµηνεία.
Η χώρα σήµερα για πάρα πολλούς λόγους -που θα µπορούσε
κανείς να τους συνοψίσει στο κείµενο που σας διάβασα- αντιµετωπίζει µία βαθύτατη κρίση και το έσχατο και µέγιστο µάθηµα
της πολιτικής, των πολιτικών, της Κυβερνήσεως πρωτίστως και
όλων των υπολοίπων είναι να ξεπεράσει αυτή την κρίση αποτελεσµατικά, όχι για να επιστρέψει στο χθες, αλλά για να κάνει µία
νέα αρχή.
Εάν αυτή η κρίση για κάποιους είναι ευκαιρία να λύσουν τους
λογαριασµούς τους µε κάποιους άλλους, αν αυτή η κρίση είναι
ευκαιρία για κάποιους άλλους να επιβεβαιώσουν τους δογµατισµούς τους, που έχουν διαψευσθεί αυτοί οι δογµατισµοί από τα
πράγµατα, αν αυτή η κρίση είναι ευκαιρία για κάποιους άλλους
να µεγαλώσουν το ρήγµα µεταξύ του λαού και της πολιτικής -για
να το καλύψει, ποιος άραγε- εάν αυτή η κρίση είναι ευκαιρία για
να αναδειχθούν άλλες τάξεις και άλλες γενιές και άλλα µεγέθη
καταγγελλόντων ή αυτοµαστιγωµένων, τότε αυτό δεν είναι λύση.
Είναι λύση, που κάποιοι νοµίζουν ότι βρίσκουν στο πρόβληµά
τους, αλλά δεν αποτελεί λύση για τη χώρα.
Αυτήν τη στιγµή η λύση για τη χώρα είναι να κυβερνηθεί αποτελεσµατικά, να εκπέµψει στο εσωτερικό και το εξωτερικό ένα
µήνυµα επανεκκίνησης, ένα µήνυµα δηµιουργικής ανάφλεξης,
ένα µήνυµα διορθωτικής πορείας, σταθερής, χωρίς µισόλογα,
χωρίς υπόνοιες, χωρίς υπονοούµενα, χωρίς σφυγµοµετρήσεις,
χωρίς δοκιµές, αποτελεσµατικά και δηµιουργικά και αυτό το µήνυµα να κυριαρχήσει στην ελληνική κοινωνία, να κυριαρχήσει στο
εξωτερικό και να αντιληφθούν όλοι, εδώ και έξω ότι η Ελλάδα
έχει διδαχθεί και η Ελλάδα διορθώνεται.
Κάθε πολιτική πρόταση, ιδιαίτερα σήµερα, µέσα σε αυτή την
ανεµοζάλη που ζούµε, έχει την επικαιρότητά της, έχει τη σκοπιµότητά της, έχει και την αποτελεσµατικότητά της. Η πρόταση για
να ελέγξουµε το χρέος, που και εµείς την έχουµε υποβάλει µε
σύσσωµη την Κοινοβουλευτική Οµάδα, από το Φεβρουάριο του
2010 ήδη –και ζητήσαµε εξεταστική επιτροπή γι’ αυτό- ή η πρόταση να ελεγχθεί από άλλες επιτροπές της Βουλής, εξονυχι-
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στικά, το δηµόσιο χρέος, έχει µία µεγάλη σκοπιµότητα. Η πρόταση να ελέγξουµε το χρέος που το κυρίαρχο δήθεν πολιτικό σύστηµα στην ουσία µε τις παραλείψεις του προκάλεσε, για να
αρνηθούµε την αποπληρωµή του, δεν έχει, όσο και να θέλει κανείς να το ψάξει ούτε επικαιρότητα ούτε σκοπιµότητα ούτε αποτελεσµατικότητα. Είναι µόνο µία απόπειρα επιβεβαίωσης
κάποιων προειληµµένων και προκατασκευασµένων δογµατικών
απόψεων.
Αυτήν τη στιγµή η χώρα δεν ψάχνει για επιβεβαιώσεις απόψεων. Ψάχνει για λύση από µία Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να
αποδειχθεί ασυνήθιστη. Ψάχνει για λύση από µία Αντιπολίτευση,
που πρέπει να πολιτευθεί ασυνήθιστα. Ψάχνει για λύση ένας κόσµος, ο οποίος αυτή τη λύση την αναζητά µε αγωνία και που κάποιοι θέλουν αυτή την αγωνία να την µετατρέψουν σε χάσµα
ανάµεσα στην κοινωνία και στην πολιτική. Αυτό το χάσµα, όσο
το βλέπουν να διευρύνεται, τόσο τρίβουν τα χέρια τους. Γιατί
άραγε; Για το χάος που θα δηµιουργηθεί µε τη διεύρυνση και την
αγεφύρωτη διάσταση αυτού του χάσµατος;
Εµείς πρέπει να απαντούµε σε αυτά τα θέµατα. Πρέπει να
απαντούµε απαλλαγµένοι από το φόβο µήπως µας καταλογίσουν
ευθύνες. Δεν είναι κακό να αναλαµβάνεις τις ευθύνες σου. Εµείς,
ως παράταξη, τις έχουµε αναλάβει. Και µας επέβαλε ο ελληνικός
λαός, αλλά και τις έχουµε αναλάβει. Και αν πρέπει να το επαναλάβω, το επαναλαµβάνω από αυτό το Βήµα: Ασφαλώς η Νέα Δηµοκρατία έχει µεγάλες ευθύνες για την πορεία της χώρας και για
τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Εµείς αναλαµβάνουµε τις ευθύνες
µας, αλλά δεν τις αναλαµβάνουµε µε των «δειλών τα παρακάλια
και τα παράπονα» για να γίνουµε συµπαθητικοί. Τις αναλαµβάνουµε, για να δείξουµε ότι από εδώ και πέρα, αυτό που προτείνουµε, ο τρόπος που πολιτευόµαστε είναι διαφορετικός. Δεν
χρειάζεται σήµερα κανείς να παριστάνει τον συµπαθητικό, καταγγέλλοντας ή αναβάλλοντας να αποφασίσει. Σταδιοδροµήσαµε πάρα πολλοί µέχρι τώρα ως αναβάλλοντες ή ως
καταγγέλλοντες. Ίσως αυτά να ήταν τα δύο µεγάλα κόµµατα: Οι
αναβάλλοντες που κυβερνούν και οι καταγγέλλοντες που αντιπολιτεύονται και συµπεριλαµβάνω όλους εδώ. Και το χειρότερο
είναι ότι οι ρόλοι του αναβάλλοντος και οι ρόλοι του καταγγέλλοντος απέδιδαν στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Σήµερα, αυτοί οι
ρόλοι πρέπει να κοπάσουν και να βγουν στην επιφάνεια οι ρόλοι
των δηµιουργικών και οι ρόλοι των υπεύθυνων. Δηµιουργικοί
στην κυβέρνηση, υπεύθυνοι στην αντιπολίτευση.
Η Νέα Δηµοκρατία αυτόν τον ασυνήθιστο µέχρι τώρα ρόλο της
για αντιπολίτευση τον δείχνει και θα βελτιωθεί κι άλλο, γιατί πρέπει να βελτιωνόµαστε συνεχώς. Καταθέτουµε προτάσεις, οι
οποίες κατά γενικότερη παραδοχή συµβάλλουν στην έξοδο από
την κρίση. Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες τις και
οφείλουν και όλα τα κόµµατα να αναλάβουν τις ευθύνες τους,
γιατί η µόνη περίπτωση που θα µας δικαιώσει σήµερα είναι αν
βγάλουµε τη χώρα από την κρίση κι όχι για να επιβεβαιώσουµε
ότι υπάρχει, τάχα, ένα κυρίαρχο σύστηµα –σε ελεύθερη χώρα;το οποίο πρέπει να τιµωρηθεί, επειδή οδήγησε τη χώρα σκόπιµα
στη χρεοκοπία. Και εµείς πρέπει να το ψάξουµε, για να διακηρύξουµε παγκοσµίως ότι ένα µέρος του χρέους της χώρας είναι
παράνοµο και δεν πρέπει να το πληρώσουµε. Διότι µπορεί να
είναι συµπαθέστατη αυτή η άποψη και δείχνει κι έναν «τσαµπουκά» ότι δεν πρέπει να πληρώσουµε το χρέος, αλλά, επαναλαµβάνω, κάθε τι έχει και την επικαιρότητά του και τη σκοπιµότητά του και την αποδοτικότητά του και την ορθότητά του. Κι
αυτή η πρόταση την οποία σήµερα συζητάµε, δεν έχει τίποτε απ’
όλα αυτά, γι’ αυτό και τοποθετηθήκαµε έτσι. Έχοντας άποψη το
χρέος, έχοντας άποψη τα αίτια του χρέους, θέλοντας να ερευνηθεί το χρέος, τοποθετηθήκαµε έτσι ως Νέα Δηµοκρατία γι’
αυτή την πρόταση που εκπέµπει αυτό το λάθος µήνυµα σήµερα
και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τασούλα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
κατά τη διάρκεια κλιµάκωσης αυτής της βάρβαρης, πρωτόγνωρης επίθεσης από µεριάς της Κυβέρνησης και της πλουτοκρατίας απέναντι στους εργαζόµενους και στη λαϊκή οικογένεια
εκτυλίσσεται ταυτόχρονα και µία ολόκληρη προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης. Παρακολουθούµε ανελλιπώς
διάφορες εκδηλώσεις αυτής της προσπάθειας.
Μία από αυτές είναι και η σηµερινή συζήτηση. Το λέµε αυτό
γιατί εντάσσεται στους συνολικότερους σχεδιασµούς της αστικής τάξης να συγκαλύψει τις αιτίες και το βαθµό της συνεχώς
κλιµακούµενης δραµατικής επιδείνωσης της θέσης των εργαζόµενων, αλλά και ταυτόχρονα να εκτονώσει ανώδυνα τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία καθηµερινά διογκώνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση αξιοποιούνται όλες οι συνιστώσες του αστικού πολιτικού συστήµατος, από τις κυρίαρχες
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, από τα διάφορα κόµµατα-εξαπτέρυγα και δορυφόρους αυτών ακριβώς των κυρίαρχων τµηµάτων, όπως, επίσης, και το οπορτουνιστικό ρεύµα,
ανάγοντας το δηµόσιο χρέος και τη διαχείρισή του ως τη βασική
αιτία, για την οποία εκδηλώνεται αυτή η βάρβαρη και πρωτόγνωρη επίθεση.
Ωστόσο, οι εργαζόµενοι και ο λαός διαθέτουν µια πολύ µεγάλη
εµπειρία. Πρέπει να την αξιοποιήσει, για να καταλάβει ότι όλες
αυτές οι προτάσεις διαφορετικών λύσεων διαχείρισης για την
εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, από καλύτερους όρους δανεισµού, από επιµήκυνση ή µείωση του επιτοκίου µέχρι και κούρεµα και αναδιαπραγµάτευση, είναι προτάσεις που όχι µόνο δεν
αφορούν τα δικά τους συµφέροντα, αλλά αντίθετα υποκρύπτουν
την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της πλουτοκρατίας.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση δεν ασκεί
µία αγωνιώδη προσπάθεια, για να µπορέσει να διαχειριστεί το
δηµόσιο χρέος. Αυτό το οποίο µε διάφορα ψευτοδιλήµµατα καλλιεργεί, εντάσσεται ακριβώς στην ενορχηστρωµένη προσπάθεια
εξαπάτησης του λαού.
Άλλωστε, η κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης δεν αφορά
µόνο την Ελλάδα, που είναι µια υπερχρεωµένη χώρα, δεν αφορά
µόνο την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία, που βρίσκονται σε αντίστοιχο βαθµό υπερχρέωσης και είναι και αυτές ενταγµένες στα
αντίστοιχα µνηµόνια, αλλά αφορά το σύνολο των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερβαίνει κατά πολύ το ζήτηµα
διαχείρισης της κρίσης και της υπερχρέωσης κάποιων χωρών.
Ο πραγµατικός, λοιπόν, στόχος αυτής της βάρβαρης επίθεσης
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων, του κεφαλαίου, όχι µόνο απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και στις αναδυόµενες
δυνάµεις της Κίνας και της Ινδίας, που έχουν εξασφαλίσει πολύ
φθηνότερη εργατική δύναµη.
Άρα, στο στόχαστρο βρίσκεται η απαξίωση της εργατικής δύναµης, η ραγδαία µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης και
η κατάργηση του συνόλου των εργατικών, ασφαλιστικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων µέσα από αυτές τις αναδιαρθρώσεις καπιταλιστικού χαρακτήρα, οι οποίες δροµολογούνται.
Έτσι, λοιπόν, εξηγείται ότι την ίδια στιγµή που γίνεται η επίθεση στον Έλληνα εργαζόµενο, γίνεται και στο Γερµανό εργάτη,
που η χώρα του όχι µόνο δεν βρίσκεται σε κρίση, αλλά δεν έχει
και δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, γίνεται και στο Βρετανό εργαζόµενο που η χώρα του είναι εκτός της ζώνης του ευρώ.
Αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαµορφώθηκε σήµερα. Δεν διαµορφώθηκε πολύ περισσότερο για τη διαχείριση της κρίσης, αλλά έχει διαµορφωθεί πολύ πριν την
εκδήλωση της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης και τη διόγκωση
της υπερχρέωσης ορισµένων κρατών. Είναι µέτρα τα οποία συνολικά περιέχονται, συµπεριλαµβάνονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις γενικότερες συνθήκες που επακολούθησαν.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι το δηµόσιο χρέος δεν
είναι η αιτία της επίθεσης την οποία δέχεται ο κόσµος, ο εργαζόµενος, τα λαϊκά στρώµατα. Από αυτήν την άποψη, δεν µπο-
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ρούµε να αποδεχθούµε τη λογική µε την οποία ταυτίζονται τα
υπόλοιπα κόµµατα, ότι πρέπει σήµερα να διαχειριστούµε την
κρίση χρέους.
Εµείς λέµε καθαρά ότι η αιτία της κρίσης είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Έχουµε να κάνουµε µε κρίση υπερσυσσώρευσης του καπιταλιστικού συστήµατος, µε κρίση της δυσκολίας
αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου και αυτό, όχι γιατί ικανοποιήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες, αλλά αντίθετα γιατί οι λαϊκές
ανάγκες θυσιάζονται στο όνοµα της στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Το χρέος είναι αποτέλεσµα της αναπτυξιακής διαδικασίας του
καπιταλιστικού συστήµατος. Είναι αποτέλεσµα της διασφάλισης
της κερδοφορίας και βεβαίως, διογκώνεται στις συνθήκες της
κρίσης, όπως φαίνεται και από την πορεία του δηµόσιου χρέους
του συνόλου των καπιταλιστικά αναπτυγµένων οικονοµιών.
Έτσι, λοιπόν, η ερώτηση την οποία έθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ για τη διερεύνηση των αιτιών του χρέους έχει απαντηθεί
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει απαντηθεί από τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα, ότι το δηµόσιο χρέος είναι ένας από τους
πιο δραστικούς µοχλούς πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου και στήριξης των αναγκών των κεφαλαιοκρατών, των επιχειρηµατικών οµίλων. Μαζί µε το δηµόσιο χρέος δηµιουργήθηκε
το διεθνές πιστωτικό σύστηµα και το φορολογικό σύστηµα έγινε
ως αναγκαίο συµπλήρωµα του συστήµατος διαχείρισης των εθνικών δανείων. Είναι αυτές εκφράσεις του Κάρολου Μαρξ στο «Κεφάλαιο», στην ανάλυση του καπιταλιστικού συστήµατος.
Αυτό, λοιπόν επιβεβαιώνεται καθηµερινά και επιβεβαιώνεται
και σήµερα και πολύ περισσότερο σε συνθήκες ιµπεριαλισµού
και τα διεθνή δάνεια αποτελούν µια ακόµη µορφή έκφρασης του
ιµπεριαλιστικού συστήµατος, του καπιταλισµού δηλαδή στο στάδιο του ιµπεριαλισµού του.
Εµείς το λέµε καθαρά ότι οι αιτίες του χρέους δεν έχουν να
κάνουν απλώς και µόνο µε κάποια φοροδιαφυγή ή µε κάποια δηµόσια φορολογικά έσοδα που, υπολείπονται από το µέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο να αντιµετωπιστεί και δεν θα ήταν προνόµιο µόνο της ελληνικής οικονοµίας. Εδώ το βλέπουµε να είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα του
διεθνούς καπιταλιστικού συστήµατος.
Οι αιτίες οι οποίες διογκώνουν την πρωταρχική αιτία εµφάνισης του χρέους είναι βεβαίως η προκλητική, η σκανδαλώδης φοροαποφυγή, νόµιµη, αλλά και µη νόµιµη του µεγάλου κεφαλαίου
–το εφοπλιστικό κεφάλαιο, για παράδειγµα, διαχρονικά «δεν δίνει
δεκάρα τσακιστή» στη χώρα µας, δεν συµµετέχει, δεν φορολογείται- είναι, επίσης, τα τεράστια, σκανδαλώδη κίνητρα µέσω των
αναπτυξιακών νόµων αξίας δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε
τα οποία επιδοτούνται οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι τεράστιες,
οι πολύ µεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, όχι για την ενίσχυση της
άµυνας της χώρας µας, αλλά για τις νατοϊκές επιλογές και ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
Η υλοποίηση µιας σειράς εθνικών, ταξικών –κατά τη γνώµη
µας- στόχων, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες που διεύρυναν ακόµη
περισσότερο την υπερχρέωση, για να εξυπηρετηθούν µια σειρά
κατασκευαστικών οµίλων, αποτελεί, επίσης, παράγοντα διόγκωσης του χρέους.
Βεβαίως, µία από τις βασικές αιτίες ύπαρξης του δηµόσιου
χρέους και της διόγκωσής του αποτελεί το βασικό ζήτηµα, που
είναι η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας µας και
στον πρωτογενή τοµέα και στο δευτερογενή και ιδιαίτερα στη
µεταποίηση, ως αποτέλεσµα της συµµετοχής της χώρας µας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της απελευθέρωσης των αγορών,
µε την οποία βρήκαν ευκαιρία οι κεφαλαιοκράτες να πάνε σε
χώρες µε φθηνότερο εργατικό δυναµικό, για να κάνουν την παραγωγή των εµπορευµάτων τους, εγκαταλείποντας µια σειρά
δραστηριοτήτων στη µεταποίηση, αλλά και στον πρωτογενή
τοµέα, οι οποίες µπορούσαν και να παράγουν πλούτο, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουν και θέσεις εργασίας.
Και βεβαίως, σε συνθήκες κρίσης, για να διαχειριστεί η αστική
τάξη αυτήν ακριβώς την κρίση δίνει τεράστια χρήµατα για τη σωτηρία των επιχειρηµατικών οµίλων. Εκατόν οκτώ δισεκατοµµύρια
ευρώ µε διάφορες µορφές και µέχρι και εγγυήσεις έχει δώσει
την τελευταία τριετία η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δη-
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µοκρατίας για τη διασφάλιση των αναγκών του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Αυτά επιβαρύνουν, διογκώνουν ακόµη περισσότερο το δηµόσιο χρέος.
Άρα, το σύνολο του δηµόσιου χρέους διαµορφώθηκε για να
ικανοποιήσει, όχι τις λαϊκές ανάγκες αλλά αντίθετα, τις ανάγκες
του κεφαλαίου. Ακόµη και τα φαινόµενα σπατάλης, διαφθοράς,
τα οποία καταγράφονται, αποτελούν έκφανση αυτού ακριβώς
του εκφυλισµού του καπιταλιστικού συστήµατος και της διασύνδεσης της διαπλοκής ανάµεσα στην πολιτική εξουσία και την οικονοµική ολιγαρχία. Έτσι, λοιπόν, ο λαός δεν φταίει για τη
δηµιουργία του χρέους, όπως δεν φταίει και για την καπιταλιστική κρίση.
Από αυτήν την άποψη, η λογική που λέει να διερευνήσουµε
κατά πόσο υπάρχει ένα χρέος επαχθές, παράνοµο και οτιδήποτε
άλλο, είναι µια αποπροσανατολιστική λογική. Γιατί τι σηµαίνει;
Το υπόλοιπο χρέος το οποίο δεν είναι επαχθές, είναι νόµιµο; Και
δικαιολογείται, όσο και αν είναι αυτό το ποσοστό, ο λαός να καταβάλει µέσα από τη φορολογία, µέσα από τη µείωση των µισθών και των συντάξεών του, να αποπληρώσει αυτό το δηµόσιο
χρέος, το οποίο δηµιουργήθηκε πάλι και πάντα για τις ανάγκες
των κεφαλαιοκρατών; Εµείς λέµε: όχι. Ούτε νόµιµο, ούτε παράνοµο, ούτε επαχθές. Το δηµόσιο χρέος είναι χρέος αντιλαϊκό και
δεν πρέπει ο λαός να το αναγνωρίσει. Δεν πρέπει ο λαός να δεχθεί να πληρώσει «δεκάρα τσακιστή» από το δηµόσιο χρέος, ανεξάρτητα τι επιθετικό προσδιορισµό βάζετε.
Βεβαίως, απαντώντας στο προκείµενο, στο τι θα κάνουµε µε
τη συγκεκριµένη πρόταση, εµείς δεν θα σταθούµε εµπόδιο στο
να δηµιουργηθεί µια επιτροπή. Δεν καλλιεργούµε, όµως και αυταπάτες ότι µπορεί µια ακόµη κοινοβουλευτική επιτροπή διερεύνησης του δηµόσιου χρέους να δώσει λύση ή τουλάχιστον να
δροµολογήσει εξελίξεις προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί βεβαίως υπάρχουν και υπαρκτοί συσχετισµοί δύναµης.
Εµείς, λοιπόν, λέµε καθαρά ότι η διαχειριστική αδυναµία σήµερα εκφράζεται συνολικά από την αστική τάξη, όχι µόνο στη
χώρα µας, αλλά και σε ευρωενωσιακό επίπεδο, από τη διαπάλη
που υπάρχει ανάµεσα στις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις για το πώς
θα γίνει η απαξίωση του κεφαλαίου, µέχρι πού θα φτάσει αυτή η
απαξίωση του κεφαλαίου και ποιος θα είναι ο καταµερισµός. Όλη
αυτή η διαπάλη ανάµεσα στις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις δεν τις
εµποδίζει να δροµολογούν µια ολοµέτωπη επίθεση απέναντι
στους εργαζοµένους και τους λαούς της Ευρώπης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο εµείς το λέµε καθαρά. Στο ψεύτικο
δίληµµα το οποίο βάζει η Κυβέρνηση ότι το µνηµόνιο είναι απαραίτητο, για να γλιτώσει η Ελλάδα από τη χρεοκοπία, εµείς λέµε
ότι ο λαός µπορεί ήδη να απαντήσει µε τον εξής τρόπο: ο λαός
που καθηµερινά χρεοκοπεί, ο εργαζόµενος, ο αυταπασχολούµενος, ο έµπορος, ο επαγγελµατίας, ο φτωχός αγρότης που τον
οδηγείτε στη χρεοκοπία δεν πρέπει να δώσει δεκάρα τσακιστή,
αλλά αντίθετα πρέπει να επιδιώξει µε την πάλη του να χρεοκοπήσει η Ελλάδα των κεφαλαιοκρατών, η Ελλάδα των µονοπωλιακών οµίλων, η Ελλάδα ενός πολιτικού συστήµατος της αστικής
τάξης που θέλει να διαχειριστεί ένα εκµεταλλευτικό, βάρβαρο,
απάνθρωπο σύστηµα, το οποίο έχει εξαντλήσει πλέον τα όριά
του.
Και απ’ αυτήν την άποψη, του λέµε καθαρά ότι διέξοδος υπάρχει. Είναι ρεαλιστική και πραγµατική. Βρίσκεται µέσα από την
ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της δράσης του εργατικού λαϊκού κινήµατος, στους χώρους δουλειάς, στα γιαπιά, στα εργοστάσια, στις γειτονιές και στα χωράφια. Εκεί πρέπει να οργανώσει την πάλη του µε πρωτόγνωρες µορφές και τρόπους, αλλά
και ταυτόχρονα αξιοποιώντας το σύνολο των µορφών και έχοντας ενισχυµένο τον πολιτικό προσανατολισµό ότι ο αγώνας
αυτός πρέπει να είναι και πολιτικός αγώνας, που να καταδεικνύει
τη διέξοδο. Η διέξοδος είναι η ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων, η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ταυτόχρονη µη αναγνώριση και διαγραφή του δηµόσιου χρέους.
Μόνο κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις µπορεί να υπάρξει µια
πραγµατική ανάπτυξη, που θα αξιοποιεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων στον τόπο, θα αντιµετωπίζει την παραγωγική
διαδικασία µε κριτήριο, όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου, αλλά
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών µε έναν κεντρικό σχεδια-
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σµό. Αυτό προϋποθέτει, βεβαίως, εκτός από το να αλλάξει χέρια
η εξουσία και από τα χέρια των καπιταλιστών να περάσει στα
χέρια των εργατών και των κοινωνικών τους συµµάχων, ταυτόχρονα να συνοδεύεται µέσα από τη βίαιη απαλλοτρίωση της καπιταλιστικής συγκεντρωµένης ιδιοκτησίας στα βασικά µέσα
παραγωγής.
Αυτή, λοιπόν, είναι η προοπτική, αυτός είναι ο ρεαλισµός και
σ’ αυτόν ακριβώς το µονόδροµο προς όφελος του λαού, καλούµε σήµερα το λαό, το εργατικό κίνηµα, τη νεολαία, που προέρχεται από τα λαϊκά στρώµατα, να βαδίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω δυο ανακοινώσεις
προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Θαλάσσια στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντοςΕναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής Δρίτσας ζητά από το
Σώµα ολιγοήµερη άδεια για να απουσιάσει στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής του
ΛΑΟΣ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης προτάσεως
του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαντλείται στο ότι
δίνεται η ευκαιρία να γίνει µια συζήτηση για φλέγοντα ζητήµατα.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα θέµατα, τα
οποία τίθενται απ’ αυτήν την πρόταση, προκειµένου να γίνει σε
ένα βαθµό κατανοητό σε όλους µας για τι πράγµα µιλάµε µε
ακρίβεια:
Το χρέος, η σύνθεσή του και η δυνατότητα να χαρακτηριστεί
επαχθές και ενδεχοµένως να αµφισβητηθεί η πληρωµή του. Τι
είναι το χρέος; Το χρέος, όπως ξέρετε, συντίθεται αυτή τη στιγµή
από εκδόσεις οµολόγων -ένα κοµµάτι του- και τα οµόλογα είναι
αξιόγραφα, τα οποία ενσωµατώνουν στην πραγµατικότητα δανειακές συµβάσεις. Είναι, δηλαδή, µια συµφωνία την οποία έχει
κάνει το ελληνικό δηµόσιο µε δανειστές του, τρίτους, τους οποίους βρήκε στη χρηµαταγορά για ένα τµήµα των δανείων αυτών.
Για ένα άλλο τµήµα, είναι δάνεια τα οποία δίνονται στο πλαίσιο
του µηχανισµού στήριξης, έχουν ληφθεί µέχρι στιγµής και οφείλονται στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή στα κράτη, τα οποία
χορήγησαν αυτά τα δάνεια. Αυτό είναι το χρέος. Είναι δανειακές
συµβάσεις. Άλλες έχουν εκδόσεις οµολόγων δηµοσίου, άλλες
είναι απευθείας υποχρέωση από δανειακή σύµβαση που υπέγραψε το ελληνικό δηµόσιο µε τους δανειστές του.
Τι να αµφισβητήσουµε ακριβώς απ’ αυτό; Δεν έχω καταλάβει
τι να αµφισβητήσουµε απ’ αυτό και σε ποια βάση. Το τι χρήση
αυτών των χρηµάτων έκανε το ελληνικό δηµόσιο, δεν περιέχεται
στις δανειακές συµβάσεις, για να µπορέσει να αµφισβητηθεί.
Θα είχε ένα νόηµα µια τέτοιου είδους αµφισβήτηση, εάν τα δάνεια ήταν συνδεδεµένα µε άλλου τύπου ενοχικές συµβάσεις του
δηµοσίου. Ήθελα να αγοράσω υποβρύχια, δεν είχα λεφτά, ήθελε
να µου πουλήσει η «FERROSTAAL» και µου είπε η «FERROSTAAL»: Μια που δεν έχεις λεφτά, να κανονίσουµε να πάρεις
ένα δάνειο το οποίο, όµως, είναι συνδεδεµένο µε την αγορά των
υποβρυχίων, για να µε αποπληρώσεις. Κρίνουµε ότι η βασική
σύµβαση της «FERROSTAAL» πάσχει και, αφού πάσχει η σύµβαση της «FERROSTAAL», άρα δεν οφείλουµε και το δάνειο που
έχει δοθεί για τη συγκεκριµένη εκπλήρωση υποχρεώσεως. Αυτό
το καταλαβαίνω. Υπάρχει κανένα τέτοιο δάνειο στην Ελλάδα;
Υπάρχει κανένα τέτοιο δάνειο, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τη
χρήση των χρηµάτων, που έκανε το ελληνικό δηµόσιο; Άρα, τι να
αµφισβητήσουµε; Πού να το αµφισβητήσουµε; Τι νόηµα έχει
αυτή η συζήτηση;
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Αν εννοείτε από την άλλη µεριά κάτι άλλο, ότι πράγµατι υπήρξαν συµβάσεις µε καταχρηστικούς όρους, ότι ενδεχοµένως
υπήρξαν συµβάσεις προµηθειών λεόντειες, ότι υπήρξαν συµβάσεις που τα τιµήµατα ήταν δυσανάλογα, βεβαίως αυτό να ελεγχθεί. Θέλετε η «SIEMENS»; Θέλετε τα υποβρύχια; Θέλετε οι
προµήθειες αµυντικού υλικού; Θέλετε οι προµήθειες τηλεπικοινωνιακού υλικού; Αυτό το έχουµε πει πρώτοι εµείς. Αυτό να
ελεγχθεί. Αλλά τότε δεν ελέγχω το χρέος, ελέγχω τις επιµέρους
συµβάσεις, για να βρω ποια ζηµία προεκλήθη και εν συνεχεία,
µειώνοντας τα τιµήµατα των συµβάσεων αυτών, παίρνω τα χρήµατα από εκεί και τα δίνω στο χρέος, το οποίο κατεβαίνει. Εκπληρώνω όµως τις υποχρεώσεις µου προς τους δανειστές, οι
οποίοι µε µόνη αιτία το δάνειο µε δάνεισαν, χωρίς να ξέρουν τι
θα τα κάνω εγώ αυτά τα λεφτά. Αν εννοείτε αυτό, εµείς έχουµε
ζητήσει µε κοινοβουλευτικό έλεγχο -τελευταία απαντούσε για το
συγκεκριµένο θέµα ο κύριος Υφυπουργός- κατ’ επανάληψη να
προσδιοριστεί η ζηµία του δηµοσίου από συγκεκριµένες συµβάσεις. Και αν πράγµατι προσδιοριζόταν η ζηµία του δηµοσίου,
τότε ενδεχοµένως θα µπορούσαν και να γεννηθούν αξιώσεις
απέναντι σε αυτές τις εταιρίες που αυτές οι αξιώσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση του χρέους. Αυτό άραγε
εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ; Μετά βεβαιότητος όχι. Δεν εννοεί αυτό. Αυτό
εννοεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
Και για να κλείσω αυτόν τον κύκλο, θα πω ότι η αβελτηρία του
ελληνικού δηµοσίου είναι θεαµατική, διότι ως προς τον προσδιορισµό αυτών των ζηµιών δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν
έχουν προσδιορίσει ακόµα ποιες ζηµίες έχουν δηµιουργηθεί από
αυτές τις συµβάσεις προµηθειών και αντιστοίχως δεν έχουν
ασκήσει και ένδικα βοηθήµατα, ένδικα µέσα, ως προς την κατοχύρωση των αξιώσεων του δηµοσίου. Άρα, το ελληνικό δηµόσιο,
έτσι όπως εκφράζεται κάθε φορά από την Κυβέρνηση, δεν έχει
ενεργήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Εµείς είµαστε που το ελέγχουµε στην κατεύθυνση αυτή. Ξαναρωτάω όµως: Αυτός είναι ο
στόχος της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν είναι
αυτός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία
του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να αθροιστεί στη συνολική θωπεία µίας αντιλήψεως που υπάρχει στον ελληνικό λαό, ότι για κάποιο λόγο, η
Ελλάδα έχει έναν εύκολο δρόµο από αυτό το πρόβληµα στο
οποίο βρίσκεται και ο εύκολος δρόµος, η εύκολη απάντηση, η
εύκολη λύση, που προέρχεται κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να µην πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει ως προς
τους τρίτους, η ιδεολογία του µπαταχτσή. Αυτή, λοιπόν, είναι η
απάντηση που θέλουν να δώσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτό, λοιπόν, είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά πρέπει να γίνει
σήµερα; Τότε να ρωτήσω κάτι: Τι νόηµα έχει αυτή η επιτροπή;
Για να µας δώσει και ηθικό επιχείρηµα; Ο µπαταχτσής έχει απλά
πράγµατα που λέει: «Δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω, γιατί δεν έχω.
Δεν πληρώνω, γιατί δε θέλω. Δεν πληρώνω, γιατί δε µ’ αρέσει.
Δεν πληρώνω, γιατί µ’ αδίκησε η “κενωνία”». Για κάποιο λόγοι οι
µπαταχτσήδες δεν πληρώνουν. Τι να την κάνουµε την επιτροπή;
Αν αυτό είναι το οποίο σε τελευταία ανάλυση επιζητείτε, ας γυρίσουµε να πούµε: «Όχι. Πόσα είναι; Τριακόσια τριάντα, τριακόσια σαράντα; Δεν τα πληρώνουµε».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ κουβαρντάς είστε! Θα πληρώσετε τα πάντα, µπράβο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµένα, κύριε Λαφαζάνη, µε έµαθαν
κάτι από το σπίτι µου και µετά µου το έµαθε και ο Αστικός Κώδικας. Υποθέτω όµως, κύριε Λαφαζάνη, ότι αυτό που εµένα µε έµαθαν από το σπίτι µου, το έµαθαν και στις περισσότερες
οικογένειες αυτού του τόπου: ότι όταν αναλαµβάνουµε µια υποχρέωση, την εκπληρώνουµε. Εµείς αυτό µάθαµε: ότι όταν δίνουµε το λόγο µας, τον τηρούµε και ότι όταν δίνουµε µια
υπόσχεση, την εκπληρώνουµε. Εσείς ενδεχοµένως µάθατε άλλα
πράγµατα, υποθέτω. Ίσως προκύπτουν από εκεί.
Αλλά να πω κάτι άλλο; Για να µην κάνουµε µια ηθική διαφωνία,
υπήρχε στη Φιλοσοφία του Δικαίου ένα ωραίο ερώτηµα: Πρέπει
να τηρούµε τις υποσχέσεις µας; Έστω -έλεγε το ερώτηµα αυτό
στην Ηθική Φιλοσοφία- ότι µπορούµε να ξεφύγουµε χωρίς συνέπειες, πρέπει τότε να εκπληρώνουµε τις υποσχέσεις µας; Και σας
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διαβεβαιώ ότι ακόµα και µεγάλοι θεωρητικοί στη φιλοσοφία, άνθρωποι της Αριστεράς, ουδείς εξ αυτών απαντούσε σε αυτό το
ερώτηµα που δεν είχε συνέπειες -προσέξτε τι σας λέω- ότι δεν
πρέπει να τις εκπληρώνουµε. Όλοι απαντούν για µια σειρά από
λόγους ότι τις υποχρεώσεις µας πρέπει να τις εκπληρώνουµε.
Να σας παραπέµψω -ενδεχοµένως τον έχετε ακούσει- σε ένα
µεγάλο φιλόσοφο του Δικαίου, τον Ρόναλντ Ντουόρκιν, ο οποίος
είναι άνθρωπος της Αριστεράς, δεν είναι άνθρωπος της Δεξιάς
ούτε είναι εθνικιστής ούτε είναι κανένας τέτοιος. Αυτός, λοιπόν,
έχει κεφάλαια ολόκληρα «Γιατί πρέπει να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας». Αλλά επειδή µπορεί να µην σας αρέσει η Ηθική
Φιλοσοφία…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι φιλοσοφικό το ζήτηµα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είδατε; Πήγατε κατευθείαν στο επόµενο ερώτηµα.
Πάµε στο πρακτικό, λοιπόν. Επειδή µπορεί να µην σας αρέσει
η Ηθική Φιλοσοφία ή και να µην σας αφορά, να περάσουµε στο
πρακτικό: Το πρακτικό, λοιπόν, είναι το εξής: Να µην πληρώσουµε. Τι να µην πληρώσουµε; Τα 330 δισεκατοµµύρια. Γιατί;
Γιατί δεν θέλουµε, γιατί δεν τα έχουµε, γιατί δεν µπορούµε, γιατί
καλύτερα είναι να µην πληρώσουµε. Μάλιστα. Ποιες θα είναι οι
συνέπειες την επόµενη µέρα; Αυτό γιατί δεν το εξηγούµε στον
ελληνικό λαό; Οι συνέπειες θα είναι οι εξής: Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν ελληνικά οµόλογα; Έχουν. Από πού θα πληρώνονται
οι συντάξεις; Γιατί τα ασφαλιστικά ταµεία χρησιµοποιούν τα οµόλογα για να εξασφαλίζουν τη ρευστότητά τους, για να πληρώνουν συντάξεις. Από πού θα πληρώνονται οι συντάξεις; Από το
πουθενά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν οµόλογα του δηµοσίου;
Έχουν. Από πού εξασφαλίζουν τη ρευστότητά τους οι ελληνικές
τράπεζες; Από το ότι δίνουν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τα δέχεται ευτυχώς
µέχρι στιγµής, και εξασφαλίζουν τη ρευστότητα και µπορούν
όλοι όσοι έχουν χρήµατα στις τράπεζες και πηγαίνουν την επόµενη µέρα, βάζουν την καρτούλα, κάνουν την ανάληψή τους και
κινείται η διαδικασία. Θα καταρρεύσουν οι ελληνικές τράπεζες,
εάν δεν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις; Θα καταρρεύσουν. Προσέξτε τις απαντήσεις που δίνετε εσείς εν συνεχεία. «Τι σηµασία
έχει;».
Παρεµπιπτόντως, να θέσω ένα άλλο ζήτηµα, γιατί το ακούω
ως πατριωτικό επιχείρηµα αυτό. Αυτό είναι το πιο εξωφρενικό απ
όλα: Βεβαίως, θα φάµε και τα λεφτά όσων µας δάνεισαν, όλων
εκείνων των Κοινοβουλίων που ψήφισαν για να δανειοδοτηθεί η
Ελλάδα. Μάλιστα. Θα τα φάµε και αυτά τα λεφτά. Ακριβώς πώς
πρόκειται να αισθανθούν οι λαοί -όχι οι πολιτικοί- οι φορολογούµενοι είκοσι έξι χωρών, των πιο ισχυρών και προηγµένων στον
κόσµο, όταν η Ελλάδα πρόκειται να τους φάει τα λεφτά; Πώς
ακριβώς πρόκειται να αισθανθούν; Φαντάζοµαι όπως θα αισθανόντουσαν και οι Έλληνες και είµαι σίγουρος ότι ουδείς Έλληνας
θα το έβρισκε αυτό συµπαθητικό ή διασκεδαστικό. Άρα, εκτός
από όλα αυτά, να οδηγήσουµε και τη χώρα στη διεθνή αποµόνωση. Και µετά να ακούω τις κορώνες για τη διεθνή ανεξαρτησία
και να δω πού θα βρίσκουµε ερείσµατα στο διεθνές επίπεδο,
προκειµένου να υποστηρίζουµε τα δίκαιά µας, προκειµένου να
ακούγεται η φωνή µας, προκειµένου να µας βλέπουν µε συµπάθεια, φίλοι, εταίροι, χώρες, µε τις οποίες έχουµε προφανώς κοινά
συµφέροντα και κοινές πορείες. Να καταλάβω δε αυτό το επιχείρηµα πού µας οδηγεί. Μας οδηγεί σίγουρα στη διεθνή αποµόνωση.
Πάµε όµως παρακάτω, στα εσωτερικά. Επειδή βεβαίως, δεν
θα µπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις και επειδή βεβαίως θα
καταρρεύσουν οι τράπεζες, υπάρχει µια πολύ καλή ιδέα: Να κρατικοποιήσουµε όλες τις τράπεζες και βεβαίως εν συνεχεία,
επειδή δεν θα έχουµε χρήµατα να δανειστούµε για να πληρώσουµε τις συντάξεις, να γυρίσουµε στη δραχµή. Κρατικοποίηση
των τραπεζών, επιστροφή στη δραχµή και πάρα πολύ ωραία,
αφού θα έχουν γίνει όλα αυτά τα συµπαθητικά, η Ελλάδα θα είναι
η χώρα που θα έχει ανακαλύψει τη χρονοµηχανή: Σε µια ηµέρα
επιστρέφουµε στο 1950. Μία τηλεµεταφορά, µια άµεση µετακίνηση µέσα στο χρόνο, επιστροφή στο 1950.
Δεν θα πληρώνουµε τίποτα. Θα µείνουµε φυσικά εκτός των
χρηµαταγορών. Εφόσον θα έχουµε γυρίσει στη δραχµή, είναι τε-
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λείως αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει περιορισµός των κεφαλαίων, γιατί όποιος έχει τα στοιχειώδη χρήµατα θα τρέχει να τα
βγάλει έξω, όπως γινόταν στο παρελθόν, άρα συναλλαγµατικοί
αντιστοίχως περιορισµοί και περιορισµοί στη µετακίνηση των κεφαλαίων. Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε µια ηµέρα σ’ ένα µικρό
κρατίδιο αδιάφορο, χωρίς καµµία σηµασία και βεβαίως, έχει
στραφεί σε µια θεαµατική φτώχεια.
Τι είναι εκείνο το οποίο θα µπορεί να αγοράζεται µε τη δραχµή,
που ο συσχετισµός της προφανώς δεν θα είναι 1 προς 340,75,
αλλά θα είναι 1 προς 3.500 ή δεν ξέρω πόσο άλλο; Είναι προφανές ότι όλο αυτό, το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση της ανάπτυξης σήµερα καταστρέφεται. Και αυτό γιατί;
Γιατί να το κάνουµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αυτό
δεν έχω καταλάβει. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα αυτής της καταστροφικής επιλογής; Θα επανεκκινήσουµε µήπως την οικονοµία;
Βεβαίως, θα την επανεκκινήσουµε, υπό την έννοια ότι θα αρχίσουµε να φτιάχνουµε τις κατσαρόλες και τους τεντζερέδες που
έφτιαχναν το 1950 και θα βρεθούµε σ’ αυτή την ωραία πρώιµη
βιοτεχνική ανάπτυξη, από την οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να
έχουµε µετακινηθεί µέχρι σήµερα. Υπάρχει κανένας λόγος;
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα γιατί πρέπει να
τα υποστούµε όλα αυτά. Γιατί δεν πρέπει να περικόψουµε τις δαπάνες του δηµοσίου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αφήστε να πούµε εµείς…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί να σας αφήσω; Υποθέτω ότι
έχω το λόγο. Πρέπει να σας αφήσω κιόλας; Εσείς πρέπει να µε
αφήσετε να µιλήσω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άρα, λοιπόν, πρέπει να τα υποστούµε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ένα άτολµο πολιτικό σύστηµα δεν κοιτάζει
να κάνει τόσο απλά πράγµατα όπως: Έχω έναν προϋπολογισµό,
θέλω να φτιάξω πρωτογενή πλεονάσµατα. Κύριε Υπουργέ, κύριε
Υφυπουργέ, θα πάρουµε τα νούµερα έτσι ώστε να φτιάξουµε
πρωτογενή πλεονάσµατα και θα κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε, ό,τι είναι εκείνο που χρειάζεται.
Εκείνο που χρειάζεται, δεν είναι να βαρύνουµε και άλλο την
αγορά µε περαιτέρω φορολογία. Εκείνο που χρειάζεται είναι,
αυτοί, που είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία αυτής της κατάστασης στην Ελλάδα και για τα ελλείµµατα, να ακολουθήσουν
µια ανάδροµη πορεία µε προσοχή, µε κοινωνικά δίκτυα τα οποία
θα προστατέψουν όσους θα πληγούν απ’ αυτό, κατά το δυνατό,
αλλά σε µια κατεύθυνση ρεαλιστικής µειώσεως των δαπανών του
δηµοσίου.
Αυτό είναι όλο και όλο που πρέπει να γίνει. Αν αυτό σηµαίνει
ότι µπορεί να πειραχθεί το µισθολογικό, να πειραχθεί το µισθολογικό. Αν αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κλείσουν οργανισµοί, θα
κλείσουν οργανισµοί. Αν αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα προνοιακά ώστε να εξορθολογιστούν και οι κοινωνικές
µεταβιβάσεις να βρουν πραγµατικές αντιστοιχίσεις, θα γίνει
αυτό.
Καταστρέφεται αυτός ο τόπος γιατί δεν τολµάει η Κυβέρνηση
να κάνει αυτό. Θα υποστούµε αυτή την τεράστια καταστροφή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µπορούσα να έχω τριάντα δευτερόλεπτα ακόµα, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κινδυνεύουµε, λοιπόν, να υποστούµε
αυτή την καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει το πολιτικό θάρρος να
ειπωθούν αυτά.
Επιτρέψτε µου µια κουβέντα. Την τοποθέτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος τη βρίσκω τετράγωνη και καθαρή. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Αυτό είναι ότι θέλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος να κάνουµε κοµµουνισµό. Φυσικά, ποιο χρέος έχει νόηµα σε ένα κοµµουνιστικό καθεστώς; Φυσικά, τι δουλειά έχουν οι τράπεζες;
Φυσικά, τι µας ενδιαφέρουν τα ασφαλιστικά ταµεία; Φυσικά, τι
µας ενδιαφέρει το διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα; Φυσικά, τι µας
ενδιαφέρει όλο αυτό το πλαίσιο της παγκόσµιας λειτουργίας;
Δεν υπάρχει και η Βόρεια Κορέα στον κόσµο; Βεβαίως και υπάρ-
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χει. Σιγά που δεν υπάρχει!
Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέει, σε αντίθεση
µε το ΣΥΡΙΖΑ που δεν καταλαβαίνω τι λέει. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος καταλαβαίνω τι λέει. Η Ελλάδα να γίνει Βόρεια
Κορέα. Μάλιστα. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος το καταλαβαίνω. Το ερώτηµα µετατίθεται. Ο ελληνικός λαός όµως θέλει η
Ελλάδα να γίνει Βόρεια Κορέα; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Θέλει η Ελλάδα να κάνει κοµµουνισµό; Αν δεν θέλει, έχει ένα
δρόµο. Η Ελλάδα να γίνει µια χώρα ανταγωνιστική, παραγωγική,
σοβαρή, αξιοπρεπής, δυναµική, δηλαδή µια κανονική χώρα µέσα
στην Ευρώπη και τον κόσµο. Και αυτό είναι που πρέπει να διεκδικήσουµε
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα παρατεταµένα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για οχτώ λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας, οι
Έλληνες πολίτες, όλοι µας βιώνουµε µια δύσκολη πραγµατικά
κατάσταση. Υπάρχει ανασφάλεια, σύγχυση, αβεβαιότητα. Κυρίως υπάρχει αβεβαιότητα για τους νέους ανθρώπους, τη νέα
γενιά της πατρίδας µας.
Υπάρχει ένα τεράστιο δηµόσιο χρέος, από τα µεγαλύτερα
στον κόσµο, ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, µια Δηµόσια
Διοίκηση που δεν παίρνει µπροστά, που δεν πρωτοστατεί στην
συνολική προσπάθεια της χώρας, πολίτες που λειτουργούν µε
φοβική συµπεριφορά και λειτουργία απέναντι στις καταναλωτικές τους συνήθειες, απέναντι στις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες, ένας επιχειρηµατικός κόσµος που κάθεται φοβισµένος, δεν
τολµά, διστάζει, ένα τραπεζικό σύστηµα που και αυτό άτολµο,
ταµπουρωµένο, δεν ρισκάρει, δεν προσπαθεί, δεν συµµετέχει
στην προσπάθεια.
Σ’ αυτό το κλίµα νοµίζω ότι είναι χρήσιµη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να δούµε πώς διαµορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια το δηµόσιο χρέος, πώς εξελίχθηκε, ποιες δαπάνες έγιναν και γιατί έγιναν,
γιατί το ελληνικό κράτος δεν µπόρεσε διαχρονικά να εισπράξει
τους φόρους από µεγάλες κατηγορίες συµπολιτών µας, γιατί
φτάσαµε τελικά εδώ που φτάσαµε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
να το δούµε.
Και εµείς στο ΠΑΣΟΚ έχουµε κάνει την αυτοκριτική µας και
έχουµε δει ψύχραιµα πώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα µέχρι εδώ.
Πιστεύω ότι µαζί µας θα συµφωνήσει ένας ψύχραιµος αντικειµενικός αναλυτής ότι πραγµατικά τη δεκαετία του ’80 αυξήθηκε το
δηµόσιο χρέος και θα χρεώσει το ΠΑΣΟΚ γι’ αυτή την αύξηση
του δηµόσιου χρέους στη δεκαετία του ’80.
Ο ίδιος όµως ψύχραιµος αναλυτής και παρατηρητής πιστεύω
ότι θα πιστώσει στο ΠΑΣΟΚ το γεγονός πως σε εκείνη την περίοδο, αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος, άλλαξε την κοινωνία.
Έβαλε στο προσκήνιο τους µισούς Έλληνες, που ήταν στο παρασκήνιο µέχρι τότε, αύξησε µισθούς και συντάξεις και έδωσε
τη δυνατότητα πραγµατικά για µια καλύτερη ποιότητα ζωής στον
κόσµο. Έκανε τις µεγάλες υποδοµές, έχτισε νοσοκοµεία, δηµιούργησε τις προοπτικές για την άλλη, την καλύτερη Ελλάδα.
Ύστερα έχουµε την περίοδο από το 1989 µέχρι το 1993, όπου
τότε αυξήθηκε το δηµόσιο χρέος. Από το 67% πήγε στο 98%,
χωρίς να έχουµε αντίστοιχα αποτελέσµατα και χωρίς να σηµειώνουµε µια προσπάθεια να ελεγχθεί το δηµόσιο χρέος.
Ύστερα έχουµε ξανά την περίοδο του ΠΑΣΟΚ από το 1993
µέχρι το 2004, καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας το χρέος διατηρήθηκε στα επίπεδα του 98%, 99%, 100%. Στο 97% παραδώσαµε
το χρέος το 2004 στην επόµενη κυβέρνηση της χώρας, την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ύστερα έχουµε την περίοδο 2004-2009, όπου πραγµατικά ξέφυγε από κάθε έλεγχο το δηµόσιο χρέος. Φτάσαµε στην περίοδο
2007-2009 για να επιβεβαιωθεί η ιστορία ότι από το κακό υπάρχει
και το χειρότερο, όπου πραγµατικά το 2009 το έλλειµµα είχε προβλεφθεί στο 2% και κατέληξε στο 15,4% -ήταν η µεγαλύτερη
απόκλιση νοµίζω παγκόσµια- και το δηµόσιο χρέος βέβαια σκαρφάλωσε στο 127%, κοντά στα 300 δισεκατοµµύρια.
Άρα, µπορεί να χρεώσει κανείς τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
της δεκαετίας του ’80 γιατί αύξησαν το χρέος, µπορεί όµως να
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πιστώσει τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί από το 1993 µέχρι το
2004 έκαναν µια τιτάνια προσπάθεια να διατηρήσουν το χρέος
στα ίδια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τότε έγιναν τα µεγάλα
έργα στην Ελλάδα. Μπορεί να πιστώσει ακόµα το ΠΑΣΟΚ γιατί
από το 2009 που ανέλαβε την Κυβέρνηση µέχρι και σήµερα κάνει
µια οργανωµένη, συστηµατική, τιτάνια προσπάθεια για να περιορίσει, να τιθασεύσει, να ελέγξει το δηµόσιο χρέος.
Αντίστοιχα, δεν υπάρχει περίοδος τα τελευταία τριάντα χρόνια
που νοµίζω ότι µπορεί κάποιος καλόπιστος να πιστώσει τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας µε µια ουσιαστική και αποτελεσµατική προσπάθεια για έλεγχο και µείωση του δηµοσίου
χρέους.
Αυτή, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πραγµατικότητα.
Δεν φτάνουν όµως οι διαπιστώσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χρειάζεται δράση. Και εµείς πριν από ενάµιση περίπου
χρόνο βρεθήκαµε µπροστά σε µια τραγική πραγµατικότητα και
οφείλαµε να δράσουµε.
Σε καµµία περίπτωση δεν πέρασε από το µυαλό µας ότι οφείλουµε να παραιτηθούµε και να λειτουργήσουµε ως κοµπάρσοι.
Συναισθανθήκαµε την ευθύνη µας και το καθήκον µας απέναντι
στους Έλληνες πολίτες. Κατανοήσαµε ότι αυτή η ιστορία πρέπει
να σταµατήσει. Αυτή η κουλτούρα σχεδόν που δηµιουργήθηκε
όλα τα προηγούµενα χρόνια ότι µε δανεισµό µπορούµε να ζήσουµε και να λύσουµε τα προβλήµατά µας, κατανοήσαµε ότι
πλέον πρέπει να τελειώνει, να λάβει τέλος.
Γι’ αυτό κιόλας συνειδητοποιήσαµε ότι η λύση του προβλήµατος για τη χώρα µας θα πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο επίπεδο αφορά στο εσωτερικό, στη χώρα µας. Εµείς εδώ
πρέπει να πάρουµε µέτρα, να πάρουµε αποφάσεις, να κάνουµε
προγράµµατα, να κάνουµε µεταρρυθµίσεις, να κάνουµε αλλαγές.
Ο δεύτερος πυλώνας της λύσης του προβλήµατος θα πρέπει,
βέβαια, να αναζητηθεί στην Ευρώπη, στους εταίρους µας. Πρέπει, δηλαδή, να είναι η ευρωπαϊκή λύση.
Και κινηθήκαµε και στις δύο κατευθύνσεις. Πήραµε πρωτοβουλίες και πείσαµε. Δηµιουργήσαµε τον προσωρινό µηχανισµό στήριξης. Εξασφαλίσαµε µε τη δανειακή σύµβαση που υπογράψαµε
ένα τεράστιο ποσό, για να έχουµε το χρόνο –εξασφαλίσαµε, δηλαδή, µία πίστωση χρόνου- για να κάνουµε εκείνες τις αλλαγές,
εκείνες τις µεταρρυθµίσεις και να πάρουµε εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούνται, προκειµένου µια για πάντα να φύγουµε απ’
αυτό το φαύλο κύκλο.
Πήραµε µέτρα αµέσως. Ψηφίσαµε το νόµο για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη και ουσιαστικά επιβάλαµε αυστηρές
διαδικασίες για τον έλεγχο και την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Προβλέψαµε τη σύσταση γραφείου στη Βουλή που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισµού. Θεσπίσαµε
ανώτερο δανεισµό, ανώτερες δαπάνες. Υποχρεώσαµε τους
Υπουργούς να µην µπορούν ανεξέλεγκτα να υπογράφουν και να
δηµιουργούν δαπάνες και να στέλνουν το λογαριασµό στο τέλος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, βάζει και ένα δεύτερο ζήτηµα, δηλαδή να
αποδώσουµε ευθύνες. Συµφωνώ απολύτως στο να αποδώσουµε
ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Βέβαια, υπάρχουν και πολιτικές που
ακολουθήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια που έχουν σχέση µε τη
λειτουργία του κράτους µας και της ελληνικής δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, στο τρίτο σκέλος δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Δεν µπορεί καµµία υπεύθυνη και σοβαρή χώρα να µην αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις της. Είναι το χειρότερο µήνυµα που µπορούµε να στείλουµε στο εσωτερικό, αλλά και στη διεθνή
κοινότητα, όταν πούµε ότι κάνουµε στάση πληρωµών, ότι αποφασίζουµε να χρεωκοπήσουµε, ότι αποφασίζουµε να περικόψουµε και να πληρώσουµε λιγότερες από τις υποχρεώσεις που
οφείλουµε στον κόσµο, διότι εµείς µπορεί να διαχειριστήκαµε µε
κακό τρόπο τα δάνεια που πήραµε, αλλά είναι δική µας η ευθύνη
και δεν µπορούµε να διατυµπανίσουµε στον κόσµο µε τη λειτουργία µας ότι είµαστε ένα ανίκανο διαχειριστικά κράτος και µία αδύναµη χώρα.
Επιτέλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα δεν είναι
ίδρυµα! Δεν είµαστε ανάπηροι σ’ αυτόν τον τόπο. Είµαστε υπε-
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ρήφανοι Έλληνες και ζούµε σε µία χώρα µε τεράστια συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που είναι στο χέρι µας να τα αξιοποιήσουµε και
να βγούµε απ’ αυτήν την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Οφείλουµε, όµως, κύριε Υπουργέ, να δούµε και λάθη
που έχουµε κάνει και παραλείψεις και ανεπάρκειες. Οφείλουµε
να µετρήσουµε τις αντοχές των Ελλήνων πολιτών και τελικά να
συνεννοηθούµε! Οφείλουµε να προχωρήσουµε σε µία εθνική συνεννόηση, σε µία ενότητα των δυνάµεων της χώρας µας, για να
στείλουµε ένα δυνατό µήνυµα σε όλα τα fora, που παίρνουν τις
µεγάλες αποφάσεις και κυρίως, για να δηµιουργήσουµε µία ελπίδα και µία προοπτική που χρειάζεται ο τόπος µας και ειδικά οι
νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μαργέλη.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες, τρεις εκπαιδευτικοί και δεκαοκτώ γονείς από το Πειραµατικό Ολοήµερο Δηµοτικό Σχολείο Ανατολικού Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές είναι πράγµατι ιστορικές. Το λέµε πολλές φορές,
αλλά πραγµατικά αυτές τις µέρες ζούµε τον ορισµό των «ιστορικών στιγµών». Δεν είµαστε, προφανώς, υποχρεωµένοι οι Βουλευτές να συµφωνούµε µεταξύ µας για τη διάγνωση και τη θεραπεία.
Είµαστε, όµως, καταδικασµένοι να µην αποδειχθούµε κατώτεροι
των περιστάσεων και είµαστε σίγουρα υποχρεωµένοι να λέει ο
καθένας, µε βάση τη συνείδησή του και την ιδεολογία του, τη
δική του αλήθεια υπεύθυνα και τεκµηριωµένα.
Ένα ερώτηµα απασχολεί τους Έλληνες πολίτες που είναι το
εξής: Πώς φθάσαµε µέχρι εδώ; Φθάσαµε µέχρι εδώ γιατί –κακά
τα ψέµατα- επικράτησε ο λαϊκισµός και ο κρατισµός από το 1980
και µετά. Ο λαϊκισµός οδήγησε τη χώρα να ζει πάνω από τις δυνάµεις της και οδήγησε σε αντιλήψεις οι οποίες δεν νοιάζονταν
και δεν αποσκοπούσαν στις επόµενες γενιές και το συµφέρον
τους, αλλά στις επόµενες εκλογές. Ο κρατισµός ήθελε επενδύσεις χωρίς επενδυτές, εργαζόµενους χωρίς επιχειρηµατίες και
ανάπτυξη χωρίς ανταγωνιστικότητα.
Αυτή η λογική ξεκίνησε µε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980,
που ήταν ο πρωτοµάστορας αυτής της λογικής. Η Αριστερά πλειοδότησε σ’ αυτές τις αντιλήψεις και η Νέα Δηµοκρατία, αν και
προσπάθησε να αντισταθεί, δεν το έκανε επαρκώς.
Θελήσαµε να γίνουµε Ευρώπη, χωρίς ευρωπαϊκές λογικές. Γι’
αυτό και φθάσαµε µέχρι εδώ. Το γεγονός ότι το χρέος στη δεκαετία του 1980 τριπλασιάστηκε –και έχω εδώ το σχετικό πίνακα
που δείχνει ότι όχι απλώς αυξήθηκε, αλλά τριπλασιάστηκε µέσα
σε οκτώ χρόνια- έρχεται να πιστοποιήσει ποια ήταν η ρίζα του
κακού. Οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όσο και αν θέλουν να το κρύψουν, είναι σαν να επιχειρούν να κρύψουν έναν ελέφαντα µέσα
σε ένα ντουλάπι. Ας κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί αν δεν
συνειδητοποιήσουν ποια ήταν τα λάθη, δεν θα βρούµε το σωστό
δρόµο και δεν θα µιλήσουµε στους πολίτες µε τη γλώσσα της
αλήθειας.
Όµως και η Αριστερά, όπως είπα προηγουµένως, υπερθεµάτιζε σ’ αυτές τις λογικές. Δεν θα µιλήσω θεωρητικά. Θα µιλήσω
για κάτι που βίωσα, για την Ολυµπιακή. Θυµάµαι τους συνδικαλιστές και του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς να έρχονται στο γραφείο µου και να προσπαθούν να το σπάσουν δύο φορές.
Θυµάµαι τους διαλόγους εδώ µέσα ότι δήθεν η Ολυµπιακή ήταν
κερδοφόρα. Οι συνάδελφοι των κοµµάτων της τότε Αντιπολίτευ-
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σης, του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, προσπαθούσαν να κάνουν
τη νύχτα µέρα. Ευτυχώς, φυσικά, που επιµείναµε, γιατί αν είχαµε
κρατήσει και την Ολυµπιακή, το 2010 και το 2011 θα είχαµε πληρώσει ακόµα σχεδόν ένα δισεκατοµµύριο ευρώ µόνο γι’ αυτή τη
ζηµιογόνα εταιρεία!
Θα πει κανείς, όλα αυτά θα πρέπει να µας οδηγήσουν στο να
µην ψάξουµε πώς δηµιουργήθηκε το δηµόσιο χρέος; Να ψάξουµε ασφαλώς! Και γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει
τη δική της πρόταση για εξεταστική επιτροπή! Πρέπει να συζητήσουµε και να καταλογίσουµε και ευθύνες. Άλλωστε, είτε καταλογίσουµε εµείς είτε δεν καταλογίσουµε, να ξέρετε ότι ο λαός
καταλογίζει µόνος του και δεν έχει τη δική µας ανάγκη.
Επίσης, είναι σωστό κάτι που ειπώθηκε ήδη προηγουµένως,
ότι δηλαδή πρέπει να διερευνηθούν τα σκάνδαλα, να καταλογιστούν ευθύνες και να είµαστε αµείλικτοι σε όσους έβαλαν το δάκτυλο στο βάζο µε το µέλι! Επίσης, πρέπει να στραφούµε νοµικά
–και η Κυβέρνηση πράγµατι καθυστερεί- εναντίον της «SIEMENS» και εναντίον της «FERROSTAAL» για τα σκάνδαλα µε τα
υποβρύχια. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουµε και, µάλιστα, αµέσως!
Όµως, άλλο είναι αυτό και άλλο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία απλώς απεικονίζει τις λογικές που µας οδήγησαν ως εδώ
και, µάλιστα, στην ακραία τους µορφή. Αυτή η πρόταση είναι µία
προέκταση της λογικής του «λεφτά υπάρχουν»!
Θέλω να σκεφτούν κάτι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ας υποθέσουµε ότι αυτή η πρόταση γίνεται δεκτή. Τι θα συµβεί την επόµενη µέρα; Δεν είναι να λέµε απλώς κάποια πράγµατα
ευχάριστα. Τι θα συµβεί την επόµενη µέρα; Θα οδηγηθούµε ή
όχι σε µία στάση πληρωµών; Πού θα οδηγήσει αυτή η στάση πληρωµών; Τι θα πούµε στους δηµοσίους υπαλλήλους, όταν δεν θα
έχουµε να τους πληρώσουµε; Τι θα πούµε στους Έλληνες πολίτες, αν υποχρεωθούν να αγοράζουν καύσιµα µε δελτίο;
Δεν µπορούµε να προσχωρήσουµε στη λογική του λαϊκισµού.
Οι πολίτες παρακολουθούν ανήσυχοι τις εξελίξεις και φοβούνται
για ακόµα χειρότερες εξελίξεις. Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, η µόνη απάντηση είναι η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα
και η αποτελεσµατικότητα.
Λυπούµαι να πω -και πιστέψτε µε δεν το λέω καθόλου αντιπολιτευτικά, αλλά νοµίζω ότι πια συµφωνεί σ’ αυτή την παρατήρηση
το 80% των Ελλήνων πολιτών- ότι η Κυβέρνηση δεν κυβερνά ούτε
υπεύθυνα ούτε αποτελεσµατικά. Μιλάει για εθνική συνεννόηση.
Δεν υπάρχει ενδοκυβερνητική συνεννόηση. Την ίδια µέρα άλλα
λέει ο ένας Υπουργός, άλλα ο δεύτερος και άλλα ο τρίτος. Ξεκίνησαν συζητήσεις µέσα από τους κόλπους της Κυβέρνησης για
δηµοψηφίσµατα, για ανασχηµατισµούς, περίεργα σενάρια, τα
οποία τη µια επιβεβαιώνονται, την άλλη διαψεύδονται.
Και ακόµα περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
απευθύνοµαι περισσότερο στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ- σας
καλώ να σκεφθείτε ειλικρινά και «µε το χέρι στην καρδιά» να µας
πείτε τι έχει κάνει η Κυβέρνηση από τις 11 Φεβρουαρίου και µετά.
Ποιες µείζονες πρωτοβουλίες πήρε; Ήταν η µέρα που η τρόικα
βγήκε και έκανε τις ανακοινώσεις για την ακίνητη περιουσία. Από
τότε και µετά η Κυβέρνηση έβαλε κυριολεκτικά «κάτω τα µολύβια». Και η Κυβέρνηση προχωρεί «στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα»; Διερωτώµαι αν υπάρχει πια ελπίδα.
Μετά από ένα χρόνο εφαρµογής των κυβερνητικών πολιτικών
το έλλειµµα θα είναι µεγαλύτερο το 2011, όπως εξελίσσονται τα
πράγµατα και µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου τετραµήνου, απ’ ό,τι το 2010. Μετά από έναν ορυµαγδό µέτρων αντί να
πάµε µπροστά πάµε πίσω. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών έρχεται και λέει δηµόσια σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αν δεν
πάρουµε την 5η δόση, η χώρα οδηγείται σε χρεοκοπία. Δηλαδή,
µας λέει ότι η κυβερνητική πολιτική είναι µια πολιτική θυσιών
χωρίς ελπίδα. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική.
Εν πάση περιπτώσει, πάνω από τις κυβερνήσεις υπάρχει το
έθνος, υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η πατρίδα µας. Και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εµείς οι τριακόσιοι δεν δικαιούµαστε να αποδειχθούµε κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν δικαιούµαστε να
αποδειχθούµε άβουλοι, δειλοί και µοιραίοι.
Είµαστε µόνοι µας απέναντι στην ιστορία. Και αυτό πρέπει να
το σκεφτόµαστε. Στο βαθµό που η ιστορία θα ασχοληθεί µαζί µας
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υπάρχουν ευθύνες. Και η Κυβέρνηση που εκ των πραγµάτων κυβερνά, θεωρητικώς τουλάχιστον, πρέπει τις ευθύνες αυτές να τις
αναλάβει. Ο µόνος δρόµος -καθώς έχουµε µπει «στο στόµα του
λύκου» και στο ραντάρ των αγορών, καθώς η Κυβέρνηση διαλάλησε το πρόβληµά µας προηγουµένως- είναι να εκπλήξουµε ευχάριστα και λυπούµαι να πω ότι µέχρι τώρα δεν κάνουµε τίποτα
άλλο, παρά να εκπλήττουµε δυσάρεστα. Και αυτό µπορεί να αποβεί µοιραίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηδάκη.
Καλείται στο Βήµα η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τώρα είναι η ιστορική στιγµή που θα πρέπει το πολιτικό δυναµικό
της χώρας να σταθεί µπροστά σε δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις που θα σηµατοδοτήσουν το µέλλον της χώρας, το µέλλον
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης η στιγµή που και η Ευρώπη θα πρέπει να σταθµίσει την αξία της πολιτικής, τη δύναµη
της πολιτικής, απέναντι σε ένα όργιο κερδοσκοπίας που γίνεται
και στο οποίο βλέπουµε ότι οι ευρωπαϊκοί παράγοντες –τράπεζες, πολιτικοί, κυβερνήσεις- δεν έχουν καν κοινό βηµατισµό και
κοινό λόγο.
Γνωρίζουµε όλοι πως η λύση για τα τεράστια διαρθρωτικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη, δυστυχώς, θα είναι. Ούτε όµως µπορούµε να βασιζόµαστε
σε καταστροφολογία ή σε επιπόλαιες συστάσεις και δηλώσεις.
Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε το αυτονόητο. Η Ελληνική Δηµοκρατία τιµά την υπογραφή της. Οφείλουµε, λοιπόν, να σταθούµε στα πόδια µας µε δική µας δουλειά και µε δική µας
ευθύνη. Σαφώς και οφείλουµε να ρίξουµε άπλετο φως και να καταλογίσουµε ευθύνες για κάθε ασύµφορη για το ελληνικό δηµόσιο σχέση εντός και εκτός των πυλών. Είναι κάτι που µας ζητούν
καθηµερινά οι πολίτες. Οφείλουµε όµως να λειτουργήσουµε µε
βάση το κοινοτικό δίκαιο, τιµώντας µε τη σειρά µας τις συµβάσεις που υπέγραψε η χώρα, τιµώντας τις συµβάσεις που υπογράψαµε βάζοντας άλλους λαούς να πληρώσουν για µας και
στέλνοντας τα σωστά µηνύµατα στους ευρωπαίους εταίρους και
στους διεθνείς οργανισµούς. Δεν κάνουµε ευκαιριακή και επικοινωνιακή πολιτική.
Η πρόταση του Συνασπισµού που συζητάµε σήµερα για την
δηµοκρατική υποχρέωση είναι σωστή. Έχουµε δηµοκρατική υποχρέωση να µιλήσουµε και για το χρέος και για τις ευθύνες του
χρέους, πώς δηµιουργήθηκε, ποιοι το δηµιούργησαν. Είναι
όντως σωστό να πούµε ότι είναι εργαλείο για την αντιµετώπιση
της κρίσης. Είναι όµως επικίνδυνο να µπαίνουν σενάρια και να
µπαίνουν φρασεολογίες της λογικής ότι δε θα πληρώσουµε
µέρος του χρέους. Είναι ευθύνη δική µας ότι δεν θα γυρίσουµε
τη χώρα δεκαετίες πίσω ούτε θα την οδηγήσουµε σε αποµόνωση.
Η πρωτοφανής σε όλα τα επίπεδα κρίση που βιώνει η χώρα
µας σήµερα, το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, οι στρεβλώσεις, το πρόβληµα του ελληνικού παραγωγικού µας προτύπου,
ο κίνδυνος χρεοκοπίας πέρυσι το Μάιο, αλλά και οι νέες συνθήκες κρίσης χρηµατοδότησης που τώρα, σε ενεστώτα χρόνο και
µε δραµατικούς τόνους βιώνουµε σαφώς και δε δηµιουργήθηκαν
από το πουθενά. Δεν υπάρχουν ούτε «αθώοι» ένοχοι ούτε ανυποψίαστοι της παρελθούσης ή και της τωρινής εσωτερικής κατάστασης. Ταυτόχρονα, επαναλαµβάνουµε, ότι παρά την κρίση
χρέους της Ευρωζώνης, κυβερνήσεις και τραπεζίτες της Ευρώπης ούτε κοινό λόγο έχουν ούτε κοινό βηµατισµό έχουν για την
αντιµετώπιση της κρίσης, ούτε κοινή ασπίδα προστασίας απέναντι στις κερδοσκοπικές επιθέσεις έχουν ακόµη βρει.
Ο ελληνικός λαός ήδη δείχνει τον ένοχο, κοιτάζοντας κύρια
στο πολιτικό δυναµικό και το πολιτικό σύστηµα. Κύρια, γιατί όταν
έπρεπε και όταν µπορούσε δεν πήρε µέτρα και ακόµη χειρότερα,
για τη συνείδηση του κόσµου, δεν καταλόγισε, στο βαθµό που
θα έπρεπε, τις προσωπικές ή πολιτικές ευθύνες.
Σήµερα δεν είναι η εποχή που µπορούµε να κρύψουµε ευθύνες. Όµως σήµερα πάνω απ’ όλα τώρα που µιλάµε, αποτελεί καθήκον όλων να σωθεί η χώρα, να παραµείνουµε στον πυρήνα της
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νοµισµατικής ένωσης να κάνουµε βήµατα σωτηρίας, βήµατα µείωσης των ελλειµµάτων, να σταθούµε άξιοι των θυσιών των Ελλήνων πολιτών. Και να προστατεύσουµε και να θωρακίσουµε το
πολιτικό σύστηµα από όλες τις ερινύες της απαξίωσης και της
µετάβασης της δηµοκρατικής διακυβέρνησης σε κέντρα εκτός
πολιτικής. Και αυτό έχει µεγάλη αξία και για το τώρα και για το
αύριο και για το πώς θα πορευθούµε σε ένα πολιτικό δυναµικό
και σε ένα πολιτικό περιβάλλον τόσο ρευστό, τόσο επικίνδυνο
στο οποίο κανείς δεν δικαιούται να είναι επιπόλαιος.
Θα είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων όλοι όσοι αρνηθούν
τη συµµετοχή τους στην προσπάθεια αυτή που ούτε αόριστη
ούτε ασαφής ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά δεν µπορεί να είναι.
Η προσπάθεια αυτή αφορά κύρια την κοινωνία, τη σηµερινή
υπερδανεισµένη κοινωνία και την αυριανή κοινωνία που πρέπει
και έχει το δικαίωµα να έχει τις δικές της επιλογές. Η προσπάθεια
αυτή, προσπάθεια σωτηρίας και αλλαγής αποτελεί ύψιστη ευθύνη και είναι εθνική ευθύνη.
Να εξεταστεί και να διερευνηθεί το υπέρογκο δηµόσιο χρέος
της χώρας, οι παράγοντες, οι αστοχίες που έχουν συντελέσει
στη δηµιουργία και τη διόγκωσή του. Θεωρούµε ότι το δηµόσιο
χρέος –και είναι θέση της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας- και η
εξέλιξή του µπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
Γνωρίζουµε όλοι και για το χρέος και το πώς δηµιουργήθηκε
και τη δηµοσιονοµική του εξέλιξη. Δυστυχώς εµφανίζεται ένας
γενικός κανόνας. Το χρέος έφτασε σε αυτό το ύψος γιατί κάθε
χρόνο τα τελευταία τριάντα χρόνια ακόµα και σε χρονιές µε υψηλούς θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης είχαµε ελλείµµατα. Ειδικά δε
χρονιές µε εκλογές τα ελλείµµατα αυτά ξέφευγαν πέρα από κάθε
έλεγχο.
Υπάρχουν σηµεία ορόσηµα; Σαφώς και υπάρχουν. Βλέπουµε
ότι την εποχή 1990-1993, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του
χρέους, εντοπίζεται η περίοδος της ραγδαίας αύξησης, όταν η
Νέα Δηµοκρατία το 1989 το παρέλαβε στο 64,2% του ΑΕΠ και
το παρέδωσε το 1993 στο 98,3% του ΑΕΠ. Οι εποχές από το
2003 ως το 2009 πάλι είναι εποχές µε ύφεση, ελλείµµατα, χρέος.
Και δυστυχώς το 2009 είχαµε και τη µεγάλη κρίση αξιοπιστίας
της χώρας.
Το 2009 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ξεπέρασε τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ, το πρωτογενές έλλειµµα τα 23 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το δηµόσιο χρέος έφτασε τα 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Και είναι γνωστό σε όλους το τι έγινε µε το θέµα των στοιχείων,
τα στοιχεία που έφευγαν από την ελληνική κυβέρνηση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ουδεµία σχέση είχαν µε την πραγµατικότητα.
Φτάνουµε στο 2010, όπου έχουµε αναθεωρήσεις στοιχείων για
το 2010. Για την αναθεώρηση αυτή υπήρξε εκτενής αλληλογραφία και κατάθεση στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τον Οργανισµό Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους προς τη Eurostat, ειδικότερα για τα swaps της
περιόδου 2001-2008.
Ήρθε, όµως, η ώρα να αλλάξουµε στάση στη διαχείριση των
οικονοµικών του δηµοσίου. Πρέπει να πάψουµε να παράγουµε
ελλείµµατα και να αναδιαρθρώσουµε την παραγωγική βάση της
οικονοµίας.
Για να το κάνουµε αυτό πρέπει πρώτα απ’ όλα τη στιγµή αυτή
να καταφέρουµε να σώσουµε τη χώρα.
Το Μάρτη του 2011 η ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε και κατάφερε να κερδίσει την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των
80 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης.
Σήµερα, το Μάιο του 2011, το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές, αν οι εταίροι µας θα µας παρέχουν την
απαραίτητη αναχρηµατοδότηση των σηµαντικών δανειακών µας
αναγκών για την περίοδο 2013-2015.
Η ελληνική Κυβέρνηση καλείται να εφαρµόσει ένα επιθετικό
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Είναι η µόνη διέξοδος, προκειµένου να διατηρήσει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης
του δηµοσίου και τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων για την
αποπληρωµή των υπαρχόντων χρεών και τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της χώρας τα επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Παπαθανάση.
Το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δύο µήνες περίπου µετά την αίτηση που καταθέσαµε στον Πρόεδρο της Βουλής, συζητάµε την πρότασή
µας για σύσταση επιτροπής που θα ελέγξει το δηµόσιο χρέος
της χώρας, αυτό, δηλαδή, για το οποίο συζητάµε ενάµιση χρόνο
τώρα και αποτελεί κοµβικό σηµείο της πολιτικής, κοινωνικής και
οικονοµικής ζωής της χώρας, γι’ αυτό το βραχνά που έχει δεθεί
στο λαιµό µας.
Δεν στέκοµαι τόσο στο γεγονός ότι ο Κανονισµός λέει ότι
έπρεπε να συζητηθεί µία εβδοµάδα µετά και όχι δύο µήνες. Στέκοµαι σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο για µία ορθολογικά λειτουργούσα Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Τι
δηλαδή; Να κάτσουµε σε µία επιτροπή και να ελέγξουµε τι χρωστάµε, πόσο χρωστάµε, πού το χρωστάµε.
Κι ερχόµαστε τώρα εδώ για κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο
και, δυστυχώς, βλέπουµε κάτι το οποίο δεν µας ξαφνιάζει: Ότι
τόσο οι κύριοι συνάδελφοι του κυβερνώντος κόµµατος, όσο και
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, συνεπικουρούµενοι, βεβαίως,
και από τους συναδέλφους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
αρνούνται το αυτονόητο. Και αρνούνται το αυτονόητο για δύο
λόγους: Πρώτον, γιατί προφανώς «έχουν λερωµένη τη φωλιά
τους» οι κυβερνήσεις από τη Μεταπολίτευση και µετά και δεύτερον, γιατί δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να µάθει την αλήθεια.
Τι θα έπρεπε να µάθουµε δηλαδή; Τι ζητάµε εµείς να µάθουµε;
Να µάθουµε πώς δηµιουργήθηκε το χρέος, ποιο µέρος του είναι
νόµιµο, πώς µπήκαµε και γιατί σε αυτό το µηχανισµό στήριξης
και µε ποιους όρους µπήκαµε που µας έχουν δέσει χειροπόδαρα.
Ποια είναι αυτή η περιβόητη δανειακή σύµβαση αυτού του µηχανισµού; Γιατί δεν τη φέρνετε τόσο καιρό στη Βουλή για ψήφιση; Με ποιο δικαίωµα πήρατε µία απόφαση που «µας δένει τα
χέρια» και δεν µας επιτρέπει τώρα –έστω και τώρα- να αναζητήσουµε αλλού δυνατότητες δανεισµού και να έχουµε υποθηκεύσει
και την ασυλία του δηµοσίου;
Γιατί δεν θέλετε να ελεγχθούν, επιτέλους, µία προς µία όλες
αυτές οι συµβάσεις των τελευταίων δεκαετιών που δηµιούργησαν το χρέος, να µάθουµε, να µάθει ο ελληνικός λαός, ποιοι κρατούν στα χέρια τους τα ελληνικά οµόλογα, ποιοι είναι αυτοί,
δηλαδή, που έχουν θέσει σε οµηρία τη χώρα, το λαό, το µέλλον
των παιδιών µας; Να κάνουµε, επιτέλους, µία χαρτογράφηση του
χρέους. Να γνωρίζουµε τα στατιστικά του, αλλά και όχι µόνο
αυτά, θα σας έλεγα εγώ. Να µάθουµε ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι,
ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που σορτάρουν στη δηµόσια περιουσία. Ποιος είναι ο ρόλος της «GOLDMAN SACHS»; Δεν την ξέρετε; Δεν τον ξέρετε το ρόλο της «GOLDMAN SACHS», αυτής
της τράπεζας που ελέγχει την παγκόσµια οικονοµία και που, βεβαίως, µαθαίνουµε ότι παίζει και σηµαντικότατο ρόλο στα πολιτικά πράγµατα και στην οικονοµία της χώρας µας; Πρώην
υπάλληλοί της διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος.
Να µάθουµε ακόµη, αν θέλετε, και ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες
που έχουν µεταφέρει τις περιουσίες τους στο εξωτερικό, σε µία
περίοδο κρίσης. Δεν είναι οι συνταξιούχοι και οι χαµηλόµισθοι,
που τους κόβετε τους µισθούς. Είναι αυτοί, που πήγαν προχθές
ο κ. Σαµαράς και ο κ. Παπανδρέου για να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους. Οι βιοµήχανοι, οι µεγάλοι «ευεργέτες» είναι. Κάποιοι
λένε για 600 δισεκατοµµύρια σε τράπεζες της Ελβετίας. Γιατί να
µη µάθουµε ποιοι είναι αυτοί οι «ευεργέτες»;
Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα να γίνει περιουσιολόγιο, να µάθουµε ποιοι έχουν καταθέσεις πού; Γιατί δεν θέλετε; Θα σας πω
γιατί δεν θέλετε. Δεν θέλετε, διότι η αλήθεια είναι επικίνδυνη,
διότι θα αναδείξει και τις βαριές πολιτικές ευθύνες του πολιτικού
συστήµατος, αλλά και την ταξικότητα των επιλογών σας.
Επιπλέον, όµως, το πρόβληµα δεν είναι ότι δεν θέλετε. Είναι
ότι έρχεστε εδώ και µε θράσος, απύθµενο θράσος και αυτό στο
οποίο εσείς οδηγείτε µε την πολιτική σας τον ελληνικό λαό, τη
χρεοκοπία, το χρεώνετε στην Αριστερά.
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Και για να ξεκαθαρίσω κάτι: Εµείς δεν λέµε να γίνει µία επιτροπή να δούµε ποιο κοµµάτι του χρέους είναι νόµιµο και ποιο
παράνοµο, για να ξεµπερδεύουµε µε το παράνοµο και να φορτώσουµε στις πλάτες του ελληνικού λαού το νόµιµο. Όχι, δεν
λέµε αυτό. Εµείς λέµε ότι η αλήθεια είναι ένα χρήσιµο εργαλείο
στη διαµόρφωση της συνείδησης του ελληνικού λαού για να παλέψει απέναντι σε όλους όσους θέλουν την υποδούλωση της
χώρας για τα επόµενα χρόνια. Και λέµε κάτι πολύ απλό: Από τη
σύγχρονη διεθνή οικονοµική εµπειρία έχει αποδειχθεί ότι καµµία
χώρα, κανένα κράτος, καµµία οικονοµία που έφτασε να έχει ένα
χρέος µη διαχειρίσιµο –πάνω από το 160% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος- δεν µπόρεσε τελικά και δεν επεδίωξε να το
αντιµετωπίσει µε λογιστικό, αλλά µε πολιτικό τρόπο. Το ζήτηµα
είναι µε ποιους συσχετισµούς, ώστε αυτή η πολιτική λύση που
θα δοθεί κάποια µέρα θα είναι προς όφελος του λαού και όχι εις
βάρος του λαού.
Μιλάµε εδώ κι ένα εξάµηνο –και δεν µιλάµε εµείς, κύριε Σαχινίδη, ο πρώην Πρωθυπουργός το έθεσε πρώτος το ζήτηµα- για
αναδιάρθρωση. Εµείς µιλάµε για µία επιθετική αναδιαπραγµάτευση. Προσέξτε όµως: Μιλούν όλοι για την αναδιάρθρωση, λες
και είναι κάτι το οποίο θα το επιλέξουµε, να γίνει ή να µη γίνει.
Είναι σαν να λέµε: Θέλουµε να βρέξει ή δεν θέλουµε να βρέξει;
Αυτοί που θέλουν να βρέξει είναι επικίνδυνοι. Αυτοί που δεν θέλουν να βρέξει, κάνουν λάθος.
Το ζήτηµα δεν είναι αν θέλουµε ή δεν θέλουµε να βρέξει. Το
ζήτηµα είναι αν η βροχή που θα έρθει κάποια στιγµή θα είναι κατακλυσµός ή ευλογία, αν θα προετοιµαστούµε έτσι ώστε να φτιάξουµε αποταµιευτήρες για να κρατήσουµε το νερό και να
ποτίσουµε την άγονη γη, να φτιάξουµε αναχώµατα, για να µην
πληµµυρίσουµε ή η βροχή που θα έρθει, θα κατακλύσει όλη την
κοινωνία και πρώτους και κύριους τους µη έχοντες, τους φτωχούς, τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους, γιατί οι άλλοι
έχουν βγάλει έξω τα λεφτά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας λέτε τόσο καιρό ότι αυτά
τα οποία λέµε είναι ανεφάρµοστα, είναι µίζερα, ότι δεν έχουν
γίνει πουθενά, ότι είναι ουτοπία. Εµείς ζητάµε την επιτροπή αυτή
για να υπάρξει έλεγχος και διαφάνεια, για να συνειδητοποιήσει
ο λαός, γιατί χρωστάµε.
Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί µε προκαλούσατε συχνά το
2010 λέγοντάς µου «Βρες µου 54 δισεκατοµµύρια και µετά έλα
να µιλήσεις» όταν έληγαν τα οµόλογα. Αν ήξερε ο ελληνικός
λαός πέρυσι όταν µας βάζατε χειροπόδαρα στο µηχανισµό ότι
ένα από τα οµόλογα, τα οποία έληγαν ήταν δεκαετές οµόλογο
της κυβέρνησης Σηµίτη µε Υπουργό τον Πρωθυπουργό µε επιτόκιο σχεδόν 6%, προκειµένου να κάνουµε Ολυµπιακούς Αγώνες
και να χορέψουν τα ποντίκια στο αλεύρι, να περάσουν καλά οι
παρατρεχάµενοι, να δώσουµε µίζες για το C4I, για τη «SIEMENS», τότε τι στάση θα κρατούσε; Να, λοιπόν γιατί δεν θέλετε
ένα απλό πράγµα: Να µάθουµε πού είναι τα οµόλογα, γιατί δανειστήκαµε, πού πήγαν τα λεφτά.
Σας πληροφορώ, όµως, ότι αντίστοιχες επιτροπές δεν έχουν
συσταθεί µονάχα στις χώρες της Λατινικής Αµερικής. Αντίστοιχες
επιτροπές, Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας για την κρίση έχει
συσταθεί και στο Ευροκοινοβούλιο που παράγει έργο σηµαντικό,
στο αµερικανικό Κογκρέσο µετά την κρίση την τελευταία προ διετίας, στην Ισλανδία για να διαπιστώσουν από πού προήλθε αυτή
η κρίση των τραπεζών, στην Ιρλανδία και σε πολλές άλλες χώρες.
Εντάξει, από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
υπήρξε µια µε ιδεολογικό πρόσηµο συγκεκριµένη τοποθέτηση:
Πρέπει να συνεχίσουµε να πληρώνουµε µέχρι να εξαντλήσουµε
και τον τελευταίο και να µην δούµε τίποτα. Από τη δική σας
πλευρά όµως, κύριε Σαχινίδη, αρέσκεστε «να πατάτε σε δύο βάρκες», να λέτε «βεβαίως διαφάνεια», αλλά στην πραγµατικότητα
να θέλετε να συγκαλύψετε τα πράγµατα. Αυτό σας το λέω διότι
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 16 Μαΐου 2010 σε συνέντευξή του
στο «CNN» είπε, όχι ότι θα φτιάξει –µπορεί να έκανε λάθος εκ
παραδροµής, αν και στα Αγγλικά όταν µιλάει κάνει λιγότερα
λάθη- αλλά ότι έχει ήδη κάνει επιτροπή, που θα ερευνήσει το
θέµα του χρέους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, προσωπικές επιθέσεις δεν νοµίζω ότι είναι ωφέλιµες.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είχε πει λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ότι έχει ήδη κάνει επιτροπή, που θα
ερευνήσει το θέµα του χρέους. Όσο την είδατε εσείς, άλλο τόσο
την είδαµε και εµείς. Τώρα φυσικά «πετάτε τη µπάλα στην εξέδρα». Τι λέτε, δηλαδή; Ναι µεν θα κάνουµε –πώς θα κάνουµε, όχι
ξεχωριστή επιτροπή- θα παντρέψουµε δύο υπάρχουσες επιτροπές µε ήδη βεβαρηµένο έργο και άρα, στην πραγµατικότητα δεν
θα ασχοληθούν, γιατί δεν θα έχουν χρόνο να ασχοληθούν µε τα
επίµαχα ζητήµατα, τα οποία εµείς θέλουµε να αναδειχθούν, αλλά
δεν λέµε και όχι. Στην πραγµατικότητα, όµως, όλη µας η ανάλυση
είναι ότι δεν θα δούµε τίποτα.
Προσέξτε. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχουν διεργασίες σηµαντικές και σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο, µε πρωτοβουλία
της Ανεξάρτητης Βουλευτού της κ. Σακοράφα. Έχει ήδη προχωρήσει µια διαδικασία για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Εάν
το ελληνικό Κοινοβούλιο ήθελε πραγµατικά να στηρίξει αυτήν
την προσπάθεια, µπορεί να µαθαίναµε πολύ σηµαντικά πράγµατα. Ξέρουµε όµως ότι δεν θα το κάνετε. Ξέρουµε ότι δεν θα
το κάνετε, γιατί δεν σας συµφέρει να λέτε δηµόσια την αλήθεια
για τον υπεύθυνο της συσσώρευσης του χρέους.
Έρχοµαι στην ουσία. Το χρέος είναι βαθύτατα ταξικό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Δεν φταίνε, όπως µας λέγατε τόσο καιρό,
οι υψηλοί µισθοί στο δηµόσιο και οι υψηλές συντάξεις. Αυτό δεν
θέλετε να βγει προς τα έξω µε στοιχεία. Φταίει η µείωση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου και οι φοροαπαλλαγές, που
δόθηκαν όλη την περίοδο της ανάπτυξης. Εάν την περίοδο 20002008 τα δηµόσια έσοδα από τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου ήταν στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο, θα είχαµε
εξοικονοµήσει όσα πήραµε από το µνηµόνιο, περίπου ενενήντα
πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά, λοιπόν, δεν θέλετε να βγουν.
Όπως επίσης, δεν θέλετε να µάθουµε τι έγινε και µε τα εξοπλιστικά. Πώς µπορούµε τώρα να δίνουµε οχτακόσια εκατοµµύρια για εξοπλισµούς, ενώ όλα τα προηγούµενα χρόνια δίναµε
κοντά στα τέσσερα δισεκατοµµύρια.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι αυτό,
το οποίο εµείς ζητάµε χρειάζεται άλλη αντίληψη, άλλους συσχετισµούς, άλλη πολιτική βούληση. Στην πραγµατικότητα µέσα σε
αυτό το θολό τοπίο, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που από τρεις
διαφορετικούς Υπουργούς Οικονοµικών µπορείς να ακούσεις
πέντε διαφορετικές απόψεις για το µέλλον της Ευρώπης, ο έλεγχος του χρέους θα ήταν ένα εργαλείο ισχυρής διαπραγµάτευσης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρίµα που δεν το δέχεστε. Αυτό όµως
βεβαίως, απαιτεί µια άλλη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση µε σθένος
να διαπραγµατευτεί προς τα έξω µε τους δανειστές και όχι µε
µοναδικό µέληµα να ζορίζει και να εκβιάζει µέσα τον ελληνικό
λαό. Διότι εσείς ενάµιση χρόνο τώρα κυβερνάτε µε σύµµαχο το
φόβο του λαού και µε εργαλείο τον εκβιασµό. Εκβιάζετε τους
Βουλευτές σας, εκβιάζετε τα µέλη του ΠΑΣΟΚ, που τώρα φεύγουν και σας εγκαταλείπουν και τέλος εκβιάζετε σύσσωµο τον
ελληνικό λαό.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, µέχρι
πρότινος είχα την αίσθηση ότι είστε απλά ανίκανοι να διαπραγµατευτείτε. Ούτε θέλατε ούτε µπορούσατε. Διαπιστώνω, όµως,
από χθες ότι δεν είστε µόνο ανίκανοι να διαπραγµατευτείτε, αλλά
είστε και επικίνδυνοι. Εσείς, έτσι όπως πηγαίνετε, θα οδηγήσετε
σε κατάρρευση τις τράπεζες, πριν καταρρεύσουν από µόνες
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ)
Πώς αλλιώς µπορεί κανείς να εκτιµήσει το γεγονός ότι σε
αυτόν τον πρωτοφανή εκβιασµό του κ. Δασκαλόπουλου εσείς
φανήκατε να τον υιοθετείτε; Ο κ. Δασκαλόπουλος δεν είχε κανένα λόγο να είναι υπεύθυνος, τη δουλειά του κάνει. Δεν ζητάµε
ευθύνη. Αυτός λέει «Κορώνα κερδίζω, γράµµατα χάνεις». Περνάει το µνηµόνιο κερδίζω -πληρώνει ο λαός- βγαίνουµε από το
ευρώ πάλι κερδίζω. Έχουµε τα λεφτά έξω, τα φέρνουµε και αγοράζουµε µισοτιµής τη χώρα. Εσείς όµως;
Πριν από ενάµιση µήνα περίπου ο εισαγγελέας εκινήθη για να
εξετάσει έναν ατυχή τορναδόρο από την Κρήτη, ο οποίος σε ένα
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e-mail µίλησε για έξοδο από το ευρώ. Άραγε πού είναι ο εισαγγελέας τώρα για να εξετάσει την κ. Δαµανάκη, την Επίτροπο, η
οποία ως µεγάφωνο της διεθνούς κερδοσκοπίας, που παίζει παιχνίδια µε το ευρώ, έθεσε ζήτηµα εξόδου; Εσείς, όχι απλώς δεν
την καταδικάσατε, δεν την αποδοκιµάσατε, αλλά χαµογελάτε και
«κλείνετε το µάτι» στον κ. Δασκαλόπουλο.
Ακόµη και τώρα, κύριε Σαχινίδη, περιµένω να αποδοκιµάσετε
την Επίτροπο. Ή να της ζητήσετε να παραιτηθεί, ή να την αποδοκιµάσετε, αλλιώς όχι µόνο το «DER SPIGEL» θα ήταν απόλυτα
αληθές σε όλα όσα έλεγε, αλλά και εσείς ως Κυβέρνηση θα έχετε
τεράστια ευθύνη για τις ζηµίες που θα προκληθούν στην ελληνική οικονοµία και άρα ο εισαγγελέας, µάλλον, στο Μαξίµου πρέπει να πάει και όχι στον τορναδόρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν «παίζουν µε τη φωτιά» οι
σοβαρές και υπεύθυνες κυβερνήσεις. Αν χαράζουν µια πολιτική,
την πραγµατοποιούν. Εσείς «παίζετε µε τη φωτιά», διότι το µόνο
που θέλετε να κάνετε είναι να εκβιάζετε το λαό.
Βεβαίως έχω ζητήσει επανειληµµένως από αυτό το Βήµα δηµοψηφίσµατα, Δηµοψηφίσµατα όµως που δεν θέτουν σε κίνδυνο
την οικονοµία της χώρας, αλλά βάζουν άλλη προοπτική, να µπει
ο λαός µπροστά και αυτό να είναι όπλο διαπραγµάτευσης και
προς τα έξω. Εσείς, το µόνο εκβιασµό που βλέπετε είναι στο λαό,
όχι προς τα έξω.
Και επειδή µας προκαλείτε διαρκώς, θα ήθελα να σας πω ότι
δεκάδες δηµοψηφίσµατα έχουν γίνει στην Ευρώπη. Από το 1972
µέχρι σήµερα έχουν γίνει τριάντα τέσσερα δηµοψηφίσµατα σε
κράτη-µέλη της Ευρώπης. Το 2005 έγινε δηµοψήφισµα στη Γαλλία. Ποιο ήταν το ερώτηµα; Έγκριση ή απόρριψη του Ευρωσυντάγµατος. Υπερίσχυσε το «όχι». Δεν βγήκε, όµως, κανείς τότε να
πει ότι η Γαλλία θα επιστρέψει στο φράγκο, όπως εσείς λέτε
τώρα ότι το δίλληµα είναι «δραχµή ή µνηµόνιο».
Σας λέγω, λοιπόν, ότι τούτος ο λαός είναι υπερήφανος. Όποιο
δηµοψήφισµα ή δίλληµα και αν του θέσετε, θα επιλέξει το αντίθετο απ’ αυτό που εσείς θα υποστηρίξετε. Να το ξέρετε αυτό και
να µην «παίζετε µε την φωτιά».
Όµως, να ξέρετε ότι το πραγµατικό αίτηµα που ζητά τούτη την
ώρα ο κόσµος, που αυθορµήτως ξεσηκώνεται, που χθες είχαµε
την οµορφότερη πλατεία Συντάγµατος από όσες άλλες φορές
έχω δει, είναι δηµοκρατία. Ο πολιτικός σας χρόνος τελειώνει. Είσαστε πια επικίνδυνοι. Όσο γρηγορότερα δώσετε το λόγο στο
λαό, τόσο το καλύτερο για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, διέγνωσα µία κρίση
υπευθυνότητας και θέλω να τον συγχαρώ γι’ αυτήν του τη στάση.
Διότι πρώτη φορά ακούω τον κ. Τσίπρα να ανησυχεί για το µέλλον και την προοπτική του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και
να µας εγκαλεί γιατί εµείς δεν κάνουµε τα πρέποντα.
Όµως, εάν κάτι µπορώ να ανακαλέσω στη µνήµη µου από την
πρόσφατη στάση των στελεχών του κόµµατός του, είναι ότι µε
τις δηµόσιες τοποθετήσεις τους καλλιεργούν, εάν δεν δηµιουργούν, ανησυχίες στο καταθετικό κοινό, µε προτάσεις για στάση
πληρωµών, για έξοδο από το ευρώ, αδιαφορώντας, όταν καταθέτουν αυτές τις προτάσεις, για το ποιες µπορεί να είναι οι συνέπειες και για το τραπεζικό σύστηµα, αλλά και για την ίδια την
χώρα και την πορεία της.
Η Κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα δεν χαµογελά σε κανέναν. Στέκεται στο ύψος των ιστορικών της ευθυνών, όπως και ο καθένας
από εµάς, όταν τοποθετείται δηµόσια.
Πέρυσι το Μάιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συζητούσαµε για τη δανειακή σύµβαση των 110 δισεκατοµµυρίων, είχα
χαρακτηρίσει ιστορικές τις στιγµές που ζούσαµε. Είχα πει ότι κάποια στιγµή ο καθένας από τους τριακόσιους που είναι µέσα στη
Βουλή θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτηµα ποια στάση τήρησε
και τι υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει σε αυτές τις κρίσιµες και καθοριστικές στιγµές για τη µελλοντική πορεία της χώρας και των
πολιτών. Κάθε ηµέρα τους τελευταίους µήνες εκτιµώ ότι τα µέλη
του ελληνικού Κοινοβουλίου συνοµιλούν µε την ιστορία, γιατί το
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µέγεθος των προβληµάτων της χώρας είναι πρωτόγνωρο και η
ορθή ή µη αντιµετώπισή τους θα καθορίσει πού θα βρεθεί η
χώρα µας στο µέλλον. Θεωρώ ότι όλοι έχουµε συναίσθηση της
σηµερινής πραγµατικότητας και µε αυξηµένη αίσθηση της ευθύνης που µας αντιστοιχεί, τοποθετούµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Παρακολούθησα µε προσοχή τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και
θέλω, πριν τοποθετηθώ, να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ χρήσιµες
τις συζητήσεις που αφορούν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας.
Όχι από προσωπικό ενδιαφέρον, διότι είναι το αντικείµενο µε το
οποίο ασχολήθηκα στη ζωή µου, ως οικονοµολόγος, αλλά γιατί
παρέχουν την ευκαιρία για µία αξιολόγηση, για έναν απολογισµό.
Τις θεωρώ χρήσιµες, γιατί µας επιτρέπουν να καταγράψουµε την
τρέχουσα κατάσταση, αλλά και τις απόψεις που διατυπώνονται
για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατά µας και τι πρέπει
να γίνει, για να ελέγξουµε την πορεία του χρέους, για να βάλουµε
σε τάξη τα δηµοσιονοµικά.
Όµως, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατατίθεται, δεν αποσκοπεί σ’ αυτήν την υποχρέωση που έχουµε απέναντι σε όλους τους
Έλληνες πολίτες. Να περιγράψουµε ή να καταγράψουµε δηλαδή
τι συµβαίνει και να δούµε ο καθένας, µε βάση τις δικές του αξιακές αφετηρίες, ποιες είναι οι προτάσεις που καταθέτει προς αξιολόγηση εδώ στην Αίθουσα και απέναντι σε όλους τους Έλληνες
πολίτες και µετά να αξιολογήσουν οι Έλληνες πολίτες τι ακριβώς
λέει καθένας από εµάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αντιλαµβάνοµαι από τις
δηµόσιες τοποθετήσεις των στελεχών του, έχει πάρει έναν άλλο
δρόµο που λέει το εξής, ότι «εµείς θεωρούµε πως αυτό το χρέος
δεν είναι χρέος όλων των Ελλήνων πολιτών, αλλά κάποιων επιτήδειων, οι οποίοι υφάρπαξαν για ίδιον όφελος το προϊόν του δανεισµού».
Άρα, αντί να καταθέσουν σ’ αυτήν την Αίθουσα προτάσεις για
το πώς θα βάλουµε σε τάξη τα δηµόσια οικονοµικά, αντί να καταθέσουν προτάσεις για το πώς θα αντιµετωπίσουµε την κρίση
χρέους µε την οποία βρισκόµαστε αντιµέτωποι, κλείνουν το µάτι
στους πολίτες και λένε «ελάτε να αναζητήσουµε ποιοι ακριβώς
οφείλουν αυτό το χρέος και να στείλουµε σε αυτούς το λογαριασµό». Είναι η λογική του «τζαµπατζή». Όσο η χώρα δανειζόταν
εύκολα και χρηµατοδοτούσε τα ελλείµµατά της, δεν άκουσα
ποτέ κάποιον από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από οποιονδήποτε άλλο χώρο
να λέει: «Μα, καλά, είναι δυνατόν να συνεχίζουµε να έχουµε συνέχεια ελλείµµατα;». Δεν διαµαρτυρόταν κανείς.
Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς, όχι µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ –διότι εγώ
θέλω να κάνω αυτοκριτική- αλλά αυτό το σύνολο του πολιτικού
κόσµου και από τον πολιτικό χώρο από τον οποίον εγώ προέρχοµαι, πώς είναι δυνατόν να µπορεί µία χώρα να σταθεί στα
πόδια της, όταν από το 1974 µέχρι και σήµερα κάθε χρόνο καταγράφει έλλειµµα; Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί συµβαίνει αυτό,
ποιες είναι εκείνες οι παθογένειες στον τρόπο λειτουργίας του
πολιτικού συστήµατος, που οδηγούν κάθε χρόνο την εκτέλεση
του προϋπολογισµού να είναι ελλειµµατική; Εν πάση περιπτώσει,
σε συζητήσεις που γίνονται από το 1974 και µετά -και θα ήταν
χρήσιµο να παρακολουθήσουµε τι διατυπώθηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα στις συζητήσεις για το χρέος για περισσότερα από
τριάντα χρόνια- έβαλε κανείς το ερώτηµα για πόσο µπορεί να συνεχίζεται αυτό; Μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον; Δηλαδή, µπορεί επ’ άπειρον µια χώρα να έχει συνέχεια ελλείµµατα και να
προσφεύγει στις διεθνείς αγορές και να δανείζεται;
Τελικά, τι σηµαίνει αυτό για τον πολίτη της χώρας; Διότι, όταν
δανείζεσαι, πρέπει δύο πράγµατα να λαµβάνεις υπ’ όψιν. Πρώτον, ότι αυξάνονται οι πληρωµές των τόκων πάνω στο χρέος και
δεύτερον, ότι κάποια στιγµή κινδυνεύεις να βρεθείς αντιµέτωπος
µε το ενδεχόµενο η εξυπηρέτηση του χρέους ουσιαστικά να
απορροφά όλο τον προϋπολογισµό, µεγάλο δηλαδή µέρος από
τον πλούτο που παράγει µία χώρα και εποµένως, ως χώρα, να
είσαι παγιδευµένη και καταδικασµένη να µη µπορείς να ασκήσεις
καµµία πολιτική.
Έγινε αυτή η συζήτηση; Και το λέω αυτό, διότι υπάρχουν ορισµένα δεδοµένα που δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς, τα
οποία και θα καταθέσω. Είναι τα δεδοµένα τα οποία δείχνουν την
πορεία του δηµόσιου χρέους τα τελευταία τριάντα χρόνια. Είναι
ένας πίνακας που δείχνει τι ακριβώς συνέβαινε χρόνο µε το
χρόνο στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. Εδώ υπάρχουν ορι-
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σµένα πράγµατα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο το
χρέος της χώρας αυξάνεται. Εάν υπάρχει ένα διακριτικό στοιχείο, το οποίο µπορεί κανείς να λάβει υπ’ όψιν του, παρακολουθώντας τα δεδοµένα, είναι το εξής. Θέλω να είµαι δίκαιος στην
αποτίµηση. Έχουµε τρεις χρονικές στιγµές, που έχουν κάποια
χαρακτηριστικά. Είναι η περίοδος 1990-1992 όπου κάθε χρόνο η
αύξηση του χρέους παραµένει σταθερή, είναι η περίοδος 19952000 όπου η αύξηση του χρέους σε µία προσπάθεια η χώρα να
µπει στην ΟΝΕ βαίνει µειούµενη και βέβαια, είναι η περίοδος από
το 2003 µέχρι και το 2009 όπου ετησίως η αύξηση του χρέους
επιταχύνεται. Αυτή είναι η ιστορική πραγµατικότητα. Και βέβαια,
δεν είναι τυχαίο ότι µετά από µία τέτοια διαδροµή η χώρα εµφανίζεται να έχει το µεγαλύτερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέω, λοιπόν. Τώρα που ήρθε η ώρα του λογαριασµού, τώρα
που η χώρα δυσκολεύεται να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς
αγορές, τώρα που πραγµατικά συνειδητοποιούµε όλοι τις αδιέξοδες επιλογές που έφεραν τη χώρα σε αυτό το σηµείο, ιδιαίτερα την αδιαφορία που επέδειξε η τελευταία κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της χώρας,
έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει; Λέει: Ευχαριστώ, αυτόν το λογαριασµό δεν θέλω να τον πάρω.
Την ίδια στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν γίνεται δηµόσια συζήτηση για
την περιουσία του δηµοσίου, υποστηρίζει ότι αυτή ανήκει σε
όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Το µεν ενεργητικό της χώρας, λέει, ανήκει σε όλους µας, ενώ το παθητικό της
χώρας, οι υποχρεώσεις της χώρας, αυτές ανήκουν σε κάποιους.
Μα, αυτή είναι η λογική του «τζαµπατζή»!
Η περιουσία ανήκει σε όλους και αν υπάρχει µία ιστορική ευθύνη, είναι η ευθύνη -και πρέπει να την αναζητήσουµε- γιατί επιτρέπαµε όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 και µετά, να µην
γίνεται σωστή και υπεύθυνη αξιοποίηση όλης της δηµόσιας περιουσίας, όλου του δηµόσιου πλούτου, έτσι ώστε η χώρα να µη
φτάσει σε αυτό το σηµείο στο οποίο βρίσκεται σήµερα.
Και βέβαια, δεν θέλω να επαναφέρω αυτό το οποίο πολλές
φορές κατατίθεται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ –είναι «το κερασάκι
στην τούρτα»- όπου πέρα από το γεγονός ότι δεν θέλουν να πληρώσουν µέρος του χρέους, έρχονται και µας λένε, ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να επιλέξουµε ως λύση τη στάση πληρωµών και
την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ.
Δεν τα λέω εγώ αυτά, κύριε Τσίπρα, αλλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Συζήτηση ολόκληρη γύρω από το ζήτηµα αυτό γίνεται µέσα από
τις σελίδες της «ΑΥΓΗΣ», από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία συµµετέχουν σε αυτήν τη συζήτηση και καταδικάζουν τις προτάσεις
που γίνονται από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή είναι η πορεία, την οποία πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Αυτά σε ανύποπτο χρόνο. Σας τα κατέθεσα ως στοιχεία σε µία συζήτηση, την
οποία κάναµε εδώ σε αυτήν την Αίθουσα και ήσασταν παρών.
Βέβαια, σήµερα, πήγατε προς στιγµήν να αρνηθείτε ότι πίσω
από την πρότασή σας είναι η λογική να µην πληρώσουµε το σύνολο του χρέους. Και ενώ προς στιγµή αναθάρρησα και είπα, «α,
να µία στάση υπευθυνότητας από την πλευρά του κ. Τσίπρα»,
αµέσως αυτοαναιρεθήκατε, όταν είπατε ότι υπήρχε ένα δεκαετές
οµόλογο, το οποίο εκδόθηκε από την κυβέρνηση του κ. Σηµίτη,
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Κάνατε δηλαδή το βήµα, είπατε ότι «εµείς δεν είµαστε εδώ για να
τεκµηριώσουµε ότι δεν πρέπει οι Έλληνες να πληρώσουν κάποιο
κοµµάτι από το χρέος» και αµέσως µετά εσείς ο ίδιος ανατρέψατε την επιχειρηµατολογία σας και είπατε, «για παράδειγµα, τι
θα έκαναν οι Έλληνες πολίτες, εάν ήξεραν ότι ένα µέρος απ’
αυτά τα οµόλογα που εκδόθηκαν πριν από µία δεκαετία χρησιµοποιήθηκε –το προϊόν του δανεισµού- για να χρηµατοδοτήσει
την υλοποίηση των έργων που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή των
Ολυµπιακών Αγώνων»;
Αυτή, όµως, είναι µια κοινοβουλευτική συζήτηση. Και εµείς
πρέπει να αναρωτηθούµε ότι πέρα από τις πολιτικές σκοπιµότητες, που εξυπηρετεί η πρόταση, την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
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και που ενδεχοµένως αποσκοπεί στο να καταδείξει στους Έλληνες πολίτες, ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, υπάρχουν κι άλλες
εναλλακτικές προτάσεις για να αντιµετωπίσουµε το αδιέξοδο,
πρέπει να δούµε και από κοινοβουλευτική σκοπιά τι ακριβώς µας
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά τη δική µου άποψη, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συνιστά υποβάθµιση των διαδικασιών που προβλέπει το Σύνταγµα, αλλά και
ο Κανονισµός της Βουλής, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στην
εκτέλεση του προϋπολογισµού, αλλά και στην υλοποίηση του δανειακού προγράµµατος, όπως αυτός κατατίθεται.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δανεισµός του ελληνικού δηµοσίου, οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού κάθε έτους αναγράφονται σε πίνακα της εισηγητικής
έκθεσης, η οποία κατατίθεται µε τον κρατικό προϋπολογισµό και
ψηφίζεται κάθε Δεκέµβριο.
Για παράδειγµα, εάν ένας πολίτης έχει, πραγµατικά, ενδιαφέρον να δει τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η χώρα το 2011, µπορεί
να ανατρέξει στην εισηγητική έκθεση -την οποία συζητήσαµε εδώ
σε αυτήν τη Βουλή το Δεκέµβριο του 2010- και να δει στη σελίδα
74, σε ένα συγκεκριµένο πίνακα και να πει ότι οι δανειακές ανάγκες της χώρας θα διαµορφωθούν από το έλλειµµα του κρατικού
προϋπολογισµού, από τα χρεολύσια τα οποία πρέπει να πληρώσουµε, από τη χρηµατοδότηση των χρεών του δηµοσίου και βέβαια, από διάφορες προβλέψεις που γίνονται για την εξόφληση
του βραχυπρόθεσµου χρέους.
Είναι τίποτα µυστικό, είναι τίποτα κρυφό; Υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν µέσα στην εισηγητική έκθεση; Βεβαίως και υπάρχουν.
Και όταν ερχόµαστε µετά να κάνουµε έναν απολογισµό σε ό,τι
αφορά το χρέος το οποίο παραλάβαµε στο τέλος µιας χρονιάς,
σε σύγκριση µε το χρέος στο τέλος της επόµενης χρονιάς, αυτό
το οποίο προκύπτει είναι η µεταβολή στο χρέος, θέµα το οποίο
συζητείται εντός της Βουλής, κατά τη συγκεκριµένη κοινοβουλευτική διαδικασία, όταν κάνουµε τη συζήτηση για την έγκριση
του απολογισµού και του ισολογισµού. Εκεί πλέον το Σώµα ενηµερώνεται και πληροφορείται για το τι ακριβώς συνέβη σε ό,τι
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού την προηγούµενη
χρονιά, ποιες ήταν οι δανειακές πράξεις στις οποίες έχει προβεί
η χώρα και εποµένως, δίνεται έγκριση για τα πεπραγµένα. Δεν
συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν τη διαδικασία; Βεβαίως και συµµετέχει.
Γιατί, λοιπόν, έρχεται σήµερα και λέει, «εδώ υπάρχουν κάποια
µυστικά, τα οποία δεν τα ξέρουν οι Έλληνες πολίτες»; Γιατί υποκύπτει στον πειρασµό της συνοµωσιολογίας, λέγοντας ότι ξέρετε
κάτι, «συνθήκες αδιαφάνειας διέπουν τον τρόπο δανεισµού της
χώρας».
Ο τρόπος δανεισµού της χώρας είναι πολύ συγκεκριµένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μέχρι και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
ο εξωτερικός δανεισµός του δηµοσίου -και εάν θέλετε µπορώ
κάλλιστα να σας καταθέσω όλο το σχετικό υλικό- γινόταν από τη
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος στο
όνοµα και για λογαριασµό βέβαια πάντοτε του δηµοσίου, το
οποίο εισέπραττε το προϊόν κάθε δανείου και εξοφλούσε το κεφάλαιο και τους τόκους. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα για όσο
διάστηµα η χώρα ήταν έξω από την ΟΝΕ. Ο εσωτερικός δανεισµός του δηµοσίου γινόταν σε δραχµές και πάντοτε από τη Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου. Μετά τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίστηκε ότι το δηµόσιο µπορεί να δανείζεται ελεύθερα είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό
σε αλλοδαπό νόµισµα ή και σε δραχµές και ότι ο Υπουργός Οικονοµικών συνάπτει τα παραπάνω δάνεια και διαχειρίζεται το
εσωτερικό και εξωτερικό χρέος για λογαριασµό του δηµοσίου.
Σε εκτέλεση αυτών των προβλέψεων, εξουσιοδοτήθηκε από
τον Υπουργό των Οικονοµικών η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
της Τράπεζας της Ελλάδος να αναζητεί στις διεθνείς χρηµαταγορές δάνεια σε ξένο νόµισµα και να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες. Μετά προχωρήσαµε στη δηµιουργία του ΟΔΔΗΧ,
ο οποίος ανέλαβε να πραγµατοποιεί το δανεισµό αυτό για λογαριασµό του δηµοσίου.
Στην αρχή, λοιπόν -και εδώ είναι το θέµα της διαφάνειας, το
οποίο θέτω- κάθε χρόνου καταρτίζεται από τον ΟΔΔΗΧ το ετήσιο
πρόγραµµα δανεισµού και διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, το
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οποίο για ευνόητους λόγους δεν ανακοινώνεται, όπως σε όλες
τις χώρες. Το πρόγραµµα αυτό αντιστοιχεί στην πρόβλεψη για
τις δανειακές ανάγκες του δηµοσίου και τις εν γένει οικονοµικές
συνθήκες στις χρηµαταγορές.
Με βάση το πρόγραµµα αυτό καταρτίζονται τριµηνιαία ή µηνιαία προγράµµατα, τα οποία και ανακοινώνονται. Στα προγράµµατα αυτά µπορεί να αναφέρεται η συγκεκριµένη ηµεροµηνία
που το δηµόσιο θα βγει στις αγορές για να συνάψει δάνεια. Μετά
τη σύναψη ή έκδοση δανείου ή σύναψη άλλης πράξης διαχείρισης του χρέους, γίνεται ευρεία ανακοίνωση στον Τύπο, ως προς
το ποσό και τους όρους του δανείου.
Γιατί, λοιπόν, έρχεστε σήµερα και µας λέτε ότι «δεν ξέρουµε
πώς δανείζεται το ελληνικό δηµόσιο και από ποιους δανείζεται»;
Ο ΟΔΔΗΧ στο κάτω-κάτω υπάγεται στο δηµόσιο λογιστικό και
ελέγχεται, όπως όλα τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου,
κατά τις οικείες διατάξεις του Συντάγµατος και τις κείµενες, περί
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατάξεις.
Είπατε προηγουµένως να δούµε πού πήγαν τα χρήµατα. Μα,
τα χρηµατικά ποσά των δανείων και όλων των πράξεων που συνάπτει ο ΟΔΔΗΧ περιέρχονται στο σύνολό τους στο λογαριασµό
«200/1» του δηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει
αντιστοίχιση ανάµεσα στα ποσά, τα οποία δανείζεται και στην
εξυπηρέτηση κάποιας συγκεκριµένης σκοπιµότητας. Τα χρήµατα
αυτά, τα οποία δανειζόµαστε, µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε
για να πληρώσουµε συντάξεις είτε για να πληρώσουµε µισθούς
είτε για να τα χρησιµοποιήσουµε για να χρηµατοδοτήσουµε την
κατασκευή ενός σχολείου είτε για να τα χρησιµοποιήσουµε για
να χρηµατοδοτήσουµε την κατασκευή κάποιου νοσοκοµείου.
Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, µε εξαίρεση τα στρατιωτικά δάνεια,
που είναι δάνεια ειδικού σκοπού και πραγµατικά, εκεί υπάρχει
αντιστοίχιση ανάµεσα στο προϊόν του δανείου και στην εξυπηρέτηση κάποιας υποχρέωσης που έχει το ελληνικό δηµόσιο, αντιστοίχιση ανάµεσα στο προϊόν του δανεισµού και σε συγκεκριµένη εξυπηρέτηση µιας οφειλής που έχει το ελληνικό δηµόσιο,
για να έρχεστε εδώ να εγκαλείτε τη Βουλή και να λέτε, ελάτε να
δούµε πού πήγαν τα χρήµατα αυτά.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της διαφάνειας και λογοδοσίας, µε το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 καθιερώθηκε η υποχρέωση του ΟΔΔΗΧ να υποβάλει στο τέλος κάθε χρόνου
απολογιστική έκθεση, την οποία καταθέτει ο Υπουργός των Οικονοµικών στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Πέρα, όµως, απ’ αυτό, ακριβώς επειδή πιστεύουµε στη διαφάνεια, ακριβώς επειδή πιστεύουµε στη λογοδοσία, τι κάναµε; Προτείναµε στην Επιτροπή Ισολογισµού-Απολογισµού και βεβαία ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ο συνάδελφος κ. Κουτµερίδης επικοινώνησε µε τον Πρόεδρο της Βουλής και συµφωνήθηκε κάθε
τρεις µήνες -µε το που θα καταθέτει ο ΟΔΔΗΧ την πορεία των
πεπραγµένων του- να πραγµατοποιείται συζήτηση ανεξάρτητη
για την πορεία του δηµόσιου χρέους. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού
Κοινοβουλίου κάθε τρεις µήνες στους τριακόσιους της Βουλής
να συµµετέχουν και να ενηµερώνονται, σε συζήτηση που θα γίνεται από τον υπεύθυνο Υφυπουργό των Οικονοµικών για την πορεία του δηµόσιου χρέους.
Αντί, λοιπόν, να λάβετε υπ’ όψιν ποιες είναι οι θεσµικές πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση για να ενισχύσει
τη διαφάνεια, για να ενισχύσει τη λογοδοσία, έρχεστε εδώ και
καταθέτετε την εµπειρία χωρών της Λατινικής Αµερικής, όπου δικτάτορες προέβαιναν σε δανεισµούς, έπαιρναν το προϊόν του δανεισµού, πήγαιναν και το κατέθεταν σε τράπεζες της Ελβετίας.
Δικαίως οι νόµιµα και δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις αµέσως µετά αναζήτησαν ευθύνες απ’ όλους αυτούς που δάνειζαν
αυτούς τους δικτάτορες, οι οποίοι δεν χρησιµοποίησαν τα χρήµατα αυτά για να εξυπηρετήσουν ανάγκες των χωρών τους, αλλά
τα χρησιµοποίησαν προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις δικές του
σκοπιµότητες. Και θέλετε να µεταφέρετε την εµπειρία αυτή εδώ
στην Ελλάδα, ταυτίζοντας την ιστορική εµπειρία των χωρών της
Λατινικής Αµερικής µε την Ελλάδα;
Θέλω να δώσω, όµως, και µια απάντηση στον εισηγητή της
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Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος στην τοποθέτησή του περιέγραψε
ένα ακραίο υποθετικό σενάριο, τι θα συνέβαινε σε περίπτωση
που το Σύνταγµα της χώρας δεν είχε µια συγκεκριµένη πρόβλεψη για το πώς εκλέγεται ο Πρόεδρος της Βουλής από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό που προσπάθησε, προφανώς, να
αποδείξει είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία µέχρι και το 2009 έκανε
σωστά όλα όσα όφειλε να κάνει, προκειµένου να αντιµετωπίσει
τα προβλήµατα της χώρας και ότι η θέση τους για τα οικονοµικά
της χώρας ήταν πολύ υπεύθυνη. Όµως, το διαψεύδουν…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Άλλο σας είπε. Δεν καταλάβατε
καλά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτό
είπε.
Θέλω να του θυµίσω, όµως, τι ακριβώς λένε όσοι είχαν την ευθύνη για τα οικονοµικά της χώρας, οι οποίοι τελευταία άρχισαν
να τοποθετούνται.
Τι µας έχουν πει; Ότι έγκαιρα είχαν ενηµερώσει τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας –και όταν λέµε έγκαιρα, δεν αναφερόµαστε
στο 2009, αναφερόµαστε στο 2007, την εποµένη των εκλογώνότι η χώρα βρισκόταν αντιµέτωπη µε τεράστια προβλήµατα. Και
ποια, λέει, ήταν η απάντηση του τότε Πρωθυπουργού; Ήταν:
«Άσ’τα αυτά στην άκρη. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή να
συζητήσουµε».
Εποµένως δεν χρειάζεται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
να έρχεται και να µας λέει, ότι εάν το 2009 δεν είχαν γίνει εκλογές, θα ήµασταν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, η Νέα Δηµοκρατία
θα επέµενε να µείνουµε σε µια πολιτική παγώµατος µισθών και
συντάξεων και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η υποτιθέµενη, το
ΠΑΣΟΚ θα καταδίκαζε τη Νέα Δηµοκρατία γι’ αυτήν την αντιλαϊκή
της στάση. Διότι η ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας ήταν να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και να µη φτάσει η χώρα στο σηµείο
αυτό από το 2007. Εάν το είχε κάνει αυτό, ειλικρινά σας λέω ότι
πιθανότατα η χώρα θα είχε καταφέρει να ξεφύγει εντελώς από
τα προβλήµατα µε τα οποία είµαστε αντιµέτωποι. Και το γεγονός
ότι δεν έχουν συναίσθηση των ιστορικών ευθυνών, προκύπτει και
από το γεγονός ότι σε αυτήν την τόσο κρίσιµη στιγµή για τη
χώρα, όταν εµείς καλούµε τα κόµµατα να συµµετάσχουν σε ένα
διάλογο για το µεσοπρόθεσµο, που είναι το εργαλείο το οποίο
θεωρούµε ότι µπορεί να βοηθήσει τη χώρα να ξεφύγει από αυτήν
την κρίση, έρχεται και λέει η Νέα Δηµοκρατία: «δεν προσέρχοµαι
σε αυτόν τον διάλογο διότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Θα πάω
µόνη µου στο Ζάππειο και θα καταθέσω εκεί τις προτάσεις όπου
δεν υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει αξιολόγηση».
Τι προκύπτει όµως από αυτές τις προτάσεις; Προκύπτει ότι εάν
κατά λάθος τις υιοθετούσαµε στο σύνολό τους έτσι όπως είναι,
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας θα επέστρεφε στα
36.000.000.000, εκεί δηλαδή που το παρέδωσε η Νέα Δηµοκρατία το 2009.
Τώρα ως προς την ουσία του ζητήµατος και της πρότασης
εµείς δεν φοβόµαστε καµµία συζήτηση. Γι’ αυτό και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, µε την οποία ζητεί να γίνει
µια συζήτηση για όλα τα ζητήµατα, έτσι ώστε πραγµατικά οι Έλληνες πολίτες να έχουν µια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς φτάσαµε
εδώ, για το πώς υπογράφτηκαν οι δανειακές συµβάσεις και για
όλα τα ζητήµατα τα οποία πραγµατικά πρέπει να έχει υπεύθυνη
ενηµέρωση.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Δεν ήρθαν για επικύρωση ποτέ µέσα από
τη Βουλή.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Για να
µπορεί να ξέρει σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή ο ελληνικός λαός
ποια στάση τήρησαν τα κόµµατα, τι υποστήριξε ο καθένας από
εµάς και πώς ακριβώς αισθάνεται την ευθύνη που έχει απέναντι
στους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Καµµία δανειακή σύµβαση δεν πέρασε
από τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Τσίπρας έχει το
λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ): Κύριε
Υπουργέ, ήρθατε εδώ να µας µιλήσετε δυστυχώς µε τα επιχειρήµατα των πιστωτών µας, των δανειστών µας. Γι’ αυτό µιλάτε
για τζαµπατζήδες, για µπαταχτσήδες. Λυπάµαι που σας το λέω,
αλλά αν ήσασταν διευθύνων σύµβουλος µιας επιχείρησης, η
οποία σας έστελνε να διαπραγµατευτείτε µε τους πιστωτές της
κι εσείς ερχόσασταν πίσω, στο διοικητικό της συµβούλιο και µεταφέρατε αυτούσια τα επιχειρήµατα των δανειστών, αµέσως το
διοικητικό συµβούλιο θα σας απέλυε. Το δυστύχηµα είναι ότι
εσείς παραµένετε στη θέση σας.
Δεν πήρα, όµως, το λόγο γι’ αυτό. Πήρα το λόγο για να σας
υπενθυµίσω ότι σας ζήτησα στην οµιλία µου να αποδοκιµάσετε
επισήµως την Επίτροπο κ. Δαµανάκη και τις δηλώσεις της. Λυπάµαι για την αξιολογική σας κρίση, διότι αντ’ αυτού µας είπατε
ότι και στην αρθρογραφία της «ΑΥΓΗΣ», στο διάλογο, κατατίθενται απόψεις που αφορούν το ευρώ. Είστε σοβαρός, κύριε
Υπουργέ; Το ίδιο είναι στο διάλογο µιας εφηµερίδας και η δήλωση µιας Επιτρόπου, που προκάλεσε ακόµη και άνοδο των
spreads, των οµολόγων της Γερµανίας κατά 25 µονάδες βάσης
και διάψευση του κ. Αλταφάζ; Λυπάµαι για την αξιολογική σας
κρίση!
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας λέω είναι το εξής: αν δεν
την αποδοκιµάσετε, σηµαίνει ότι έχετε συνευθύνη. Δυστυχώς,
δηλαδή, σηµαίνει ότι είστε θλιβεροί ακόλουθοι επικίνδυνων, ψεύτικων και εκβιαστικών διληµµάτων που θέλετε να θέσετε στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία χωρίς να σας νοιάζει για
τις συνέπειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καταθέσατε έναν πίνακα για το χρέος για άλλη µια φορά, αλλά δεν µας
λέει πολλά πράγµατα. Ένα γράφηµα είναι, κύριοι συνάδελφοι,
πιο πολύ για τις ανάγκες της τηλεόρασης, χωρίς στοιχεία. Μάλιστα ζήτησε από τη Νέα Δηµοκρατία και την Αντιπολίτευση να δείξουµε συναίσθηµα οικονοµικής ευθύνης. Για ποιο πράγµα, κύριε
Υπουργέ;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν ζήτησα από τη Νέα Δηµοκρατία, ζήτησα από τους τριακόσιους της
Βουλής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από όλους, λοιπόν, από
όλα τα κόµµατα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μιλάτε
για λογαριασµό όλων των κοµµάτων;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως, µιλάω για λογαριασµό όλων των κοµµάτων. Σας ενοχλεί να µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για λογαριασµό
όλων των κοµµάτων και της Βουλής; Έχετε εσείς το δικαίωµα και
δεν το έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης; Δεν καταλαβαίνω ποια κοινοβουλευτικά ήθη σάς
οδηγούν για να µε διακόψετε σε αυτό το σηµείο. Θα ήθελα πολύ
να µε διακόψετε στα υπόλοιπα που θα σας πω για άλλη µια
φορά.
Κύριοι, το πράγµα έχει ξεκαθαρίσει. Το πρόβληµα το γνωρίζαµε εδώ και πολλά χρόνια. Ανέτρεξα στη δική µου εισήγηση,
ανάµεσα σε πολλών άλλων, του προϋπολογισµού του 1994.
Ήµουν τότε σε ηλικία τριάντα τριών-τριάντα τεσσάρων ετών και
Εισηγητής της µειοψηφίας. Τότε, λοιπόν, ως εισηγητής της µειοψηφίας, το 1994 στην οµιλία µου, λέγοντάς σας ότι το χρέος
και τότε έφτανε στο 160%, αν βάζαµε τις ΔΕΚΟ, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, τα κρυφά χρέη, τα χρέη ασφαλιστικών ταµείων µε τις εγγυήσεις του δηµοσίου, τα οποία χρέη
θα προστεθούν µε τους εκλογικούς κύκλους, αναρωτήθηκα και
είπα στον τότε αρµόδιο Υπουργό –το διαβάζω από τα Πρακτικάότι θα έλεγε κάποιος ότι «ζούµε τα τελευταία χρόνια της Ποµπηίας της ελληνικής οικονοµίας». Και έκλεισα την οµιλία µου λέγοντας κάτι το οποίο σας λέω και σήµερα, ότι υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος να γυρίσουµε εκατό χρόνια πίσω, στο «δυστυχώς επτωχεύσαµεν» του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1893 δηλώθηκε η χρεοκοπία. Το 1895 έγινε αντιληπτή από την κοινωνία. Το 1897 ήρθε
η εθνική τραγωδία. Μήπως σας θυµίζει τίποτα από τη σηµερινή
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Ελλάδα;
Όλοι λέγαµε τότε -µεταξύ των οποίων και ο εισηγητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- εάν το 1994 έµοιαζε η Ελλάδα µε
το «δυστυχώς επτωχεύσαµεν» του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσέξτε, γιατί µπορεί να είστε ο µοιραίος Υφυπουργός µε µοιραίο
Υπουργό, τον κ. Παπακωνσταντίνου!
Σας λέω, επίσης -για να µην ξαναφέρετε εδώ αυτήν την κουβέντα- να κάνετε, επιτέλους, δεκτή την πρόταση στελεχών της
Νέας Δηµοκρατίας. Καταθέστε τα στοιχεία των προϋπολογισµών, όπως τα αντιλαµβάνεστε εσείς. Η ευθύνη είναι ευθύνη των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Το χρέος δηµιουργήθηκε τη χαµένη
δεκαετία του 1980. Τότε κάναµε ένα δάνειο κάθε έξι ηµέρες στο
εξωτερικό. Είναι φίλο προσκείµενο
Θα ήθελα να πω στον κ. Μαργέλη, το συµπαθή και αξιόλογο
κοινοβουλευτικό κ. Μαργέλη που πήρε το λόγο προηγουµένως,
ότι για οποιοδήποτε δάνειο –και έχω δύο τέτοια παραδείγµατα
δανεισµού από το 1985, οµόλογα αγόρασε το ελληνικό δηµόσιο
το 1985, λίγο πριν από την υποτίµηση της δραχµής του κ. Αρσένη, είχαµε και άλλη υποτίµηση του µετέπειτα Πρωθυπουργού
κ. Σηµίτη το 1987, όλα αυτά έγιναν επί Ανδρέα Παπανδρέου- και
για κάθε δάνειο 1 δισεκατοµµυρίου –υπάρχει αυτό το δάνειο του
1 δισεκατοµµυρίου- δανείστηκε µε 17,5% επιτόκιο που ήταν το
επιτόκιο εκείνης της εποχής.
Πόσο πιστεύετε ότι πληρώθηκε αυτό το δάνειο, κύριοι συνάδελφοι; Πείτε µου, πόσο πιστεύετε. Πόσο πιστεύετε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, ότι πληρώθηκε
εικοσιπενταετές οµόλογο 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ του 1985;
Πόσο φαντάζεστε; Πληρώθηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας τώρα τελευταία και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 56
δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 1 δισεκατοµµύριο πληρώθηκε 56 δισεκατοµµύρια!
Να, γιατί λέµε ότι η αιτία του κακού είναι στην ανερµάτιστη πολιτική της χαµένης δεκαετίας του 1980. Τότε, όντως, τριπλασιάστηκε το χρέος. Εγώ θα σας καταθέσω –αφού σας αρέσουν οι
αριθµοί- τα στοιχεία από τους προϋπολογισµούς του ΠΑΣΟΚ, όχι
τους δικούς µου, Βρεττάκης, Αρσένης, Σηµίτης, Παπαντωνίου –
µεσολάβησε, βέβαια, ο Μάνος- Χριστοδουλάκης, όλα τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, «Τσοβόλα δώσ’τα όλα», το γνωστό σύνθηµα του
ΠΑΣΟΚ.
Δεν είναι δικά µου στοιχεία, είναι τα απολογιστικά των προϋπολογισµών που δείχνουν ότι το χρέος, κύριοι συνάδελφοι, δεν
δηµιουργείται µε αυτόν τον πίνακα αστειότητας, τον οποίον µας
καταθέτετε. Δεν επιτρέπεται από οικονοµολόγο –θα σας πάρουν
το πτυχίο πίσω- και από Υπουργό Οικονοµικών να καταθέτει τέτοιους πίνακες.
Πώς δηµιουργείται, κύριοι συνάδελφοι, το χρέος στην οικογένεια; Με τα καινούργια χρέη και µε τους τόκους που πληρώνει
για τα δάνεια που κάνει.
Έχετε δίκιο, λοιπόν, όταν λέτε ότι και οι κυβερνήσεις του Σηµίτη δηµιούργησαν πρωτογενή πλεονάσµατα και οι κυβερνήσεις
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δηµιούργησαν πρωτογενή πλεονάσµατα και οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραµανλή δηµιούργησαν πρωτογενή πλεονάσµατα.
Αφού, λοιπόν, δηµιουργούσαµε πλεονάσµατα, αφού πληρώναµε παραπάνω από όσα δαπανούσαµε –αυτά είναι τα πρωτογενή πλεονάσµατα- πώς το χρέος από 67 δισεκατοµµύρια το
1993 και 3 δισεκατοµµύρια το 1981 –τόσο είναι το χρέος του
1981- έφτασε τα 300 δισεκατοµµύρια; Έφτασε ακριβώς γιατί τη
χαµένη δεκαετία του 1980 το ΠΑΣΟΚ συνήψε οµόλογα όπου το
1 δισεκατοµµύριο το πληρώναµε στην εικοσιπενταετή διάρκειά
του 56 δισεκατοµµύρια. Πληρώσαµε 240 δισεκατοµµύρια ευρώ
για τόκους.
Άρα η ευθύνη είναι ακέραιη στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σας προκαλώ
-και δεν δέχεστε την πρόκληση και εκτίθεστε στο κόµµα σας- παραιτηθείτε και να παραιτηθώ και εγώ! Για τα στοιχεία φταίτε, για
τα 327 από τα 340. Δυστυχώς, έχουµε χάσει το λογαριασµό. Δεν
έχω υπολογίσει πόση ακριβώς είναι η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ για τα
352 δισεκατοµµύρια που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονοµικών
ότι είναι το χρέος. Πριν είκοσι, τριάντα ηµέρες ήταν στα 340.
Τώρα πήγε στα 352. Αυτή είναι η επίσηµη ανακοίνωση. Αυτή είναι
και η ουσία του θέµατος. Μην ξανάρχεστε, λοιπόν, στο θέµα του
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χρέους. Ζητήστε συγγνώµη, για να πάµε παρακάτω.
Ο κ. Πρωτόπαπας µου κρατούσε το ταµπελάκι, µου έκλεινε
τους δρόµους, έκλεινε τις τράπεζες. Οι Κολλάδες και οι Σταµούλοι –τους Σταµούλους είπαµε δεν τους ξαναλέµε γιατί πέθανε ο
άνθρωπος- οι Κολλάδες που είναι εν ζωή ξεβράκωναν τον κόσµο.
Το σύστηµα εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρήκε και έκανε καριέρα στο ΠΑΣΟΚ, «κατέβασε τους διακόπτες». Κατέστρεφε τις
υπηρεσίες. Ο Πρωθυπουργός του λαϊκισµού, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έλεγε το «Τσοβόλα, δώσ’τα όλα». Ο Σηµίτης της αδιαφάνειας –δεν το λέω εγώ, το λέει ο κ. Καστανίδης, κύριε Πρωτόπαπα- µε τις προγραµµατικές συµφωνίες δηµιούργησε το χρέος,
για να έρθουµε τώρα και στην πρόταση. Αυτό είναι το θέµα. Οι
δηλώσεις περί ναυαγίων, οι δηλώσεις περί Τιτανικού, οι δηλώσεις
περί διεφθαρµένης χώρας δεν είναι της Νέας Δηµοκρατίας,
παρά τα ψεύδη που έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών, είναι δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Έχει δίκιο να διαµαρτύρεται ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σας
λέει «τοποθετηθείτε γι’ αυτά που είπε η κ. Δαµανάκη». Έγινε
τόση φασαρία για ένα ανώνυµο e-mail, το οποίο υποτίθεται ότι
οδηγούσε σε κατάρρευση την ελληνική οικονοµία, έπεσε το
ΣΔΟΕ και βρήκαν ότι ήταν ένας φανοποιός από τα Χανιά –από
την πατρίδα µου- κι έγινε σκοτωµός. Σήµερα βγαίνει από τα πιο
επίσηµα χείλη της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που µετέχει στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, που ακούει τις πιο κρυφές
συζητήσεις µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οδηγούµεθα στη
δραχµή και η Κυβέρνηση αγρόν ηγόρασε! Τοποθετηθείτε!
Είναι αυτή εικόνα Κυβέρνησης όπου ο Υπουργός Θαλασσίων
Μεταφορών –δεν ξέρω πώς ονοµάζεται- δεν έρχεται στη Βουλή
χθες που είχε νοµοσχέδιο, συζητάει µε τους συνδικαλιστές –γιατί
κρατούσε τότε πάλι τα ταµπελάκια έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την «COSCO»- και λέει ότι αναιρεί την πολιτική που
συµφώνησαν έξι ώρες συζητώντας στο Υπουργικό Συµβούλιο για
τον ΟΛΠ; Εµείς µπορεί να συµφωνούµε ενδεχοµένως µε τον κ.
Διαµαντίδη, αλλά είναι αυτή εικόνα Κυβέρνησης; Είναι εικόνα Κυβέρνησης, η κ. Κατσέλη να λέει αυτά που λέει για τη ΔΕΗ; Αυτό
είναι το θέµα.
Οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε αδιέξοδο την Ελλάδα. Τώρα,
δεν θέλω να µπω στα άλλα περί ελλειµµάτων κ.λπ., τα έχουµε πει
πάρα πολλές φορές.
Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά αν αξίζει τον κόπο η πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί γίνεται µια συζήτηση πολύ υψηλού επιπέδου. Μας δίνει την ευκαιρία, απελευθερωµένοι από την υποχρέωση να απαντήσουµε σε µια συγκεκριµένη επερώτηση ή σε ένα
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, να κάνουµε µια συζήτηση για τα οικονοµικά.
Όµως, µια δηµοκρατική χώρα, η οποία τουλάχιστον –για να
πούµε και ένα θετικό- µετά το 1974 χάριν στην προσπάθεια του
ελληνικού λαού και βεβαίως στο όραµα του Κωνσταντίνου Καραµανλή, αλλά και των άλλων πολιτικών δυνάµεων θεµελίωσε το
καλύτερο δηµοκρατικό πολίτευµα που είχαµε ποτέ από συστάσεως ελληνικού κράτους.
Δεν µπορούµε, δυστυχώς, σε αυτήν τη χώρα να µιλούµε για
επαχθές χρέος µε τη µορφή που λέει η πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέτρεξα στα Πρακτικά και βρήκα πώς ορίζει ο ΟΗΕ το
επαχθές χρέος. Το επαχθές χρέος ορίζεται, βάσει αποφάσεως
του ΟΗΕ, εάν γίνει εν αγνοία του λαού, εάν χρησιµοποιήθηκε όχι
για την ανάπτυξη, αλλά σπαταλήθηκε προς όφελος των κρατούντων και αν οι δανειστές γνώριζαν την κατάσταση της χώρας.
Αυτή είναι η πρόταση την οποία ακολούθησε και η Αργεντινή
–σωστά σας το είπε αυτό ο κ. Σαχινίδης- αλλά και το Εκουαδόρ,
όταν είπαν ότι δεν θα πληρώσουν ένα κοµµάτι του χρέους τους.
Βεβαίως, πρέπει να ξέρετε ότι σε εκείνες τις χώρες, στο Εκουαδόρ παραδείγµατος χάριν, το χρέος ήταν 12,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, 25% του ΑΕΠ, εκεί δηλαδή που το άφησε η Νέα Δηµοκρατία, όχι στο 152% που είναι σήµερα. Ανάλογο είναι το χρέος της
Αργεντινής.
Είναι άλλο αυτό και άλλο να µιλούµε ή να περάσουµε σήµερα
-που είναι κρίσιµες οι ώρες στις αγορές- ένα µήνυµα ότι εµείς
δεν είµαστε ακόλουθοι µε αυτά τα οποία έχουµε προσυπογράψει. Άλλο να βρούµε τις ευθύνες που έχει το ΠΑΣΟΚ –που τις
έχει, 95% της ευθύνης του χρέους ανήκει στο ΠΑΣΟΚ- άλλο να
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βρούµε τις προγραµµατικές συµφωνίες, άλλο να βρούµε τι έγινε
στη «SIEMENS», άλλο να αποτιµήσουµε το κόστος για την οικονοµία αυτών των συµβάσεων –να το αποτιµήσουµε, να πάρουµε
τα χρήµατα από τους αντισυµβαλλόµενους και να τα βάλουµε
στο χρέος- και άλλο να αρνηθούµε να πληρώσουµε το χρέος
µας. Το εάν συµφωνήσουµε µε τους πιστωτές µας σε εθελοντική
βάση κάποια πράγµατα αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Θέλω να σας πω, επίσης, ότι δεν είναι και προοδευτικό, διότι
ό,τι είναι φίλιο προς τα αυτιά της κοινωνίας, το βαφτίζουµε «αριστερό και προοδευτικό». Η εµπειρία της Ελλάδας λέει ότι αυτήν
την πράξη άρνησης πληρωµής του χρέους την έκανε ένα δικτατορικό καθεστώς, το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά το 1936.
Η συζήτηση που έγινε τότε µε την Κοινωνία των Εθνών –γιατί
τότε υπήρχε η Κοινωνία των Εθνών- και µε τους πιστωτές µας,
που ήταν γαλλικές τράπεζες, ήταν το 1938.
Δεν υπάρχει καµµία προοδευτικότητα σε αυτήν τη λογική.
Υπάρχει µια οικονοµική λογική και πώς βλέπει κανείς τα οικονοµικά του στον κόσµο.
Εγώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Βορίδη. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας έχει µια ξεκάθαρη θέση. Μπορεί κανείς να
συµφωνεί ή να διαφωνεί, µπορεί να πάµε σε γενικότερη φιλοσοφία των ιδεολογιών και να λέµε ότι στην κορυφή ενός βουνού
υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και η ελευθερία και οι κοµµουνιστές µέσα από την κοινωνική δικαιοσύνη προσπαθούν να κατακτήσουν την ελευθερία και εµείς οι φιλελεύθεροι µέσα από την
ελευθερία προσπαθούµε να κατακτήσουµε την κοινωνική δικαιοσύνη και να πάµε στα βασικά κοµµάτια της ιδεολογικής µας διαφοράς, αλλά έχει µια συγκεκριµένη θέση.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συγκεκριµένη και δεν νοµίζω ότι
βοηθάει. Σε τελευταία ανάλυση, αν θέλετε να δείτε τι γίνεται µε
το χρέος, ας προσχωρήσετε στη θέση της Νέας Δηµοκρατίας,
που είχαµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση το Φεβρουάριο του
2010. Να πιάσουµε το δηµόσιο χρέος. Θέλετε από το 1974, κύριε
Υπουργέ; Από το 1974 που ήταν 17%. Θέλετε από το 1981 µετά
από δυο πετρελαϊκές κρίσεις που ήταν 27% του ΑΕΠ; Να το
δούµε όµως όλο. Να δούµε τις ευθύνες, να πάµε στα χρέη, να
δούµε τι έγινε µε τα οµόλογα κάθε εποχής, να δούµε τι έγινε µε
τα CDS, να δούµε τι έγινε µε τη «GOLDMAN SACHS», να δούµε
τι έγινε µε τις προγραµµατικές συµφωνίες, να τα δούµε όλα.
Αυτά να τα έχουµε ως παράδειγµα και να µην κάνουµε άλλα λάθη
στο µέλλον.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνουµε, είναι να δούµε το χρέος
µας στο µέλλον. Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία καταθέσαµε τις προτάσεις στο «Ζάππειο 2». Είναι συγκεκριµένες, είναι κοστολογηµένες, είναι προτάσεις που βγάζουν από το αδιέξοδο. Σας
προσθέσαµε και άλλα πράγµατα.
Τώρα συζητάµε στη Νέα Δηµοκρατία την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγµατος. Και προσωπικά είχα την ευκαιρία πολλές φορές να σας πω από αυτό το Βήµα ότι, επειδή υπάρχουν
πολλά προβλήµατα και αρτηριοσκληρώσεις στο Σύνταγµα και
στον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύµατός µας, αυτό που θα
δώσει τη θεσµική διέξοδο, που θα βοηθήσει και την οικονοµία να
βγει από τα αδιέξοδά της είναι η ενεργοποίηση του άρθρου 44
και να προχωρήσουµε µε τη σύµφωνη γνώµη του ελληνικού λαού
σε συντακτική Βουλή, όπως έκαναν οι µεγάλοι της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει για λίγο ο
κύριος Υφυπουργός.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που µου δίνετε.
Ακούγοντας τον κ. Κεφαλογιάννη να λέει ότι θα µου αφαιρέσει
το πτυχίο των Οικονοµικών, νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που φοίτησα στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ και όχι στην οικονοµική
σχολή Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το Μάντσεστερ έχει καλό
πανεπιστήµιο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Διότι
διαφορετικά θα βρισκόµουν αντιµέτωπος µε τον πειρασµό να τον
πετάξω έξω από την αίθουσα, αν δίδασκε αυτά τα οποία λέει
µέσα στην Αίθουσα της Βουλής. Γιατί θα τον κατηγορούσα γι’
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αυτό που στην ερευνητική κοινότητα αποκαλούµε data mining.
Τι κάνει δηλαδή ένας ερευνητής, όταν τα στοιχεία, δεν εξυπηρετούν τις θεωρίες του; Αρχίζει και παίζει µε τα στοιχεία, έτσι ώστε,
όταν τρέχει τις οικονοµετρικές παλινδροµήσεις, να καταφέρει να
βγάλει τα αποτελέσµατα εκείνα τα οποία επιβεβαιώνουν τη θεωρία του.
Και ποια είναι η θεωρία την οποία δεκαεννιά µήνες ακούω από
τον κ. Κεφαλογιάννη να καταθέτει εδώ πέρα; Είναι ότι για όλα τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη χώρα ευθύνες έχει το
ΠΑΣΟΚ.
Να κάνω µια υπόθεση εργασίας, κύριε Κεφαλογιάννη. Ας υποθέσουµε ότι είναι έτσι όπως τα λέτε. Ας υποθέσουµε για ένα δευτερόλεπτο ότι για όλα τα προβλήµατα της χώρας φταίει το
ΠΑΣΟΚ. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας τι ήταν; Τροχονόµοι, παρατηρητές των προβληµάτων που δηµιούργησε στη
χώρα το ΠΑΣΟΚ; Διότι αν υποθέσουµε έστω και προς στιγµήν ότι
η εισήγησή σας το 1984 ήταν σωστή, ότι η χώρα όδευε προς την
καταστροφή, τι σας εµπόδισε –µου λέτε ότι είστε είκοσι χρόνια
στη Βουλή- ως κυβέρνηση το 1990 µε 1993 να πάρετε δραστικά
µέτρα; Τι σας εµπόδισε από το 2004 µέχρι το 2009 να πάρετε
δραστικά µέτρα για να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα της
χώρας;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Με αυτά που λέτε θα πέσουν και τα
κεραµίδια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αστράψατε και βροντήξατε,
κύριε Υφυπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Γι’ αυτό,
λοιπόν, καταθέτω έναν πίνακα, που δείχνει πώς µαγειρεύει τα
στοιχεία ο κ. Κεφαλογιάννης κάθε φορά που συζητάµε εδώ µέσα
στη Βουλή. Τι λένε εδώ πέρα αυτά τα στοιχεία;
Γι’ αυτό και λέω ότι η οικονοµική σχολή Κεφαλογιάννη, δυστυχώς, αν αξιολογούνταν από διεθνείς εξερευνητές, θα έπαιρνε
κάτω από τη βάση. Αυτά εδώ τα στοιχεία λένε κάτι πολύ απλό
για την πορεία του πρωτογενούς αποτελέσµατος. Την περίοδο
1990-1993 είχαµε ελλείµµατα πρωτογενή. Την περίοδο 19942002 είχαµε πλεονάσµατα πρωτογενή και από το 2003 και κάθε
χρόνο και µετά είχαµε ελλείµµατα πρωτογενή µε χειρότερη χρονιά το 2009 να είναι 10,1%. Εξ ου και ο δεύτερος πίνακας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Γι’ αυτό και οικονοµική σχολή
Κεφαλογιάννη είναι πολύ κατώτερη από το Πανεπιστήµιο του
Μάντσεστερ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, δηµιουργείτε µόνος σας το προσωπικό και µετά το αξιολογείτε δύο
και τρεις φορές. Παρακαλώ να κλείσουµε το θέµα.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα δεν θα ανοίξουµε
διάλογο για τα Πανεπιστήµια του Μάντσεστερ και London School
Of Economics. Η ιστορία είναι ότι εσείς τα οικονοµικά τα κάνετε
µε λογική «Μαυροµάτη» σε ελεύθερη µετάφραση από τα τουρκικά!
Και επειδή µου λέτε για το πρωτογενές έλλειµµα, εγώ θα σας
πω τι έλεγαν οι δικοί σας προϋπολογισµοί. Το 1990 πρωτογενές
έλλειµµα της Νέας Δηµοκρατίας 1,6 δισεκατοµµύριο. Το 1992
πρωτογενές έλλειµµα 500 εκατοµµύρια εκείνης της εποχής. Το
ίδιο έγινε και τη δεκαετία του 1990 από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας τα
καταθέτω τώρα, αφού τα θέλετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αµφισβητήστε µου ένα νούµερο από αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το προσωπικό σε τι συνίσταται;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν δεν αµφισβητήσετε
ένα νούµερο από αυτά, σηµαίνει ότι η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ για το
χρέος είναι αυτή που σας λέω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κάνετε νέα τοποθέτηση.
Σας παρακαλώ πολύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όπως και να το κάνετε,
όπως και να το πείτε, όπως και να το βαφτίσετε, ό,τι πολιτικές
και να κάνετε, φταίτε για το δηµόσιο χρέος σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
αυτά τα είπατε. Επειδή συσσωρεύσατε νέφη στον Πειραιά,
οφείλω ως Πειραιώτης να σας πω ότι εγώ διάβασα το δελτίο
Τύπου του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων. Παρακαλώ διαβάστε και εσείς. Οµιλεί για το 51% ως χρηµατιστηριακή προϋπόθεση για την ένταξη, τη διατηρησιµότητα της ενταγµένης ΟΛΠ,
όταν θα συνενωθεί µε τα άλλα λιµάνια, όχι για το τι µπορεί να
πουλήσει το κράτος διά της Κυβέρνησης. Μπορεί να πουλήσει
µέχρι 95%. Σας τα έχει πει ο κ. Διαµαντίδης. Μη δηµιουργείτε,
λοιπόν, πρόσθετα νέφη, γιατί έξω «βρόνταγε» προηγουµένως.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, διαµαρτυρόταν ο Μεγαλοδύναµος για αυτά που έλεγε ο Υπουργός !
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Η µια εκδοχή είναι ότι διαµαρτυρόταν. Η άλλη εκδοχή είναι ότι
επιβεβαίωσε µε θεϊκό σηµάδι τα λεγόµενα του κ. Σαχινίδη. Νοµίζω, όµως, ότι δεν πρέπει να κάνουµε τέτοιες ερµηνείες.
Τώρα δεν θα σχολιάσω την τοποθέτηση του κ. Κεφαλογιάννη,
γιατί νοµίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να τη σχολιάσω. Θα θυµίσω
απλά στον κ. Κεφαλογιάννη ότι το χρέος φορτώθηκε 140 δισεκατοµµύρια επί Νέας Δηµοκρατίας και ότι το έλλειµµα, όταν δραπέτευσαν φεύγοντας από την κυβέρνηση προ της αποτυχίας
τους, είχε περίπου 35 δισεκατοµµύρια, κύριε Πρόεδρε, και νοµίζω ότι πρέπει να ανακαλέσουµε στην τάξη τον φωνασκούντα
συνάδελφο, γιατί τον πονάει. Ήταν µέλος της κυβέρνησης Καραµανλή και φέρει και αυτός προσωπικά σοβαρή ευθύνη γι’
αυτήν την αποτυχία.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν φωνάζω. Δεν σας βολεύει. Μέσα στον Ιούνιο θα φύγετε και θα το δείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Παυλόπουλε, να τα βρείτε
µε το κόµµα σας πρώτα και µετά να µε διακόπτετε.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που αφορούν τη σηµερινή συζήτηση –γιατί θέλω να κάνω και κάποια γενικότερα σχόλια µε βάση
τις τοποθετήσεις που έγιναν- θετική θα ήταν η συζήτηση αυτή,
εάν δεν διαβλέπαµε µια αρνητική πρόθεση αµφισβήτησης, κοµµατικής εκµετάλλευσης προβληµάτων που υπήρξαν γύρω από
τη διαχείριση του δηµοσίου χρέους. Σαφώς πρέπει να µάθουµε
τι έγινε. Σαφώς πρέπει να αποτυπωθεί αυτή η πορεία και κυρίως
για λόγους παιδευτικούς, για να µην επαναληφθούν λάθη και για
να µπορεί να ξέρει ο ελληνικός λαός πώς φτάσαµε µέχρι εδώ.
Αυτό όµως δεν πρέπει να δώσει καµµία αφορµή να οδηγηθούµε
σε αµφισβητήσεις και λαϊκισµούς που µπορεί να απειλήσουν και
την πορεία της χώρας όπως επίσης και τα επιτεύγµατά της. Και
διέβλεψα µια τέτοια πρόθεση από την αποστροφή εκείνη του
Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Θα παραπεµφθεί, λοιπόν, το θέµα στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας, όπως έχουµε εισηγηθεί –αυτή τουλάχιστον είναι η
απόφαση που εισηγούµαστε- και εκεί θα υπάρχει όλη η δυνατότητα µε τη βοήθεια και ανθρώπων νηφάλιων, ανθρώπων ειδικών,
ανθρώπων που δεν χρησιµοποιούν τη λογική του κοµµατικού ανταγωνισµού γύρω από αυτά τα µείζονος σηµασίας ζητήµατα και
να αποτυπώσουµε την κατάσταση και να δούµε τι έγινε τα τελευταία χρόνια µε τα πλαστά στοιχεία και βεβαίως, να µπορούµε να
δώσουµε τις απαντήσεις που πρέπει σε όσους αναζητούν και για
λόγους παιδευτικούς, αν θέλετε.
Υπάρχουν όµως και µείζονα ζητήµατα στα οποία αναφερθήκαµε σήµερα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή πολλή κουβέντα
έγινε από αρκετές πλευρές.
Κατ’ αρχάς µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο χειρισµός και του
κ. Κεφαλογιάννη και του αξιότιµου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για
εκείνο το περιβόητο e-mail, το οποίο όντως βρίσκεται στο θέµα
της δικαιοσύνης. Δεν είναι κάποιος ταλαίπωρος, είναι κάποιος
προβοκάτορας σε βάρος της χώρας του. Αυτό είναι το πρώτο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και θα περίµενα να είµαστε ακριβείς σε αυτά τα ζητήµατα, γιατί
είναι ορισµένα θέµατα που κανείς δεν µπορεί να παίζει και κανείς
δεν µπορεί να διασπείρει σε βάρος της χώρας τέτοιου είδους ειδήσεις.
Δεύτερον, µας ζητήσατε να τοποθετηθούµε πάνω στην τοποθέτηση της Ελληνίδας Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κ.
Δαµανάκη έκανε τη δική της τοποθέτηση, προφανώς στηριγµένη
σε δικά της στοιχεία ή δικές της γνώσεις ή δικές της εκτιµήσεις.
Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το σχολιάσω. Εκείνα που θέλω
όµως να σας ξεκαθαρίσω -και θέλουµε να το ξεκαθαρίσουµε µε
τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο προς όλες τις πλευρές- είναι αυτό
που τόνισε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου την Τρίτη το
βράδυ στην τελευταία δηµόσια οµιλία του, πριν από εκείνη που
έκανε χθες το βράδυ στον ΟΟΣΑ, στη γενική συνέλευση του
ΣΕΒ, όπου είπε: «Είµαι αποφασισµένος να πάρω όλα τα αναγκαία
µέτρα για να παραµείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και να συνεχιστεί οµαλά η πορεία ανόρθωσης της ελληνικής οικονοµίας».
Αυτό απαντάει σε όλα. Αυτό απαντάει κατά τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο σε όλα τα ερωτήµατα, τα οποία έχουν τεθεί.
Η ελληνική Κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει -και αυτό θα γίνει- ότι θα παρθούν όλες οι αναγκαίες
αποφάσεις και µε θυσίες, αν χρειαστεί, προκειµένου η Ελλάδα
να συνεχίσει την πορεία της ανόρθωσής της µέσα στην Ευρωζώνη και στηριγµένη στις προοπτικές που ήδη έχουν φανεί ότι
διανοίγονται για την έξοδο από την κρίση και τη δηµιουργία νέων
δεδοµένων για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτό θα κάνουµε
και έτσι θα ακυρώσουµε οποιονδήποτε σχεδιασµό έχει ο οιοσδήποτε, που δεν µας ενδιαφέρει ποιος είναι. Η Ελλάδα δεν θα
φύγει από την Ευρωζώνη και η ελληνική Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα -και θα το κάνει- προκειµένου να το διασφαλίσει αυτό, όπως και να συνεχίσει το
πρόγραµµα εξόδου από την κρίση, το πρόγραµµα ανόρθωσης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, το οποίο προσδοκά
όλος ο ελληνικός λαός.
Το πρώτο βήµα θα είναι να κλείσει η συµφωνία για το µεσοπρόθεσµο. Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι το Υπουργείο Οικονοµικών είναι στην τελική φάση της διαπραγµάτευσης µε την
τρόικα γύρω από το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Πολλοί επιτίθενται. Δεν µπορεί, όµως, ταυτόχρονα ο κ. Τσίπρας και να ανησυχεί µην πάθει κάτι η Ελλάδα και να µας λέει να µην κλείσουµε
το µεσοπρόθεσµο. Δεν γίνονται και τα δύο. Εάν ανησυχούµε,
όπως ανησυχεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ανησυχεί εντός ή εκτός
εισαγωγικών, αλλά να µας το διευκρινίσει ο κ. Λαφαζάνης- µη
βγούµε από την Ευρωζώνη, τότε δεν µπορεί ταυτόχρονα να καταγγέλλει την ελληνική Κυβέρνηση, διότι διαπραγµατεύεται τους
απαραίτητους όρους, προκειµένου να µη γίνει κάτι τέτοιο. Και
θα το κάνουµε εµείς. Θα κάνουµε τη συµφωνία, παίρνοντας και
τις ευθύνες µας σε ό,τι χρειαστεί, µε σωστή γραµµή διαπραγµάτευσης, αναλαµβάνοντας και τις ευθύνες σε ό,τι χρειαστεί και
αυτό πρέπει να είναι πολύ καθαρό µεταξύ µας.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ένα θέµα που το έθιξε ο κ. Χατζηδάκης στην οµιλία του. Είπε ότι πάνω από τα κόµµατα και
πάνω από τις σκοπιµότητες είναι η πατρίδα, είναι η Ελλάδα.
Ωραία. Εφόσον, όµως, είναι η πατρίδα -και θα συµφωνήσω µε
τον κ. Χατζηδάκη σε αυτό- τότε σηµαίνει ότι ο καθένας µας εδώ
αναλαµβάνει τις ευθύνες του. Εµείς έχουµε την πρώτη ευθύνη.
Αυτό είναι σαφές. Είµαστε το κόµµα που στηρίζει την Κυβέρνηση, είναι η Κυβέρνηση που κυβερνά. Δεν σηµαίνει όµως αυτό
ότι και οι άλλοι µπορούν να µένουν παθητικοί θεατές και ότι άλλοι
µπορούν «να χαϊδεύουν αφτιά» και ότι άλλοι µπορούν να λαϊκίζουν ασυστόλως, «καβαλώντας το κύµα» και όπου τους πάει. Ειδικά τώρα, το κόµµα που κυβέρνησε τον τόπο και οδήγησε στη
διάλυση και τη φυγή µε τις εκλογές του 2009, έχει και αυτό µια
ιδιαίτερα σοβαρή ευθύνη.
Και όταν µιλάµε για εθνική συνεννόηση, δεν το λέµε για να χαϊδεύουµε ο ένας τον άλλον και µετά να µην κάνουµε τίποτα, το
λέµε πραγµατικά για να συνεννοηθούµε, πραγµατικά να καταλήξουµε σε κάποια ζητήµατα, πραγµατικά να µπορούµε να στηρίξουµε κάποιες κοινές αποφάσεις. Διότι εµείς θα συµφωνήσουµε
στο µεσοπρόθεσµο και σε όποιες άλλες κινήσεις είναι αναγκαίες,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ο δανεισµός της χώρας και για τα
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επόµενα χρόνια. Καθαρές εξηγήσεις. Αλλά για να πετύχουν
αυτές οι αλλαγές και να πετύχει αυτό το πρόγραµµα, πρέπει να
υπάρχουν και ευρύτερες δυνάµεις που το στηρίζουν, πρέπει να
παλεύουν πολλοί άνθρωποι γι’ αυτήν την επιτυχία και όχι να την
εγκαταλείπουµε µόνο σε κάποιους Υπουργούς, λέγοντας από
εκεί και πέρα: «Κάντε ό,τι νοµίζετε, εµείς διαφυλάττουµε για εαυτόν το δικαίωµα της κριτικής». Δεν είναι έτσι. Έχουµε όλοι ευθύνη σε αυτό και οφείλουµε να την αναλάβουµε. Και µε την
ευκαιρία, να πω ότι τα κυβερνητικά στελέχη, κύριε Υπουργέ,
σαφώς πρέπει να δίνουν πρώτα το καλό παράδειγµα, µένοντας
απόλυτα πιστά στις οµόφωνες αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, όταν αυτές τις παίρνουν, και όχι φροντίζοντας να διαφοροποιούνται βαρέως ή ελαφρώς την επόµενη µέρα. Από εκεί
και πέρα, εµείς θα προχωρήσουµε, γιατί πάνω απ’ όλα είναι η
σταθερότητα της χώρας, είναι η ασφάλεια των πολιτών, είναι η
συνέχιση της πορείας για την ανόρθωση της Ελλάδας.
Τώρα, όπως είπα και πριν, κάποιοι, είτε µε κραυγές είτε µε λαϊκισµούς είτε µε περιστασιακές κινήσεις, προσπαθούν να καβαλήσουν το κύµα. Εµείς δεν θα κάνουµε κάτι τέτοιο. Είναι ώρα
ευθύνης και σοβαρότητας για όλους µας. Και θα πω ότι πράγµατι
πήραµε τα µηνύµατα από τις χθεσινές συγκεντρώσεις. Λογικό
είναι. Το κατανοούµε. Οι πολίτες έχουν ανασφάλειες, οι πολίτες
έχουν αγωνίες, οι πολίτες έχουν αβεβαιότητες. Είµαστε σε µια
δύσκολη εποχή. Πιέζεται ο πολίτης. Πολλά µέτρα, που παίρνουµε, είναι δύσκολα µέτρα, είναι επώδυνα µέτρα και είµαστε
αναγκασµένοι να το κάνουµε για να προχωρήσει η χώρα µπροστά. Δεν σηµαίνει ότι δεν ακούµε, δεν σηµαίνει ότι δεν βλέπουµε.
Όλα λαµβάνονται υπ’ όψιν. Και είναι καλύτερα να έχεις µια
ενεργή κοινωνία που να διατυπώνει την αγωνία της, να διατυπώνει τις διεκδικήσεις της, να λέει την πραγµατικότητα που βιώνει,
παρά µια σιωπηρή κοινωνία που µπορεί να γεµίσει φασισµούς.
Είναι προτιµότερο να έχεις τη δηµιουργική και ενεργή κοινωνία,
παρά την κοινωνία που είναι κλεισµένη σπίτι της και κοιτάει να
ανταποκριθεί στον οποιονδήποτε βγάζει ωραία λόγια µέσα από
τα τηλεοπτικά κανάλια. Με αυτήν την έννοια, ήταν θετικό αυτό
το µήνυµα.
Και να σας πω και κάτι; Η καλύτερη απάντηση που µπορείς να
δώσεις σε αυτούς τους πολίτες, που πρέπει να οφείλεις να πάρεις τα µηνύµατά τους, είναι να εκτελέσεις σωστά αυτό που πιστεύεις. Να εκτελέσεις απαρέγκλιτα, χωρίς καµµία ταλάντευση
και µε αποτελεσµατικότητα αυτό το πρόγραµµα που προσυπογράφεις και αυτό που υπέγραψες και αυτό που θα υπογράψεις.
Εφόσον πιστεύεις -και εµείς το πιστεύουµε- ότι αυτό το πρόγραµµα µπορεί να εξασφαλίσει την ανόρθωση, εφόσον πιστεύεις
-και εµείς το πιστεύουµε- ότι αυτό το πρόγραµµα µπορεί να µας
βγάλει από την κρίση, τότε πρέπει να το εκτελέσουµε απαρέγκλιτα, µε όλες µας τις δυνάµεις, µε προσήλωση στο στόχο, γιατί
µόνο έτσι µπορείς να προσδοκάς ότι θα δώσεις θετικές απαντήσεις σε αυτούς τους πολίτες, λύνοντας τα προβλήµατα, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας,
απαντώντας στο µεγάλο πρόβληµα των ανέργων, οδηγώντας σε
περισσότερο εισόδηµα στη χώρα, το οποίο σαφώς θα πρέπει να
µοιραστεί δικαιότερα, λύνοντας ζητήµατα των χαµηλοσυνταξιούχων και των χαµηλόµισθων που πραγµατικά αυτήν τη στιγµή
στενάζουν. Έτσι το λύνεις και έτσι απαντάς θετικά, χωρίς να γυρνάς πίσω, χωρίς προσωρινές λύσεις που υπονοµεύουν το µέλλον, µε µια Ελλάδα που πραγµατικά να µπορεί να µας κάνει
υπερήφανους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Κλείνω λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι, σύµφωνα µε αυτά που
είπαν οι εισηγητές µας, ο κ. Κουτµερίδης, ο κ. Μαργέλης, η κ.
Παπαθανάση, εµείς παραπέµπουµε το θέµα στην εγνωσµένου
κύρους επιτροπή της Βουλής, την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, η οποία έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και µε ανθρώπους ειδικούς, ανθρώπους κύρους, να διερευνήσει σε βάθος την
υπόθεση, να δώσει τις απαντήσεις που προσδοκούν οι συνάδελφοι και να µας βοηθήσει όλους, ώστε µε γνώση να µην επαναλαµβάνουµε λάθη του παρελθόντος, διότι δεν έχουµε πια αυτήν
την πολυτέλεια.
Η Ελλάδα έχει µπροστά της µια µεγάλη αλλά ίσως τελευταία
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ευκαιρία και οφείλουµε όλοι να την αξιοποιήσουµε σωστά και θα
την αξιοποιήσουµε, προκειµένου να µπορούµε, τουλάχιστον,
έστω µε τις διαφωνίες µας, να εκτελέσουµε αυτό που είναι το καθήκον µας, να οδηγήσουµε τη χώρα σε ασφαλείς και δηµιουργικούς δρόµους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής για δώδεκα
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είπε ο Υπουργός: «Καµµιά παράταξη δεν έφερε αντιρρήσεις,
όταν οι κυβερνήσεις τα προηγούµενα χρόνια προχωρούσαν σε
δάνεια». Τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, αγνοείτε την πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, πάντα είχαµε
ριζικά διαφορετική άποψη για τα δάνεια. Δεν γνωρίζετε ότι το
ΚΚΕ κατάγγειλε τις κατά καιρούς δανειακές συµβάσεις; Ότι ήταν
κατηγορηµατικά αντίθετο στο να παίζονται τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο και για τα οµόλογα και
τότε χάθηκαν δισεκατοµµύρια από τα ασφαλιστικά ταµεία και
φορτώθηκαν χρέη; Ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ήταν
και είναι ριζικά αντίθετο µε τα εξοπλιστικά προγράµµατα που
υπηρετούσαν και υπηρετούν τις νατοϊκές δαπάνες, τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και όχι τις καλώς νοούµενες αµυντικές ανάγκες της χώρας; Εξοπλιστικά προγράµµατα που φόρτωναν και
φορτώνουν συνεχώς χρέη.
Συνεπώς είναι πολιτικά απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, να τσουβαλιάζετε όλους και όλα στο ίδιο σακί. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας δεν µπαίνει στο ίδιο σακί µε όλους.
Μιλάτε για διαφάνεια. Μέχρι σήµερα καµµία δανειακή σύµβαση δεν ήρθε για επικύρωση σ’ αυτό εδώ το αστικό Κοινοβούλιο
που έχετε απόλυτη πλειοψηφία, σήµερα εσείς, χθες η Νέα Δηµοκρατία. Καµµία δανειακή σύµβαση δεν ήρθε.
Ο λαός βγαίνει στους δρόµους. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει
ότι προσπαθεί να ακούει προτάσεις για να περάσει τα µέτρα. Και
ακούει προτάσεις από κόµµατα και φορείς. Κύρια επιδίωξή σας
είναι να τσακίσετε, να γονατίσετε το λαό. Εδώ ο Πρωθυπουργός
βρήκε συµµάχους και πολιτικές δυνάµεις και τους φορείς των
βιοµηχάνων.
Στο Συνέδριο του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους. Διαγκωνίστηκαν µάλιστα για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τα συµφέροντά τους. Έχετε κηρύξει πόλεµο ενάντια στους εργαζόµενους, ενάντια στο λαό. Εµείς, σας το λέµε για άλλη µια φορά,
θα είµαστε σταθερά στην απέναντι όχθη, θα είµαστε από την
πλευρά του λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µήνες τώρα αναπτύσσεται η συζήτηση για το χρέος και τα ελλείµµατα. Πρόκειται για αντιστροφή
της πραγµατικότητας, την οποία επιδιώκετε να τοποθετήσετε µε
το κεφάλι κάτω. Το χρέος και τα ελλείµµατα είναι το αποτέλεσµα
και όχι η αιτία. Η καπιταλιστική ανάπτυξη διαχρονικά στη χώρα,
µε την αµέριστη συνδροµή των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συνοδεύτηκε από πολλές παροχές, προνόµια, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις γενικότερα από
τζάµπα χρήµα στο µεγάλο κεφάλαιο.
Σήµερα, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, τα µόνα που εµφανίζετε είναι το έλλειµµα και το χρέος. Δεν είναι, κατά την
άποψή µας, κρίση χρέους. Είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και οι εργάτες, όλοι οι εργαζόµενοι δεν έχουν καµµία ευθύνη γι’ αυτό και για τη σηµερινή κατάσταση που δραµατικά
βιώνουν ως αποτέλεσµα των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών,
αντικοινωνικών µέτρων που εφαρµόζετε.
Συνεπώς δεν µπαίνουµε στη συζήτηση για το πώς θα πληρωθεί
αυτό το χρέος. Το ζήτηµα είναι να µην πληρωθεί από τους εργάτες και γενικότερα τα λαϊκά στρώµατα. Η πρόταση και η συζήτηση σήµερα ασχολείται µε τη διαχείριση και όχι µε την ουσία,
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που είναι η αιτία του χρέους.
Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ανάµεσα στα άλλα το
εξής: «Δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί το χρέος παρά µόνο µέσα
από µία διαδικασία δίκαιης ρύθµισης που θα είναι αποτέλεσµα
µιας διαδικασίας πολυµερούς διαπραγµάτευσης». Και αυτή µόνο
η διατύπωση περί δίκαιης ρύθµισης αρκεί για να πούµε ότι καλλιεργεί και αυταπάτες και αποπροσανατολισµό. Δεν µιλάει για
την ουσία αλλά για τη διαδικασία.
Τα αντιλαϊκά µέτρα που υλοποιεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν
είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την προώθηση
της στρατηγικής του κεφαλαίου. Όλες οι κυβερνήσεις -σήµερα
του ΠΑΣΟΚ, χθες της Νέας Δηµοκρατίας- συναποφασίζουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν αυτή ακριβώς τη στρατηγική
διαχρονικά. Και ως Κυβέρνηση και ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
το ένα και το άλλο κόµµα αυτήν ακριβώς τη ρότα έχουν.
Αυτή η πολιτική, µε παραλλαγές, στηρίζεται και από όλες τις
πολιτικές δυνάµεις που αποδέχονται σαν µονόδροµο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µία σκληρή, καταστροφική,
ταξική πολιτική ενάντια στους εργαζόµενους.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, εµείς τονίζουµε ότι οξύνονται οι ανταγωνισµοί ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα της αστικής τάξης,
αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. Το κύριο για το κεφάλαιο
είναι να πληρώσουν για την καπιταλιστική κρίση τα πιο πλατιά
λαϊκά στρώµατα, η εργατική τάξη. Στο πλαίσιο αυτό προχωράει
και η καταστροφή τµηµάτων του κεφαλαίου και οι ανταγωνισµοί
κινούνται στην κυριαρχία κάποιων µονοπωλιακών οµίλων σε
βάρος άλλων.
Το κύριο, όµως, συνολικά για την αστική τάξη είναι να φτωχύνει παραπέρα την εργατική οικογένεια, να ρίξει την τιµή της εργατικής δύναµης, να τσακίσει το εργατικό κίνηµα, να το
απογυµνώσει από τα δικαιώµατά του. Μετά βεβαίως θα έρθουν
τα συσσωρευµένα κεφάλαια που υπάρχουν για να επενδυθούν,
ώστε να ξεκινήσει µία νέα πορεία ανάκαµψης µε ακόµα µεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα και αυτή αντιπαλεύει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Εµείς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ενισχύουµε, στηρίζουµε τον αγώνα των ταξικών δυνάµεων στο εργατικό κίνηµα.
Στηρίζουµε την πάλη της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και των αυτοαπασχολουµένων. Υποστηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα όλων όσοι
πλήττονται βάναυσα και υποφέρουν απ’ αυτήν την αντιλαϊκή, αντικοινωνική πολιτική.
Έχουµε αυτή την πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που
αφορά το χρέος. Ανεξάρτητα από το πώς µπορεί να χαρακτηρίσει ο καθένας το χρέος, εµείς υπογραµµίζουµε πως διαµορφώθηκε αυτό το χρέος, ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό. Το λέµε
ευθαρσώς. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Από τι διαµορφώθηκε αυτό το χρέος; Πρώτον, από τους νατοϊκούς εξοπλισµούς που δεν έχουν καµµία σχέση µε την καλώς
εννοούµενη αµυντική ικανότητα της χώρας και τις ανάγκες της,
από τις κραυγαλέες προκλητικές φοροαπαλλαγές υπέρ των µονοπωλίων και τις φοροελαφρύνσεις, από τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις και τα πολλά προνόµια στους επιχειρηµατικούς
οµίλους, από τις απαλλαγές στις εισφορές των ασφαλιστικών ταµείων προς τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Και όλα αυτά τα κάνατε και τα κάνετε για να εξασφαλίζετε την
απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου, για να στηρίξετε την
περιβόητη ανταγωνιστικότητά του και την ισχυροποίησή του. Η
εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα δεν έχουν καµµία ευθύνη για το χρέος και τη διαµόρφωσή του. Και, βεβαίως, δεν πρέπει οι εργαζόµενοι να δεχθούν νέα βάρβαρα µέτρα για κανένα
χρέος, είτε νόµιµο είτε «παράνοµο».
Και η συζήτηση δεν νοµίζουµε ότι πρέπει να περιορίζεται στην
αντιµετώπιση του χρέους. Γιατί, αλήθεια, η πολιτική που εδώ
εφαρµόζεται δεν είναι ίδια µ’ αυτή που εφαρµόζεται σ’ όλα τα
καπιταλιστικά κράτη; Δεν εφαρµόζεται στην Αγγλία, τη Γαλλία,
τη Γερµανία, το Βέλγιο, παντού; Είναι η στρατηγική του κεφαλαίου να «τσακιστούν» εργατικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα.
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι σήµερα πραγµατικά υπάρχει η
διόγκωση των ελλειµµάτων που είναι αποτέλεσµα του συγκεκρι-
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µένου καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα,
από το 1974 τουλάχιστον µέχρι σήµερα. Βεβαίως σχετίζεται και
µε τη συµµετοχή της χώρας στην ΕΟΚ και σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εµείς δεν έχουµε αυταπάτες από τη δηµιουργία και τη λειτουργία µιας ακόµα επιτροπής. Υπάρχει ωστόσο πλούσια εµπειρία από τα αποτελέσµατα της δράσης διαφόρων εξεταστικών
επιτροπών του Κοινοβουλίου. Μέχρι σήµερα καµµία δεν έχει διερευνήσει σκάνδαλα ή κατηγορίες για σκάνδαλα και άλλα πολιτικά ή οικονοµικά θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε.
Και αυτό γιατί κάθε προσπάθεια συναντά τεράστια εµπόδια,
µηχανισµούς, λαβύρινθο ολόκληρο. Είναι µηχανισµοί που συντηρούν, ενισχύουν και στηρίζουν το καπιταλιστικό σύστηµα. Ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά, δεν έχουµε αντίρρηση να συσταθεί αυτή
η επιτροπή.
Είπε ο κ. Βορίδης στην οµιλία του ότι κατανοεί τις θέσεις του
ΚΚΕ που θέλει κοµµουνισµό, θέλει την Ελλάδα Βόρεια Κορέα,
δεν θέλει τράπεζες, δεν θέλει ασφαλιστικά ταµεία.
Αλήθεια, κύριε Βορίδη, η ζωή στις σοσιαλιστικές χώρες, η ζωή
στη Σοβιετική Ένωση, ήταν όπως την παρουσιάζετε; Εκεί, η εργασία, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, ο
πολιτισµός, ήταν σταθερές αξίες, σταθερή κατάσταση για το σύνολο του πληθυσµού. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, η εργασιακή περιπλάνηση, η ανεργία, ήταν λέξεις άγνωστες. Και αυτό
ήταν κοινή πεποίθηση σε όλες τις χώρες του καπιταλισµού.
Ναι, υπάρχει πισωγύρισµα και είναι προσωρινό. Αυτήν την αρνητική εξέλιξη την πληρώνουν οι εργαζόµενοι σε όλον τον κόσµο.
Ναι, η αντεπίθεση των πολιτικών εκπροσώπων των µονοπωλίων
του ιµπεριαλισµού αποσκοπεί στην αφαίρεση όλων των κατακτήσεων του εργατικού κινήµατος και στη χώρα µας και σε όλον τον
κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για κατακτήσεις, που ήταν αποτέλεσµα σκληρών ταξικών συγκρούσεων µε αστικές κυβερνήσεις και µε δικτατορίες και
όχι παραχωρήσεις που έκαναν κάποιες αδύναµες κυβερνήσεις,
όπως ισχυρίστηκε πριν από λίγο καιρό εδώ, στην Αίθουσα –το είδαµε και µέσα από τα Πρακτικά- ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Τέλος, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται –και το
έχουµε πει πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, και θα το πούµε ξανάγια µία άλλη πολιτική, ριζικά διαφορετική. Παλεύει πρωτίστως
για την ανατροπή της εφαρµοζόµενης πολιτικής, γιατί αυτή η πολιτική δεν παίρνει µερεµέτια και σοβαντίσµατα. Αγωνιζόµαστε για
τη δηµιουργία των προϋποθέσεων µέσα από την αλλαγή των συσχετισµών, ώστε να αλλάξει η εξουσία.
Τότε µόνο, σε µία λαϊκή εξουσία, µπορεί να απελευθερωθούν
οι παραγωγικές δυνάµεις του τόπου. Μιλάµε γι’ αυτές τις δυνάµεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας που είναι πολλά. Βεβαίως, θα ικανοποιηθούν και οι παραγωγικές ανάγκες αυτών όλων οι οποίοι παράγουν τον πλούτο και
οι οποίοι τον δικαιούνται και, αργά ή γρήγορα, θα τον κατακτήσουν µε τον αγώνα, µε την πάλη, µε τη σύγκρουσή τους µ’ αυτήν
ακριβώς την πολιτική που εσείς εφαρµόζετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για δώδεκα
λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ ότι σήµερα είχαµε την
ευκαιρία –και µας έδωσε την ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ- να κάνουµε µία
ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων και να ακουστούν
σηµαντικά πράγµατα και από τον εισηγητή µας που έκανε µία
εξαιρετική οµιλία, αλλά και από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας που επίσης έκανε µία εξαιρετική οµιλία.
Εγώ ερχόµενος µετά και έχοντας σηµειώσει το τι ακούστηκε,
είχα την ευκαιρία να σχολιάσω τις τοποθετήσεις ενός εκάστου
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και να θέσω συγκεκριµένα ερωτήµατα στον καθένα.
Θα ξεκινήσω µε το ΣΥΡΙΖΑ, µια και δική του πρόταση συζητούµε σήµερα και µε τη µεγάλη χαρά που βλέπω να έχουµε στην
Αίθουσα τον κ. Λαφαζάνη. Διαπίστωσα, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη, µία µεγαλειώδη αντίφαση µεταξύ αυτών που είπε ο κ. Τσίπρας και αυτών που είπατε εσείς προχθές σε µία εκποµπή του κ.
Σπύρου Καρατζαφέρη. Διαπίστωσα ότι ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν
είστε υπέρ της άρνησης του χρέους και της στάσης πληρωµών
και, µάλιστα, ότι δεν είστε υπέρ της επιστροφής της δραχµής και
ζήτησε τη δριµεία καταδίκη της κ. Δαµανάκη, η οποία έθεσε το
θέµα της δραχµής ως θέµα συζητήσεως στο γενικό διάλογο.
Όµως, εσάς –εσάς προσωπικά, εννοώ- σας άκουσα µε τα
αυτιά µου να λέτε: «γιατί φοβόµαστε να το πούµε; Στάση πληρωµών και, ναι, επιστροφή στη δραχµή»!
Θα ήθελα µία ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ποιος εκφράζει τη θέση
του ΣΥΡΙΖΑ; Ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Λαφαζάνης; Το λέω για να µπορούµε να συνεννοηθούµε κάποτε σ’ αυτήν τη χώρα! Αν δεν συνεννοείστε µεταξύ σας, αντιλαµβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο να συνεννοηθούµε στην υπόλοιπη επικράτεια!
Επίσης, θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε κάτι που
είπε ο κ. Τσίπρας και το οποίο βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διατύπωσε την εξής θεωρία. Είπε το
εξής: «Γιατί δεν θέλετε να µάθουµε πού είναι όλα τα οµόλογα,
ποιος κατέχει το χρέος, τι κατέχουν οι τράπεζες, ποιοι είναι οι
επιχειρηµατίες που τα έχουν, ποιοι έχουν τα λεφτά στην Ελβετία;
Τι φοβάστε; Έχετε λερωµένη τη φωλιά σας;».
Θέλω, λοιπόν, να απαντήσω στον κ. Τσίπρα µε το εξής: Εµείς
δεν θέλουµε να ασχολούµαστε µε τα οικονοµικά των άλλων, διότι
δεν είµεθα κοµµουνιστές. Εµείς είµεθα αστοί. Εµάς µας αρέσει
η ιδιωτική οικονοµία και ο καθένας να έχει τα λεφτά του.
Όµως, θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι θυµάµαι πολύ καλά
ότι ο κ. Τσίπρας, όταν µία µεγάλη κυριακάτικη εφηµερίδα –και
συγκεκριµένα το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»- είχε διανοηθεί να δηµοσιεύσει
πολλά στοιχεία που αφορούσαν στην προσωπική του περιουσιακή κατάσταση, κύριε Δρίτσα και κύριε Λαφαζάνη, τα οποία
απεκάλυπταν τη συµµετοχή του σε διοικητικά συµβούλια εταιρειών που έκαναν έργα στο δηµόσιο και µάλιστα την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων, έστειλε ένα εξώδικο στην εφηµερίδα µε
πολύ µεγάλη και δριµεία κριτική, σχετικά µε το γιατί τόλµησε η
εφηµερίδα να ασχοληθεί µε τα προσωπικά του οικονοµικά.
Θα ήθελα, λοιπόν και µία δεύτερη εξήγηση από εσάς που είστε
εδώ. Να µαθαίνουµε τα οικονοµικά των άλλων ανθρώπων και άρα
και του κ. Τσίπρα και της οικογενείας του ή να µην τα µαθαίνουµε;
Εµείς λέµε να µην τα µαθαίνουµε. Το ξεκαθαρίζω. Εµείς λέµε
«ο καθένας τα δικά του». Εσείς, όµως, εδώ λέτε κάτι άλλο.
Επίσης, θέλω να κάνω και µία τρίτη παρατήρηση προς το Συνασπισµό. Ο κ. Τσίπρας είπε –και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι χθες είδε την «οµορφότερη πλατεία Συντάγµατος». Σηµείωσα τη φράση του, γιατί µου
έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση. Πράγµατι, είδε την οµορφότερη
πλατεία Συντάγµατος, ίσως γιατί στις κινητοποιήσεις δεν συµµετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ξέρετε ότι όταν σε µία κινητοποίηση στην
πλατεία Συντάγµατος συµµετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, καίγεται η µισή
Αθήνα!
(Χειροκροτήµατα)
Θα έλεγα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Συνασπισµού, ότι θα πρέπει να προβληµατίσει πολύ τον Αρχηγό σας και
εσάς το γιατί σε µία τόσο µαζική εκδήλωση, όπως η χθεσινή, δεν
έσπασε ούτε µία βιτρίνα, ενώ όταν µαζεύεστε τριακόσιοι «συριζαίοι» τρέχουµε να σώσουµε την Ακρόπολη! Είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα! Και το λέω αυτό, γιατί είναι εδώ και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Ξέρετε ότι εγώ δεν τρέφω τα ιδιαίτερα φιλικά
αισθήµατα, αλλά πρέπει να πούµε την αλήθεια: ότι, δηλαδή, όταν
κάνει διαδήλωση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κάνει τη διαδήλωση, λέει αυτά που λέει και φεύγει. Όταν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, φοβόµαστε όλοι για τα καταστήµατά µας και για την ασφάλεια της
ζωής µας!
Άρα πρέπει να σας απασχολήσει, κύριε Λαφαζάνη, για ποιο
λόγο «η οµορφότερη πλατεία Συντάγµατος» -κατά Τσίπρα- ήταν
την ηµέρα που έλειπε από την πλατεία Συντάγµατος ο Συνασπι-
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σµός!
Και, τέλος, όσον αφορά τον κ. Τσίπρα και το Συνασπισµό, θα
έλεγα να µην απαιτείτε µε τόση δριµύτητα την καταδίκη της κ.
Δαµανάκη για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η κ. Δαµανάκη
υπήρξε Πρόεδρος του Συνασπισµού και όλοι ξέρουµε τη διαδροµή που ακολούθησε, από Πρόεδρος του Συνασπισµού, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τώρα Επίτροπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι
Επίτροπος και της Ελλάδας, βέβαια, αλλά είναι διορισθείσα από
το ΠΑΣΟΚ.
Επειδή κάτι που έγινε µία φορά ως διαδροµή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να γίνει ξανά στη ζωή και επειδή µπορεί να ζήσουµε
τον κ. Τσίπρα µετά από µερικά χρόνια Επίτροπο του ΠΑΣΟΚ στην
Ευρώπη, καλό είναι να µη σπεύδει να κάνει τέτοιες δηλώσεις,
γιατί θα τις παίζουν µετά σε DVD τα κανάλια!
Πρέπει, µάλιστα, να σας πω ότι υπάρχει και ένας δεύτερος
λόγος που ήταν εξαιρετικά άκοµψο ότι ο κ. Τσίπρας µε τόση δριµύτητα ζήτησε την καταδίκη της κ. Δαµανάκη. Η κ. Δαµανάκη
ήταν η «ηρωική γενιά του Πολυτεχνείου και φωνή του Πολυτεχνείου» -εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, για να συνεννοούµαστετου δήθεν µεγάλου αγώνα! Πρέπει να δείχνετε ένα σεβασµό στην
ιστορία της ηρωικής σας γενιάς! Μη µας λέτε τώρα ότι η ηρωική
φωνή του Πολυτεχνείου είναι όργανο των κερδοσκόπων, όπως
είπε ο κ. Τσίπρας και όργανο των κερδοσκόπων, µάλιστα, του µεγάλου κεφαλαίου!
Η ηρωική γενιά, η ηρωική φωνή του Πολυτεχνείου, έγινε όργανο των διεθνών κερδοσκόπων, Μάκη Βορίδη; Μα, πού φθάσαµε; Αυτοί οι ήρωες που έσωσαν την Ελλάδα, έγιναν, κατά τον
κ. Τσίπρα, υπάλληλοι της «GOLDMAN SACHS» και του Σόρος;
Λίγη τσίπα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ! Λίγη τσίπα στην ιστορία αυτής
της τιµηµένης –δήθεν- ηρωικής γενιάς!
Κλείνω, λοιπόν, µε το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας το εξής: Εγώ γεννήθηκα και µεγάλωσα σε µια εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
που ο Συνασπισµός –αυτό που λεγόταν τότε «Ανανεωτική Αριστερά»- ήταν ένα κόµµα µε µικρά µεν ποσοστά, δηλαδή άλλοτε
έπαιρνε και άλλοτε δεν έπαιρνε 3%, αλλά είχε πολύ µεγάλο
κύρος στην κοινωνία. Εγώ µεγάλωσα σε µία εποχή που όταν κάτι
το έλεγε ο Συνασπισµός του κ. Κωνσταντόπουλου ή το έλεγε ο
κ. Κύρκος, για την ελληνική κοινωνία εθεωρείτο µία πολύ σοβαρή
πρόταση.
Ευτυχώς, την εποχή Αλαβάνου, αυτό άρχισε να αλλάζει και
µπορεί µεν τα ποσοστά να ανέβηκαν λίγο, αλλά στην κυριολεξία
καταβαραθρώθηκε το κύρος αυτού του πολιτικού χώρου.
Σήµερα δε, υπό την ηγεσία του κ. Τσίπρα, πιστεύω ότι δίδεται
µία µεγάλη εθνική µάχη από αυτόν τον άξιο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
να διαλυθεί τελείως το όποιο κύρος του Συνασπισµού στην κοινωνία! Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και εξαιρετικά εθνικώς ωφέλιµο, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο γρηγορότερα
καταλάβουν οι Έλληνες πόσο καταστρεπτικό κόµµα είστε, τόσο
καλύτερα για όλους!
Από σήµερα, λοιπόν, αφού επί σειρά ετών είχατε αποφασίσει
να εκπροσωπείτε εδώ τους κουκουλοφόρους των Εξαρχείων,
αποφασίσατε να εκπροσωπήσετε και τους κοινούς απατεώνες.
Μπράβο. Συγχαρητήρια! Εκτός από το κόµµα των κουκουλοφόρων είστε και το κόµµα των απατεώνων, γιατί µόνο ένας απατεώνας µπορεί να λέει στα σοβαρά «δεν θα πληρώσω το χρέος
µου».
Το «δεν θα πληρώσω το χρέος µου» είναι αυτό που λέει ο απατεώνας και που οι έντιµοι άνθρωποι τον πάνε στα δικαστήρια. Και
έχουµε δεκάδες φορές ανθρώπους που πάνε στα δικαστήρια κυνηγώντας τους απατεώνες που δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
Θερµά συγχαρητήρια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι λέει;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η ανοχή έχει και τα όριά της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μιλάτε µετά, κύριε Λαφαζάνη. Μην εξανίσταστε.
Να µας πείτε για το αν συµφωνείτε µε τον Αρχηγό σας για τη
δραχµή και τη χρεοκοπία, γιατί άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο
άλλος και αφήστε τι λέω εγώ.
Η άποψη που, δυστυχώς, διακινείται και στο διαδίκτυο και στα
blogs, ότι οι Έλληνες πρέπει να πούµε στην παγκόσµια κοινότητα
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«δεν πληρώνω» –λες και τα οµόλογα είναι διόδια και δεν ξέρω
και τι άλλο- είναι µια εξαιρετικά ηθικώς κολάσιµη πράξη, αλλά
είναι, εκτός των άλλων, και εθνικώς εξαιρετικά επιζήµια, γιατί η
µεγαλύτερή της συνέπεια απ’ όλες είναι ότι δεν θα µας καθιστούσε απλά εθνικά αποµονωµένους, όπως είπες, κύριε Βορίδη.
Το «εθνικά αποµονωµένοι» είναι ουδέτερη έννοια: απλώς δεν µας
µιλάνε. Δεν είναι αυτό, όµως, το σηµαντικό. Θα µας µισούν. Άλλο
το να µη σου µιλάνε και άλλο το να σε µισούν κιόλας. Γιατί λογικό
είναι να σε µισούν αυτοί που θα έχουν χάσει τα λεφτά τους και
θα τους τα έχεις φάει και θα λες «αχ, τι ωραία που τα έφαγα».
Πάµε τώρα στην Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω και σήµερα χάσατε µια µεγάλη ευκαιρία και εσείς προσωπικά. Ο κ. Τασούλας έκανε µια εξαιρετική
οµιλία, γιατί ο κ. Τασούλας πράγµατι προχώρησε µε γενναία
δόση αυτοκριτικής. Και η χώρα χρειάζεται σήµερα την εθνική συνεννόηση, αυτό που λέµε εµείς τη συνευθύνη. Τη χρειάζεται
πραγµατικά. Και ξέρετε ότι για να επιτευχθεί αυτή η συνεννόηση
ο πρώτος που πρέπει να δώσει το στίγµα και ο πρώτος που έχει
την ευθύνη, αν επιτυγχάνεται ή όχι, είναι ο επικεφαλής.
Τι κάνατε πέρυσι τέτοιον καιρό; Εµείς σας τα λέγαµε αλλά δεν
ακούγατε. Φέρατε τη δανειακή σύµβαση, το λεγόµενο µνηµόνιο
και στην εισηγητική του έκθεση υβρίζατε διαρκώς την κυβέρνηση
Καραµανλή δίνοντας φυσικά την ευκαιρία στον κ. Σαµαρά να
φύγει από τις ευθύνες του –όπως το κάνατε και µε το 151 αντί
για το 180 προφανώς σε συµφωνία- για να καταψηφίσει και να
παίξετε το γνωστό παιχνίδι ο ένας είναι ο κακός και ο άλλος ο
καλός, για να γίνει µετά ο άλλος κακός και ο άλλος καλός: το ίδιο
που έχουµε ζήσει επί τριάντα χρόνια.
Όµως, τώρα δεν είναι η εποχή για να παίζετε τους «κουµπάρους». Αυτή η εποχή τελείωσε. Είµαστε στη Μεταπολίτευση. Είµαστε αλλού τώρα. Τώρα είναι η ώρα πράγµατι να συνεννοηθούµε. Και, άρα, το πρώτο που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση
είναι να ανέβει µε ευθύτητα και γενναιότητα και ναι πει «βέβαια,
το ΠΑΣΟΚ είναι το κόµµα που έχει κυρίως τη µεγαλύτερη ευθύνη
για την κατάντια της χώρας σήµερα» γιατί αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν είναι θέµα πολιτικής αντιπαράθεσης.
Έβλεπα προχθές τον κ. Τσοβόλα σε ένα κανάλι, αν θυµάµαι
καλά στον κ. Παπαδάκη. Έλεγε για τα δάνεια και δεν του είπε
κανένας ότι προ ολίγων ηµερών πληρώσαµε 25 δισεκατοµµύρια
από τα δάνεια του κ. Τσοβόλα του τέλους της δεκαετίας του ‘80.
Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει ότι το ‘80 µας έµαθε ο Ανδρέας Παπανδρέου σαν ελληνικό λαό, να τρώµε εύκολα λεφτά,
χωρίς κόπο, να κάνουµε ρουσφέτια, να κάνουµε όλα αυτά τα περίφηµα «δωράκια» στον Μαυράκη τότε κ.λπ., για να έρθει ο λογαριασµός τώρα. Το λογαριασµό του ‘80 πληρώνουν τώρα οι
φορολογούµενοι κατά το µεγαλύτερο µέρος.
Θα ήταν εξαιρετικά κρίσιµο και χρήσιµο να έρθετε εδώ και να
πείτε «ναι, έχουµε την ευθύνη, όµως αυτά είναι ζητήµατα του παρελθόντος και του ιστορικού. Τώρα έχουµε ένα µεγάλο πρόβληµα που πρέπει να το λύσουµε. Αν δεν το λύσουµε όλοι µαζί,
θα βουλιάξουµε».
Πρέπει, επίσης, κύριε Υπουργέ, να σας πω το εξής. Εµείς προσωπικά βλέπουµε θετικά την πρόταση για το δηµοψήφισµα για
ένα βασικό λόγο. Διότι έτσι δεν θα µπορέσει κανένας να φύγει
από τις ευθύνες του. Εδώ, ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει τι θέλουµε να κάνουµε µε αυτήν τη χώρα. Θέλουµε να έχουµε
µε την πρώτη ανακοίνωση ότι θα πουληθεί το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο την κατάληψη του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ή να
έχουµε δεκαπέντε χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες, εκατό χιλιάδες απ’
έξω;
Καλό είναι ο ελληνικός λαός να µάθει ποιο είναι το δίληµµα.
Και εγώ θα σας πω ότι καλά έκανε και το είπε η κ. Δαµανάκη
χθες, γιατί αυτό είναι αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό που είπε
η κ. Δαµανάκη, ότι η επιλογή µας είναι µεταξύ του µνηµονίου και
της δραχµής, είναι αλήθεια. Ποιος δεν το ξέρει µέσα σ’ αυτή την
Αίθουσα; Εκτός αν έχουν κάποιοι να µας πουν µια τρίτη επιλογή
που έχουµε.
Θα σας επιβεβαιώσω δε, ότι όλοι το ξέρουµε ότι είναι έτσι. Και
απευθύνοµαι τώρα στη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Κεφαλογιάννη, ο οποίος επίσης είπε κάποια σχόλια για την κ. Δαµανάκη.
Κύριε Κεφαλογιάννη, και εσείς στη Νέα Δηµοκρατία το ξέρετε
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ότι είναι έτσι και θα σας το αποδείξω αµέσως. Χθες ο κ. Μαρκόπουλος –φαντάζοµαι ότι είναι ακόµα Βουλευτής σας- είπε στο
«MEGA» το πρωί ότι αν κυβερνήσετε θα πάτε στις Βρυξέλλες και
θα πείτε «ή θα µας δώσετε άλλο µνηµόνιο ή θα πάµε στη
δραχµή». Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του κ. Μαρκόπουλου στον
τηλεοπτικό σταθµό «MEGA». Άρα για να το λέει ο κ. Μαρκόπουλος κάτι ξέρει. Και σήµερα µάλιστα ρώτησε ο κ. Οικονοµέας τον
κ. Παναγιώτη Γεννηµατά «τι έχετε να πείτε για τη δήλωση του κ.
Μαρκόπουλου;» και έκανε κάποιο σχόλιο ο κ. Γεννηµατάς που
δεν θέλω να το µεταφέρω στην Αίθουσα …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είπε τέτοιο πράγµα ο
κ. Μαρκόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακριβώς αυτό. Έχω πολύ
καλά αυτιά. Αν είχαµε βίντεο, θα σας το έπαιζα. Καλά. Πείτε κάτι
άλλο να τον αδειάσετε. Τώρα τελευταία αδειάζεστε πολύ µεταξύ
σας!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να κάνω και σ’εσάς ένα ερώτηµα επισήµως από το Βήµα
της Βουλής.
Προσπερνάω αυτό που είπε ο κ. Καµµένος για τον broker
κ.λπ.! Άλλωστε περιµένω να φέρει τα στοιχεία και έχει εξαφανιστεί. Ο κ. Καµµένος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθµό «KONTRA»
στον κ. Χίο ότι ο κ. Μιχελάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου σας, είναι
υπάλληλος συµφερόντων. Ισχύει αυτό; Το θεωρώ πολύ βαριά κατηγορία, αν πράγµατι ισχύει. Εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν λέω ότι
λέει ψέµατα ο κ. Καµµένος. Μπορεί να λέει και την αλήθεια. Αλλά
αν λέει την αλήθεια, είναι πολύ σοβαρό θέµα και πρέπει να το
πείτε.
Κλείνοντας να πω και το εξής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι η ώρα για να αρχίσουµε ο ένας να κατηγορεί τον άλλον.
Τώρα είναι η ώρα για να συνεννοηθούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τώρα µιλάς σωστά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και η πολιτική µας γενιά
θα κριθεί από το αν θα πούµε στον ελληνικό λαό, επιτέλους, την
αλήθεια ή όχι.
Η αλήθεια είναι πολύ πικρή και πολύ δυσάρεστη. Πράγµατι, ή
θα βρούµε τον τρόπο να συνεννοηθούµε µε τους εταίρους µας
–και αυτό µπορείτε να το πείτε µνηµόνια, αντιµνηµόνια, τριώδιο,
απόκριες, όπως θέλετε, αλλά πάντως σηµαίνει συνεννόηση µε
τους εταίρους µας- ή θα πτωχεύσουµε, θα πάµε στη δραχµή και
θα γίνουµε κάτι σαν τη Βόρεια Κορέα.
Ο κ. Μαρκόπουλος µόλις ήρθε. Χαίροµαι. Για να επιβεβαιώσει
του λόγου το αληθές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν το είπατε; Μη φέρουµε τα βίντεο τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε την οµιλία
σας, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τελειώνω.
Τώρα είναι το βασικότερο θέµα όλων. Να πούµε στον ελληνικό
λαό την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο δρόµος µπροστά µας
είναι ανηφορικός και δεν υπάρχουν περιθώρια για πολιτικά παιχνίδια. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, χάνετε πολύτιµο
χρόνο. Εξακολουθείτε να χάνετε πολύτιµο χρόνο. Και η Ελλάδα
δεν έχει χρόνο για χάσιµο.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα πρέπει κάποια
στιγµή να αποφασίσετε σε ποιο ακριβώς στρατόπεδο είστε. Από
τη µια µεριά το συγκεκριµένο µνηµόνιο δεν σας αρέσει. Περίπου
δεκτόν. Δεν ζητάτε εκλογές για να τα αλλάξετε, γιατί δεν µπορείτε να τις επιβάλλετε. Δεκτόν. Δεν θέλετε το δηµοψήφισµα για
να ανατρέψουν οι πολίτες αν το αποφασίσουν, αυτό το µνηµόνιο
που δεν σας αρέσει. Πάλι παράλογη θέση. Και µας λέτε ότι όταν
εκλεγείτε, ενώ δεν σας αρέσει πίνοντας µουρουνέλαιο, θα σεβαστείτε όλες τις υπογραφές που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει να αποφασίσουµε κάποτε τι θέλουµε να κάνουµε σ’
αυτήν τη χώρα. Εµείς λέµε στον ελληνικό λαό την αλήθεια.
Όποιος µπορεί, θέλει και αντέχει να αναλάβει τις ευθύνες του
για να περάσει η Ελλάδα απέναντι, γιατί αυτό θα κρίνει η ιστορία
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σήµερα και τίποτα άλλο. Τα δικά µας ποσοστά στις επόµενες δηµοσκοπήσεις δεν παίζουν απολύτως κανένα ρόλο.
Κλείνω µόνο µε ένα πράγµα. Θέλω δηµοσίως να συγχαρώ τον
κ. Αποστολάκο. Αποδεικνύει ότι οι Βουλευτές µπορούν να κάνουν
καλή δουλειά. Και εγώ δεν ήξερα αυτό το απαράδεκτο πράγµα
που είχαν κάνει στο open gov µε τα βλάχικα, τα ποντιακά και τα
αρβανίτικα και το έµαθα από εσάς, κύριε συνάδελφε και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ως ξένες γλώσσες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όταν το είδα, κύριε
Υπουργέ, δεν πίστευα στα µάτια µου ότι η Κυβέρνησή σας έχει
βάλει στο open gov τα αρβανίτικα, τα ποντιακά και τα βλάχικα
ως ξένες γλώσσες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Πριν προχωρήσουµε στον κ. Λαφαζάνη, το λόγο έχει ζητήσει
ο κ. Μαρκόπουλος για λίγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε την
άδειά σας θα ήθελα επί προσωπικού, επειδή αναφέρθηκε το
όνοµά µου, να δώσω µια διευκρινιστική δήλωση για δύο λεπτά
γι’ αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης αναφερόµενος σε µένα. Αν
έχω, βέβαια το δικαίωµα, χωρίς να κάνω κατάχρηση χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε εµένα και σε µία χθεσινή εµφάνισή µου
στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη του MEGA και είπε ότι εγώ ανέφερα ότι όταν η Νέα Δηµοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Αντώνης Σαµαράς Πρωθυπουργός, θα επαναδιαπραγµατευθούµε
το µνηµόνιο, όπως, άλλωστε, αποτελεί πάγια θέση της παράταξής µας. Και προσέθεσε και κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα
βίντεο, κύριε Γεωργιάδη, αλλά υπάρχει µόνο στη φαντασία σας,
αλλά και στην αγωνία σας να βάζετε στον ανεµιστήρα λάσπη και
παραχάραξη. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ στη λέξη «δραχµή». Την
έχω διαγράψει από το πολιτικό µου λεξιλόγιο. Σε άλλους ανήκει
αυτή η λέξη, η λέξη «δραχµή». Για εµένα ανήκει µόνο στην ιστορία αυτού του τόπου και σε µία ανάµνηση.
Εγώ, λοιπόν, δεν αναφέρθηκα ποτέ στη δραχµή.
Πρέπει, όµως, να πω κάτι για την τακτική την οποία ακολουθεί
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός.
Θέλω να ζητήσω συγγνώµη, κύριε Γεωργιάδη, κι από εσάς και
από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας και από τον
Πρόεδρό σας. Δεν είστε δεκανίκια του ΠΑΣΟΚ. Είστε η περπατούρα του Γιώργου Παπανδρέου. Είστε εκείνο το πολιτικό κόµµα,
το κατ’ εξοχήν µνηµονιακό, που ψηφίσατε, στηρίζετε κάθε
στροφή του µνηµονίου, στηρίζετε κάθε πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, κάνετε ό,τι µπορείτε για να οδηγήσετε αυτήν τη χώρα
σε αυτήν την αποτυχηµένη πολιτική, στο χείλος του γκρεµού,
διότι ποιος ξέρει τι, πράγµατι, έχετε στο µυαλό σας γι’ αυτόν τον
τόπο. Κι αναρωτιέµαι αν τη δραχµή και την έξοδο στην Ευρώπη
την έχετε εσείς και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ που είχαν το θράσος
να δηµιουργήσουν αυτήν την τεράστια αναταραχή σε ολόκληρη
την ελληνική κοινωνία.
Να σοβαρευτείτε, κύριοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Να παρακολουθείτε καλύτερα αυτά που λέµε µήπως και µάθετε,
µήπως και συνέλθετε, µήπως ακολουθήσετε ένα διαφορετικό
δρόµο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µου
δώσετε ένα λεπτό για να σας εξηγήσω πού συνίσταται το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας πω αµέσως
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ότι άλλο είναι επί προσωπικού κι άλλο είναι ανταλλαγή πολιτικών
επιχειρηµάτων, όπως στην προκειµένη περίπτωση. Δεν σας
έδειξε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Είπε ότι είναι καρικατούρα του Παπανδρέου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έκανε µία πολιτική
κριτική και µία διευκρίνιση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
µου δώσετε το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αφήστε µε, σας παρακαλώ.
Αν συνεχίσετε µε τον τρόπο αυτό -πείτε εσείς κ.λπ.- θα εκτραπούµε τελείως.
Σας δίνω το λόγο αυστηρά για ένα λεπτό. Αυστηρά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πάρα πολύ
τον κ. Μαρκόπουλο να έρθει στις 17.20’ στην εκποµπή µου να
παίξουµε το βίντεο από το MEGA.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παίξτε το βίντεο µόνος
σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κι αν δεν έχετε πει τη
λέξη «δραχµή»…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παίξτε το βίντεο µόνος
σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρωινάδικο θα γίνει
εδώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν δεν έχετε πει τη λέξη
«δραχµή» λέω, αν την έχετε διαγράψει από το λεξιλόγιό σας και
δεν έγινε η κουβέντα µε τον κ. Οικονοµέα, εάν αυτό είναι έµµεσος εκβιασµός και διάφορα τέτοια, εγώ θα σας ζητήσω συγγνώµη. Πάµε το µεσηµέρι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Να παίξετε το βίντεο µόνος σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα έρθετε, για να
σας ζητήσω συγγνώµη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση έτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακαλώ πολύ, λοιπόν,
–για να καταγραφεί στα Πρακτικά: Ο κ. Μαρκόπουλος και το είπε
και σήµερα εδέχθη ερώτηση γι’ αυτό που είπε ο κ. Παναγιώτης
Γεννηµατάς, ο οποίος και απήντησε. Για να συνεννοούµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Βοηθήστε κι εσείς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει
ένα θέµα και µε την παράταξη και µε το συνάδελφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν βοηθάτε, κύριε
Κεφαλογιάννη. Δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουµε τη διαβεβαίωση
του κ. Μαρκόπουλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρωινάδικο θα γίνει η
Ολοµέλεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανέστατα δεν θα ασχοληθώ µε τον κ. Γεωργιάδη και µε
όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκε, τα οποία είναι άκρως προβοκατόρικα και δεν υπακούουν σε κανέναν πολιτικό διάλογο.
Οφείλω, όµως, να του επιστρέψω και µε το παραπάνω, τους χαρακτηρισµούς που απηύθυνε, τους άκρως υβριστικούς, που
θεωρώ ότι δεν µπορούν να απευθύνονται από αυτό το Βήµα της
Βουλής, ανεξάρτητα πολιτικών διαφορών.
Αυτό που µε εντυπωσιάζει, πάντως, στη σηµερινή συνεδρίαση
είναι ότι από τις κυρίαρχες πτέρυγες του πολιτικού συστήµατος
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και πρώτα απ’ όλα φυσικά από την Κυβέρνηση, απουσιάζει κάθε
αίσθηση της κοινωνικής πραγµατικότητας, απουσιάζει κάθε αίσθηση της καταστροφής στην οποία έχει οδηγηθεί η χώρα. Δεν
έχετε αντιληφθεί πού έχετε οδηγήσει τη χώρα, ότι είναι κάτω από
τον γκρεµό, ότι αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στην άβυσσο; Δεν βλέπετε ότι λεηλατείτε τα πάντα; Δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο!
Δεν το βλέπετε αυτό;
Δεν βλέπετε ότι το δεύτερο πακέτο του µνηµονίου, που έχετε
προωθήσει, είναι η πλήρης διάλυση, το απόλυτο τέλος σε αυτήν
τη χώρα; Δεν βλέπετε ότι εκποιείτε τα πάντα, ότι δεν αφήνετε τίποτα να επιβιώσει πλέον στην κοινωνία από τη µεγάλη της πλειοψηφία;
Κι ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση, οµιλείτε εδώ χειρότερα από
τους τραπεζίτες δανειστές µας. Και λυπάµαι πάρα πολύ, που
αξιότιµοι εκπρόσωποι στην ελληνική Βουλή είναι στην αντίληψή
τους χειρότεροι από τους Γερµανούς τραπεζίτες. Τι αθλιότητα
είναι αυτή; Δεν µπορώ να την καταλάβω.
Το ξέρετε ότι επισήµως βγαίνουν –διαβάζετε τον Τύπο- και µεγάλες ξένες εφηµερίδες, που εκπροσωπούν το χρηµατιστικό κεφάλαιο -και το λένε ευθέως- αλλά και εκπρόσωποι –επώνυµατων µεγαλύτερων funds, που διαχειρίζονται οµόλογα και λένε:
Για να πάρουµε τα λεφτά µας –γιατί για τα λεφτά τους ενδιαφέρονται- πρέπει να γίνει ένα «κούρεµα» του χρέους στην Ελλάδα
από 50% έως 70%.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εθελοντικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από 50% µέχρι 70%!
Κύριε Κεφαλογιάννη, τίποτα δεν διαβάζετε; Τι «εθελοντικά»;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εθελοντικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το διαβάζετε ότι το προτείνουν
αυτό; Το διαβάζετε;
Εγώ δεν λέω να το υιοθετήσετε, αλλά εδώ εµφανίζεστε πιο
τραπεζίτες από τους τραπεζίτες. Και αυτά τα οποία θα συµβούν
–και θα συµβούν έτσι κι αλλιώς- ερχόσαστε και τα καταδικάζετε,
λες κι εσείς έχετε δανείσει και ότι σε αυτόν που δανείζει δεν
υπάρχει ευθύνη. Δεν ήξεραν αυτοί που δάνειζαν τη χώρα σε τι
ύψος είναι το χρέος της και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αναλαµβάνουν απέναντι στην κερδοσκοπία που ήθελαν να κάνουν; Δεν
ήξεραν; Τίποτα δεν ήξεραν;
Εποµένως, πρέπει να πληρώσουν σε αυτήν τη χώρα οι χαµηλόµισθοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι άνεργοι! Να µη θίξουµε
το τραπεζικό κεφάλαιο, µη θίξουµε το χρηµατιστικό κεφάλαιο!
Αυτοί είναι ανεύθυνοι.
Αυτά µας λέτε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αυτά, δυστυχώς, µας
λέτε. Αθλιότητες µας λέτε. Αθλιότητες! Είναι ντροπή να λέγονται.
Εγώ δεν λέω να δεχθείτε καµµία άποψη, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε
οποιουδήποτε από την Αριστερά ούτε τίποτα. Να έχετε, όµως,
µία αίσθηση µιας πραγµατικότητας και του τραγικού σηµείου στο
οποίο έχει φτάσει σήµερα η χώρα. Το χρέος αυτό είναι άδικο.
Είναι ένα βαθύτατα ταξικό χρέος, ένα χρέος που δεν µπορεί να
αποπληρωθεί. Και αυτά τα λέω οµιλώντας πολιτικά.
Ακούω, όµως, σ’ αυτήν την Αίθουσα και ορισµένους να λένε
πέραν του πολιτικού: Μα, είναι δυνατόν; Είχαµε συµβάσεις δανειακές. Όλα νόµιµα. Όλα νόµιµα έγιναν.
Μα, κύριοι, σε ποιον πλανήτη ζείτε; Θα σας φέρουµε παραδείγµατα. Όχι γενικότητες, παραδείγµατα. Η τελευταία δανειακή
σύµβαση των 110 δισεκατοµµυρίων είναι νόµιµη, κύριοι; Από πού
κι ως πού είναι νόµιµη; Δεν είδατε το πραξικόπηµα που έγινε εδώ
για να περάσει αυτή η σύµβαση; Πραξικόπηµα έγινε, διότι αυτή
η σύµβαση και µε βάση το µνηµόνιο, έπρεπε να κυρωθεί διά
νόµου στη Βουλή. Κι έρχεται την άλλη µέρα, σε άλλο νοµοσχέδιο
άσχετο και για τη δανειακή αυτή σύµβαση ύψους 110 δισεκατοµµυρίων -δεν είναι λίγα- και λέει: Όχι, δεν θα κυρώνεται µε νόµο
πλέον. Και τι θα γίνει; Θα έρχεται, λέει, για ενηµέρωση απλώς
στη Βουλή. Δηλαδή, πάνω στο πραξικόπηµα έγινε δεύτερο πραξικόπηµα.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το νοµοσχέδιο είχε κατατεθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και είχε κατατεθεί το νοµοσχέδιο. Αν ανατρέξεις στη Βουλή µέσα είναι γραµµένο το νοµοσχέδιο και µένει σε εκκρεµότητα. Και όχι µόνο δεν την φέρατε για
κύρωση, µε αυτήν τη διάταξη την πραξικοπηµατική, αντισυνταγµατική, παράνοµη 100%, αλλά δεν τη φέρατε ούτε καν για συζή-
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τηση, κύριοι. Ούτε για συζήτηση που λέει ο νόµος. Γιατί λέει ότι
τη φέρνουµε για συζήτηση. Πότε τη φέρατε για συζήτηση στη
Βουλή τη δανειακή σύµβαση; Πότε τη φέρατε; Γιατί δεν διαµαρτύρεστε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, κατά τ’ άλλα, γι’ αυτά τα
αίσχη; Γιατί δεν διαµαρτύρεστε;
Πέραν αυτού, µιλάτε για νοµιµότητα. Εγώ δεν θα σας πω τι
λέει η Αριστερά. Εγώ θα σας πω τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο,
κύριοι. Διαβάζετε τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή και
αυτές είναι του ΣΥΡΙΖΑ; Ή µήπως εκφράζουν τίποτα ακραίους
επαναστάτες τροµοκράτες; Τι λένε εδώ οι ετήσιες εκθέσεις;
Εγώ θα διαβάσω τι λέει η έκθεση του 2009, κύριε Σαχινίδη.
«Από τα προεκτεθέντα στοιχεία του κρατικού απολογισµού οικονοµικού έτους 2009 διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση από τις
προβλέψεις του προϋπολογισµού, τόσο ως προς το σκέλος των
εσόδων, όσο και ως προς το σκέλος των δαπανών. Τούτο δεν συνάδει µε τις διατάξεις των άρθρων 79 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και άρθρου 5 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 2 του
ν. 2362/1995».
Δηλαδή, τι λέει, κύριοι, εδώ το Ελεγκτικό Συνέδριο, το αρµόδιο
θεσµικό όργανο του κράτους για τον έλεγχο προϋπολογισµού;
Λέει ότι είναι παράνοµο και αντισυνταγµατικό το έλλειµµα και ο
ίδιος ο προϋπολογισµός και εποµένως, η αντίστοιχη δανειοδότηση είναι εκτός Συντάγµατος, πραξικοπηµατική. Κάθε χρόνο τα
λέει αυτά: από το 2000 τουλάχιστον και τα επαναλαµβάνει.
Τα λέω εγώ εδώ πέρα και ρωτάω: Τι ψηφίζετε, κύριοι, όταν ψηφίζετε τον ισολογισµό και απολογισµό; Την παρανοµία ψηφίζετε;
Την αντισυνταγµατικότητα; Γιατί έχετε τότε το Ελεγκτικό Συνέδριο να κάνει θεσµικό έλεγχο και σας λέει αυτά τα πράγµατα και
τα γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λοιπόν, τι βγαίνει από αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης; Ξέρετε τι
βγαίνει, κύριε Σαχινίδη; Είναι απλούστατο αυτό που βγαίνει: Ότι
όλο το χρέος έχει διαµορφωθεί κατά παράνοµο και αντισυνταγµατικό τρόπο, διότι κατά παράνοµο και αντισυνταγµατικό τρόπο
έχουν γίνει υπερβάσεις ελλειµµάτων, οι οποίες χρειάζονταν έγκριση από τη Βουλή και δεν τις κάνατε. Δεν τις φέρνατε για έγκριση από τη Βουλή, ούτε για να τροποποιήσετε τον προϋπολογισµό ούτε για να τον διορθώσετε. Εποµένως, όλες οι διαδικασίες που ακολουθήσατε είναι µη σύννοµες. Είναι σύννοµες µε
τη δική σας νοµιµότητα ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Λαφαζάνη, αν έχετε την καλοσύνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι µη σύννοµες και αντισυνταγµατικές.
Αυτά λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα. Θα µπορούσα να πω κι
άλλα και να σας παροτρύνω –µου φαίνεται ότι σας το έχω ξαναπεί- να διαβάσετε το βιβλίο την «Η Τράπεζα» για το ποιοι κυβερνάνε αυτόν τον κόσµο: «GOLDMAN SACHS», του Μαρκ Ρος. Το
Πρώτο κεφάλαιο: Σε τι αναφέρεται; Στο µεγάλο σκάνδαλο µε την
«GOLDMAN SACHS». Είναι παγκόσµιας εµβέλειας βιβλίο, το
οποίο έχει κάνει θραύση σε όλο τον κόσµο. Το πρώτο κεφάλαιό
του µιλάει για την «GOLDMAN SACHS» στην Ελλάδα και λέει πως
απεκρύβη το χρέος και µε τι συναλλαγή υπόγεια έγινε αυτό, ποιοι
κέρδισαν και ποιοι κερδοσκόπησαν. Αυτά δεν πρέπει να ελεγχθούν; Αυτά είναι όλα νόµιµα; Καλώς έγιναν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με τους εξοπλισµούς που είναι ειδικές δανειακές συµβάσεις,
τι γίνεται; Δεν πρέπει να ελεγχθούν; Όλες νόµιµα έγιναν; Δεν
υπάρχει πρόβληµα εκεί ελέγχου; Γιατί δεν τον αποδέχεστε,
όµως, κυρίες και κύριοι, τον έλεγχο; Γιατί δεν τον αποδέχεστε
και λέτε εξαρχής ότι όλα ήταν νόµιµα και ότι όλα έγιναν βάσει
του Συντάγµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λαφαζάνη,
έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Αµφισβητούµε πολιτικά το χρέος. Είναι ένα χρέος, όπως είπα,
άδικο και βαθύτατα ταξικό, ένα χρέος που δεν υπηρέτησε τις
αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας, ένα χρέος βραχνάς που δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποπληρωθεί.
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Πέραν αυτού, που είναι µια πολιτική θέση, υπάρχει ένα θέµα
ελέγχου της νοµιµότητας της διαµόρφωσης και της συγκρότησης του χρέους, µε ποιες διαδικασίες και µε ποιους τρόπους έγιναν όλα αυτά. Και από αυτό µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα
κανείς, αν θα γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος.
Εγώ δεν πιστεύω βεβαίως, ότι τα δυο κόµµατα, ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία, µπορούν να κάνουν έλεγχο, δηλαδή για να
ελέγξουν τον εαυτό τους. Δεν µπορούν να βγάλουν τα µάτια
τους, όπως δεν τα έχουν βγάλει σε καµµία επιτροπή που εξετάζει
τέτοια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λαφαζάνη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαπιστώνεται για άλλη µια φορά
ότι φοβάστε ακόµα και έναν έλεγχο, τον οποίο µπορείτε να τον
κουκουλώσετε, που λέει ο λόγος. Και αυτό το φοβάστε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Βρούτσης Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας
για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω, επειδή
θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιµη αυτήν τη σηµερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο στη βάση της ερώτησης-πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ µε κάποιες απόψεις και θέσεις που πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει
ανάγκη να τις ακούσει.
Και τις έχει ανάγκη γιατί στις ιστορικές στιγµές που διανύουµε,
στις κρίσιµες αυτές στιγµές που όλοι αγωνιούν, στην κοινωνική
και οικονοµική ερήµωση που έχει διαµορφωθεί στον τόπο µας
έχει ανάγκη να ακούσει ότι η Ελλάδα έχει µόνο ένα δρόµο, το
δρόµο της Ευρώπης. Έχει ανάγκη να ακούσει ότι ναι, η Ευρωζώνη και το ευρώ αποτελεί λύση και προοπτική για την Ελλάδα
και δεν µπορεί να φύγει από αυτό. Έχει ανάγκη να ακούσει την
αλήθεια: ότι η Ελλάδα µπορεί. Μπορεί να περάσει το Γολγοθά,
µπορεί να ξεπεράσει τις σηµερινές αδυναµίες –το έχει αποδείξει
και στο παρελθόν σε χειρότερες συνθήκες- και µπορεί «να περάσει το ποτάµι» και να βρεθεί απέναντι.
Και πώς µπορεί να τα κάνει αυτά; Μπορεί µε αυτό το πολιτικό
σύστηµα, µε αυτό το πολιτικό προσωπικό που σήµερα διαθέτει
το Κοινοβούλιο, τα κόµµατα εάν και εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις: προϋποθέσεις συνεννόησης, προϋποθέσεις οι οποίες θα
δείχνουν το σωστό δρόµο, προϋποθέσεις οι οποίες διαµορφώνουν την αναγκαία εκείνη οικονοµική πρόταση, η οποία µπορεί
πραγµατικά να δείξει την πυξίδα του προσανατολισµού για το
πού πρέπει να πάει η Ελλάδα και η οικονοµία της.
Αυτή, λοιπόν, η πρόταση είναι µια πρόταση που πρέπει να περικλείει την ανάπτυξη. Να µην µπερδεύουµε τα πράγµατα. Είναι
µια θεωρία, η οποία σήµερα συµπυκνώνεται στην πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας, που δείχνει την αναπτυξιακή προοπτική που
σήµερα λείπει. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο, το είπε η Νέα Δηµοκρατία και είναι στη σωστή κατεύθυνση: Επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου, αυτό που δεν
έκανε η Κυβέρνηση που υπέγραψε µε την πλάτη στον τοίχο, ένα
κείµενο του οποίου αµφισβητείται σήµερα η νοµιµότητά του και
από συνταγµατολόγους, πέρα όµως, από αυτό, ένα κείµενο που
δεν είχαν διαβάσει ούτε οι σηµερινοί Υπουργοί της Κυβέρνησης,
αλλά ούτε και η Κοινοβουλευτική τους Οµάδα. Και σήµερα απορούν, πώς γίνεται να έχουν υπογράψει τέτοιο κείµενο. Επιπλέον,
αλλαγή στο Σύνταγµα –το είπε πριν από λίγο και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Κεφαλογιάννης- κάτι που προετοιµάζει η Νέα Δηµοκρατία.
Με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Ουαί
και αλίµονο, αν από αυτό το Βήµα που µας ακούει ο ελληνικός
λαός αυτήν τη κρίσιµη στιγµή και σε µια τέτοια κρίσιµη συζήτηση
δεν εκπνεύσουµε προς τα έξω την ελπίδα και την προοπτική.
Αυτό πρέπει να κάνουµε. Και να βάλουµε τα δυνατά µας, για να
ξεπεράσουµε τους σκοπέλους, γιατί µπορούµε. Η Ελλάδα έχει
αποδείξει στο παρελθόν ότι µπορεί. Μπορούµε να το κάνουµε.
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Έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, έχουµε αστείρευτες δυνάµεις, έχουµε ένα πλούτο πνευµατικό. Κάναµε λάθη στο παρελθόν. Αυτή η συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ενδείκνυται ακριβώς σε
αυτό: Όταν µιλάµε για το χρέος, που δεν είναι µόνο µια οικονοµική συζήτηση, είναι εξόχως πολιτική, αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι δύο πράγµατα: Πρώτον, να κάνουµε διαπιστώσεις
στο τι έφταιξε. Το τι έφταιξε το γνωρίζουµε όλοι. Υπάρχει µια συνυπευθυνότητα διαχρονική απ’ όλα τα κόµµατα. Είναι λάθος να
µπούµε σήµερα στον επιµερισµό, ποιος φταίει περισσότερο,
ποιος φταίει λιγότερο. Εσείς όµως το κάνατε. Μια τέτοια συζήτηση εσείς τη µετατρέψατε σε µια άγονη κουβέντα, υπό την έννοια ότι προσπαθήσατε να λιθοβολήσετε τη Νέα Δηµοκρατία,
όταν ξέρετε ότι όχι µόνο περισσότερα χρόνια κυβερνάτε, αλλά
και η δεκαετία του ’80 –κυρίως γιατί εκεί εστιάζουµε και ξέρουµε
τις αιτίες του προβλήµατος- ήταν η περίοδος εκείνη που εκτινάχθηκε το χρέος.
Το χειρότερο απ’ όλα δεν ήταν η οικονοµική εξέλιξη του χρέους, ήταν ότι αλλάξαµε ως έθνος την ψυχολογική και πολιτική
µας αντίληψη για τα πράγµατα. Εκεί που είχαµε ένα δηµιουργικό
έθνος, ένα λαό δηµιουργικό, που πίστευε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που πίστευε στις δυνάµεις του, τον µετατρέψαµε σε ένα
λαό της ήσσονος προσπάθειας, της πρόσκαιρης ευκαιρίας, που
ήθελε απλώς µία θέση στο δηµόσιο για να βολευτεί. Αυτές είναι
οι αιτίες. Δεν πρέπει, όµως, να µείνουµε εκεί. Πρέπει να πάµε στο
αύριο, στην προοπτική. Εκεί αναζητά ο κόσµος τις αλήθειες.
Σας περιέγραψα προηγουµένως ένα τοπίο. Όµως, πάνω σ’
αυτό επιτρέψτε µου να σας πω ότι πρέπει να βελτιωθείτε στα
λάθη σας. Πρέπει να µην πέφτετε σε λάθη ειδικά αυτήν την περίοδο. Ο κόσµος πλέον καταλαβαίνει. Είδατε χθες τη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγµα, η οποία ήταν πέρα από κόµµατα
και πραγµατικά ήταν κάτι που δεν περίµενε κανείς. Αυτή η συγκέντρωση τι έδειξε; Δείχνει, δυστυχώς, ότι το πολιτικό σύστηµα
αποµακρύνεται συνεχώς από την κοινωνία και δηµιουργείται µία
µεγάλη γέφυρα, αλλά το κλειδί που πρέπει εµείς, το πολιτικό σύστηµα, να βρει ενσωµατώνεται σε τέσσερις λέξεις: Αξιοπιστία,
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα. Εκεί
ακουµπά η απάντηση µπροστά στις προκλήσεις του σήµερα και
του αύριο.
Αυτές τις τέσσερις λέξεις, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση δυστυχώς δείχνει να µην τις αντιλαµβάνεται. Το δείχνει καθηµερινά,
το έδειξε και χθες. Για εµένα, επιτρέψτε µου να πω ότι είναι ακατανόητο η Επίτροπος, η εκπρόσωπός µας, τη στιγµή που η Ελλάδα κρέµεται από τα χείλη του πολιτικού προσωπικού, των
Υπουργών της Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού
Οικονοµικών, να βγαίνει και να µιλά για δραχµή! Είναι αδιανόητο
για εµένα, µε τα δικά µου µάτια, να βλέπω τον Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου προχθές, σε εκποµπή, να λέει µε κυνικότητα ότι
κατεβάζουµε τα ρολά, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, όταν ο ίδιος
έδινε διαβεβαιώσεις ότι ο ίδιος αποκλείεται να είναι Υπουργός
και να υπάρξουν άλλα µέτρα, διότι είτε ο ίδιος δεν θα είναι
Υπουργός είτε δεν θα είναι αυτή η Κυβέρνηση! Μάλιστα, πρόκειται για µέτρα, κύριε Υπουργέ, που πριν από ένα χρόνο ήρθαν στη
Βουλή µε το µνηµόνιο, ακολουθήθηκε µία συγκεκριµένη πολιτική,
η οποία απέδειξε ότι δεν οδηγεί πουθενά.
Ο κόσµος, ο ελληνικός λαός, έκανε κάτι πρωτόγνωρο, απίστευτο για όλους µας. Έδειξε µία υποµονή και καρτερικότητα,
για να δει τα αποτελέσµατα και τους καρπούς της πολιτικής σας.
Δυστυχώς, όµως –το λέει η Νέα Δηµοκρατία και το πιστεύει- απέτυχαν όλα. Αδιέξοδη πολιτική, θυσίες χαµένες, άκαρπες προσπάθειες και έρχεστε τώρα να πείτε ότι µε την ίδια πολιτική, µε
προέκταση του ΦΠΑ από 13% στο 23% για τρόφιµα, µε επαχθέστερη φορολογία, καταργώντας το αφορολόγητο των 12.000
ευρώ, των 6.000, φορολογώντας τη σύνταξη των 400 ευρώ, θα
βρείτε λύση στο πρόβληµα. Μα, δεν είναι έτσι. Ακόµη και ο απλός
πολίτης είναι καχύποπτος πολίτης και πιστεύει ότι αυτή η πολιτική, την οποία θα φέρετε σε λίγο µε νοµοσχέδιο στη Βουλή, δεν
θα αποδώσει και θα οδηγήσει σε µία ύφεση, που θα προσθέσει
νέα ύφεση και σε ένα χρέος που θα προσθέσει νέο χρέος.
Πριν από λίγο καταθέσατε κείµενα µε την εξέλιξη του χρέους.
Δεν µιλήσατε, όµως, κύριε Υπουργέ, για το µελλοντικό χρέος
από το 2009 και µετά. Το αποφύγατε επιµελώς. Στα κείµενα που
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δώσατε, το κρύψατε και δεν είπατε κουβέντα.
Ας δούµε λίγο τα στοιχεία. Το 2009 το χρέος της Ελλάδας,
όπως το παραλάβατε, ήταν 298 δισεκατοµµύρια ευρώ και 127%
το ΑΕΠ. Το 2010 εκτινάχθηκε το ΑΕΠ στο 143% και το χρέος στα
329 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα στο πρώτο τρίµηνο του 2011
έχει πάει στο 155% το ΑΕΠ και στα 355 δισεκατοµµύρια ευρώ το
χρέος, ενώ προβλέπεται το 2012 να προσεγγίσει το ΑΕΠ το
160%. Γι’ αυτό τι λέτε; Δηλαδή, µιλάµε για το χρέος µέχρι τώρα
που αναλάβατε την Κυβέρνηση, που συνειδητοποιήσαµε τα λάθη
µας, τις αβλεψίες του πολιτικού συστήµατος στο παρελθόν, αλλά
για το αύριο τι λέτε, για ένα χρέος που έχει εκτοξευθεί και παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις; Πού οδηγείτε την ελληνική οικονοµία;
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ προσωπικά έχω τις ίδιες αγωνίες, που έχετε και εσείς. Πιστεύω καλοπροαίρετα ότι όλοι θέλουµε το καλό της πατρίδας µας,
πιστεύω όµως ενδόµυχα ότι δεν µπορεί να προχωρήσει η απάντηση και η λύση του προβλήµατος µε τον Πρωθυπουργό, τον κ.
Παπανδρέου, για έναν πολύ απλό λόγο. Το είπε ο κ. Πρωτόπαπας
πριν από λίγο. Θα συµφωνήσω µαζί του. Είπε: «Η οποιαδήποτε
οικονοµική πολιτική πρόταση πρέπει να είναι αξιόπιστη και αταλάντευτη και αυτός που την λέει και την εκπέµπει να βγάζουν τα
µάτια του σπίθες».
Ερώτηση: Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός
λαός, κρατώντας στο διαδίκτυο τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού το 2008 που έλεγε ότι δεν πωλείται η ΔΕΥΑΘ, να βλέπει σήµερα τον κ. Πρωθυπουργό να λέει ότι πωλείται η ΔΕΥΑΘ; Πώς
είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, όταν γνωρίζουµε τη συµπεριφορά
του κ. Παπανδρέου το 2008 µε την «COSCO», να βλέπει σήµερα
τον κ. Παπανδρέου να λέει άλλα πράγµατα για την «COSCO»;
Πώς είναι δυνατόν να βλέπει τον κ. Παπανδρέου του 2008 να λέει
άλλα πράγµατα για τη ΔΕΗ και σήµερα να διαµαρτύρονται οι
συνδικαλιστές της ΔΕΗ, που δεν συµφωνούµε µαζί τους, για το
θέµα της ΔΕΗ; Πώς είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός ο κ. Παπανδρέου ότι η σηµερινή πολιτική του είναι αληθινή, όταν τον έχει
δει σε µία σωρεία αντιφάσεων, όπως µε τους αγρότες και τα τρακτέρ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βρούτση,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρώτα και κύρια πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε
την εσωτερική σας αυτοκριτική, να σοβαρευτείτε και ο ελληνικός
λαός είµαι σίγουρος ότι µπορεί να δείξει και ανοχή και υποµονή,
αρκεί αυτός που εκπέµπει την πολιτική να είναι ο ίδιος αξιόπιστος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Βρούτση, Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία, για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα για το δηµόσιο χρέος προσφέρεται, πάνω απ’ όλα, για µία αυτοκριτική
όλων µας. Προσφέρεται για µία αυτοκριτική που έχει να κάνει µε
τη δηµιουργία του χρέους και το πώς πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Προσφέρεται, για να απαντήσουµε σε δύο καίρια ερωτήµατα για
τα σηµερινά µεγάλα δηµοσιονοµικά θέµατα, αλλά και για την
πρωτόγνωρη οικονοµική κατάσταση που βιώνουµε.
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω ότι άκουσα τοποθετήσεις και
από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που είχαν το στοιχείο της
υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και της αυτοκριτικής, όπως
του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας του κ. Τασούλα και του κ.
Χατζηδάκη. Ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση, πράγµα που δείχνει
ότι έχουν επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόµαστε και
πώς πρέπει να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Η συζήτηση σήµερα προσφέρεται, για να απαντήσουµε σε δύο
ουσιαστικά, καθοριστικά και καίρια ερωτήµατα, όχι για λόγους
ιστορικούς, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν µε το ότι ήδη
έχουµε επίγνωση πλέον της κατάστασης, για να µην επαναλά-
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βουµε τα λάθη του χθες. Ποιες ήταν οι αιτίες δηµιουργίας του
δηµοσίου χρέους; Ποια ήταν η πορεία του; Ποιες πολιτικές πολλαπλασίασαν το δηµόσιο χρέος και το διόγκωσαν;
Δεύτερος βασικός λόγος, για τον οποίο προσφέρεται η σηµερινή συζήτηση, σοβαρότατος κατά τη γνώµη µου, είναι το πώς
πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση του δηµοσίου
χρέους, πώς πρέπει να το ελέγξουµε, πώς πρέπει να προχωρήσουµε στον περιορισµό του, ακριβώς γιατί είναι σήµερα επίκαιρη
όσο ποτέ άλλοτε η ρήση ότι, είτε θα τιθασεύσουµε το δηµόσιο
χρέος είτε το χρέος θα εξαφανίσει τη χώρα µας.
Εδώ, µπορώ να πω ότι, δυστυχώς, κάποιοι από τους οµιλητές
Βουλευτές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έµειναν
σε µία κοκοροµαχία που ζήσαµε προηγουµένως, στο πλαίσιο των
«πρωινάδικων», στο πλαίσιο του ποιος έχει την εκποµπή του σε
ποιο κανάλι, για να υπάρξει αντιπαράθεση µέσα από τις συγκεκριµένες εκποµπές και όχι στο πλαίσιο του προβλήµατος που
έχουµε µπροστά µας. Είναι γεγονός, όµως, ότι δεν προσφέρεται
η συζήτηση σήµερα, για να κάνουµε παρελθοντολογία. Πρέπει
να δεσµευθούµε για το πώς θα πορευτούµε σήµερα και αύριο
και όχι τι κάναµε χθες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας τη µεγάλη
πρόκληση, που είναι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Θα πρέπει σε αυτήν την κατεύθυνση να τοποθετηθούµε. Ήδη, έχουµε ξεκινήσει τη διαβούλευση σε επίπεδο
πολιτικών δυνάµεων, Κυβέρνησης, και Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Εκεί, θα πρέπει να δώσουµε τη µάχη και να περιλάβουµε
µέσα δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Θα πρέπει εκεί να υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις, δεσµεύσεις και προτάσεις για νοικοκύρεµα και περιστολή των
δαπανών του σπάταλου κράτους, πάντα λαµβάνοντας υπ’ όψιν
την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να δεσµευθούµε ότι µέσα
σ’ αυτό το πρόγραµµα θα υπάρχουν προτάσεις, δεσµεύσεις και
χρονοδιάγραµµα για αποκρατικοποιήσεις, για αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, για σοβαρές διαρθρωτικές µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις, ούτως ώστε να έρθει αυτό που όλοι θέλουµε, η περιβόητη δηµοσιονοµική εξυγίανση και ανάπτυξη.
Όµως, κυρίες και κύριοι, και εγώ µε µεγάλη µου λύπη άκουσα
-και µάλιστα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας- κορώνες για το χθες, σε µια λογική που νοµίζω ότι
δεν είναι ενδεδειγµένη σήµερα, σε σχέση µε το χρέος και µε το
ποιος ευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο.
Νοµίζω ότι όλοι γνωρίζουµε. Εγώ δεν θα κάνω το λάθος να
αναφερθώ σε αυτό. Γνωρίζουµε, όµως, πριν από δυο χρόνια
πόσο ήταν το δηµόσιο χρέος, πώς εκτοξεύθηκε, για ποιους λόγους ήταν ανεξέλεγκτο και ποιες είναι σήµερα οι προϋποθέσεις
και οι δεσµεύσεις. Να δώσουµε λύση. Γι’ αυτό καλούµαστε σήµερα από τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πρώτα και
κύρια η Κυβέρνηση, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάµεις.
Θα κλείσω µε αυτήν την ευθύνη που έχουµε µπροστά µας.
Άκουσα τον εισηγητή εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τον κ. Βορίδη, που σε µια προσπάθεια αυτοκριτικής είπε
ότι υπάρχουν ευθύνες στο πολιτικό σύστηµα. Προφανώς, έκανε
τη διάκριση για τα κόµµατα που κυβέρνησαν, λες και πολιτικό
σύστηµα δεν είναι και τα άλλα κόµµατα, που άµεσα ή έµµεσα
είχαν ευθύνες διακυβέρνησης, γιατί σαν πολιτικό σύστηµα
έχουµε όλοι τις ευθύνες µας, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Εγώ θα σας έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όντως
από τη µεριά της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουµε ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Υπήρξαν ολιγωρίες,
καθυστερήσεις και παραλήψεις. Γι’ αυτό βρισκόµαστε σε αυτό
το σηµείο της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης. Όµως, δεν
είναι άµοιρος των ευθυνών του, πέρα από το πολιτικό σύστηµα,
και ο επιχειρηµατικός κόσµος και οι παραγωγικές δυνάµεις. Γιατί
µε µεγάλη µου λύπη άκουσα προχθές τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, εκ
του ασφαλούς να κάνει κριτική, λες και οι κρατικοδίαιτοι βιοµήχανοι και επιχειρηµατίες, τα θαλασσοδάνεια τα πήραν κάποιοι
άλλοι και όχι αυτοί. Άρα, θα πρέπει σήµερα όλοι µας να αναλάβουµε τις ευθύνες, και το πολιτικό σύστηµα και οι παραγωγικές
και κοινωνικές δυνάµεις της χώρας, γιατί αυτό θα δείξει ότι γνωρίζουµε το βάθος του προβλήµατος και είµαστε αποφασισµένοι
να δώσουµε λύση.
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Άρα σήµερα προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιµη στο πλαίσιο µιας προσπάθειας
συναίνεσης, µιας προσπάθειας συµπόρευσης να προχωρήσουµε
δυνατά και αποτελεσµατικά στο να δώσουµε λύση στο µεγάλο
δηµοσιονοµικό και οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο διέρχεται η
χώρα µας και πρώτα και κύρια, να δαµάσουµε, να τιθασεύσουµε
το δηµόσιο χρέος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδρέα Μακρυπίδη, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διαφωνούµε µε την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αξιοποιούµε την ευκαιρία –όπως φάνηκε και µέσα από τη συζήτησηνα αναδείξουµε ορισµένα σηµεία που είναι καίρια, τούτη την κρισιµότατη συγκυρία που διέρχεται ο τόπος.
Κύριε Υπουργέ, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση έχετε επιζητήσει τη συναίνεση. Και πρέπει να σας πω ότι απλόχερα σας την
έχουµε δώσει εκεί που µπορεί να δοθεί. Αλλά θέλω να τονίσω ότι
η συναίνεση προϋποθέτει συνεννόηση και η συνεννόηση προϋποθέτει την αλήθεια. Αλήθειες τις οποίες ο κόσµος ξέρει, αλλά
τουλάχιστον οι πολιτικοί οφείλουν να τις αναδεικνύουν. Άλλωστε,
αν δεν γίνει αυτό τώρα, πότε θα γίνει;
Αντί, λοιπόν, µέσα από αυτήν τη συζήτηση να αναζητούµε την
αλήθεια και αναδεικνύετε την αλήθεια, τώρα που έχετε την ευθύνη για ό,τι έχει συµβεί στον τόπο για µια ακόµη φορά αναδείξατε τι εστί ΠΑΣΟΚ. Αποδράσατε από την αλήθεια, αναδείξατε
το ψέµα και κάνατε προµετωπίδα σας την παραπληροφόρηση
και τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
Γιατί όλοι ξέρουµε ότι όλες οι δυνάµεις που κυβέρνησαν τον
τόπο φέρουν το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και που πολλές φορές έχει τεκµηριώσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει να
ξέρετε ότι εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, έχουµε κάνει µια αυτοκριτική που δεν την έκανε ποτέ κόµµα. Και όταν ήρθε η ώρα της συναίνεσης, όπως σας είπα, που εσείς επιζητήσατε, τη δώσαµε µε
απλοχεριά –ο Αντώνης Σαµαράς την έδωσε µε τόση απλοχεριά
που δεν την έχει δώσει ποτέ Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- όταν εσείς, πριν γίνετε Κυβέρνηση, µεταχειριστήκατε τα
πάντα, για να ρίξετε την κυβέρνηση Καραµανλή, για να γίνετε
ένα µε κάθε αντιδραστική διεκδίκηση, αγνοώντας την πραγµατικότητα και υποσχόµενοι στους πάντες τα πάντα. Είναι η γελοιοποίηση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, όταν τον
βλέπετε αυτήν την ώρα µε τις φωτογραφίες που περιφέρουν οι
συνδικαλιστές, να είναι πρώτος στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και καταλήψεις και εκείνος και ο Υπουργός Οικονοµικών. Και
έρχεστε τώρα να µιλάτε για συναίνεση και να ζητάτε τα ρέστα
από τη Νέα Δηµοκρατία. Ε, λοιπόν, την αλήθεια θα την αναδείξουµε. Τις ευθύνες µας τις έχουµε αναλάβει, αλλά να ξέρετε ότι
από τη διαδροµή του 1974, έως σήµερα, όσο κυβερνήσατε, έχετε
δυο βάρη, τα οποία δεν µπορείτε να βγάλετε από πάνω σας, γιατί
είναι η αλήθεια.
Το πρώτο. Το δηµόσιο χρέος είναι γνήσιο τέκνο του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε η θεσµική, πολιτική και οικονοµική µήτρα που
γέννησε το χρέος και το γιγάντωσε.
Και το δεύτερο: Είστε εκείνοι που «κατάφεραν» να µετατρέψουν στην πιο κρίσιµη στιγµή ένα απόλυτο διαχειρίσιµο ζήτηµα
ελλείµµατος σε ένα τεράστιο ζήτηµα δηµοσίου δανεισµού που
βιώνουµε σήµερα. Αυτά τα δύο είναι τα δικά σας «δηµιουργήµατα».
Και για να είµαι σαφέστερος. Δηµόσιο χρέος: Πρώτα-πρώτα,
είναι αδιανόητο για Υπουργό Οικονοµικών να φέρνει και να µας
δίνει γράφηµα, το οποίο παριστάνει το δηµόσιο χρέος σε απόλυτους αριθµούς και όχι ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Αδιανόητα πράγµατα. Αλλά και έτσι να το πάρουµε,
ποιο είναι το δηµόσιο χρέος και πώς διαµορφώθηκε; Αν το πάρουµε ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όπως είναι, το
βρήκατε το 1981 στο 26,5% και µέχρι το 1990 το πήγατε στο
65%. Στη συνέχεια αυξήθηκε πολύ στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά ξεχάσατε να πείτε ότι αυξήθηκε, γιατί ήταν οι
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καταπτώσεις των εγγυήσεων από τις καταχρεωµένες ΔΕΚΟ, που
είχατε δηµιουργήσει όλα τα προηγούµενα χρόνια µέσα από
αυτήν την τριτοκοσµική πολιτική που ακολουθήσατε.
Σε απόλυτους αριθµούς και αν το πάρουµε, ένα είναι γεγονός
µε τα στοιχεία του δικού σας προϋπολογισµού και του Γενικού
Λογιστηρίου σήµερα. Όλα τα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δηµοκρατία από το 1974 και επέκεινα, το δηµόσιο χρέος, εκείνο
που δηµιούργησε η Νέα Δηµοκρατία ως Κυβέρνηση, ήταν
3.000.000.000 ευρώ –τα έχουµε µετατρέψει σε ευρώ βεβαίωςπου βρήκατε το ’81. Τρία δισεκατοµµύρια, τόσα είναι πρωτογενώς, τα υπόλοιπα είναι τόκοι και αποπληρωµές δηµοσίου χρέους
που δηµιουργήσατε. Τρία δισεκατοµµύρια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, και 12 δισεκατοµµύρια η κυβέρνηση Καραµανλή. Συνολικά
18 δισεκατοµµύρια από τα 330 που µας φέρατε εδώ. Όλο το
υπόλοιπο, δηλαδή 312.000.000.000 ευρώ, είναι δικό σας. Αυτός
ο βρόγχος είναι δικός σας και αυτήν την αλήθεια δεν µπορείτε
να την αποκρύψετε ποτέ.
Μετατρέψατε στη συνέχεια το θέµα του ελλείµµατος σε τεράστιο θέµα δηµόσιου δανεισµού. Και το κάνατε γιατί τις εκατό
πρώτες µέρες αυξήσατε το έλλειµµα µόνο σε δυόµισι µήνες που
κυβερνήσατε και µέχρι το τέλος του χρόνου κοντά στο 4%. Στη
συνέχεια δεν πήρατε κανένα µέτρο και κάνατε την Ελλάδα βορά
των κερδοσκόπων. Αφήστε που εσείς τη διασύρατε και προεκλογικώς και µετεκλογικώς, µιλώντας για «τιτανικούς». Και τώρα
ακόµη, τούτη την κρίσιµη ώρα που περνάµε, που χρειάζεται να
τονωθεί ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονοµία που είναι
θέµα ψυχολογίας, τι είναι εκείνο το οποίο κάνετε; Από το Υπουργικό Συµβούλιο βγήκε για να τροµοκρατηθεί ο κόσµος ότι, ξέρετε, «λεφτά έχουµε µέχρι τον Ιούλιο». Τι µήνυµα παίρνουν οι
αγορές από αυτό το πράγµα;
Δεύτερον, βγήκε η κ. Δαµανάκη –λαγός πραγµατικά του κ. Παπανδρέου- να µας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έρχεται η ώρα που
ξαναγυρνάµε στη δραχµή. Και βεβαίως άκουσα προηγουµένως
τον κ. Μακρυπίδη να λέει για το θέµα της πρότασης του Προέδρου του ΣΕΒ. Βεβαίως είναι ακατανόητη αυτή η πρόταση που
έκανε. Εσείς, γιατί την αφήσατε ανοιχτή; Ο Πρωθυπουργός σας
γιατί άφησε ανοιχτό διά του εκπροσώπου το θέµα ενδεχόµενου
δηµοψηφίσµατος, το οποίο, αν αφορούσε µάλιστα και το µεσοπρόθεσµο µνηµόνιο που έρχεται, θα ήταν και αντισυνταγµατικό,
γιατί µε το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, δεν επιτρέπεται επί ψηφισµένων νοµοσχεδίων, που είναι δηµοσιονοµικά
οιαδήποτε µορφή δηµοψηφίσµατος.
Γιατί αφήνετε και πλανάται αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η ανασφάλεια; Είναι η τακτική σας. Είναι η τακτική της κατατροµοκράτησης του κόσµου και των πολιτικών δυνάµεων, για να δεχθούν
ως θέσφατα, ως δεδοµένα, ως αναγκαία, ως σωτήρια εκείνα τα
οποία προτείνετε.
Είναι η γνωστή τακτική που έχει περιγράψει τόσο γλαφυρά ένα
από τα ωραιότερα βιβλία τα οποία αναλύουν, τι σηµαίνει η Νεοφιλελεύθερη Σχολή του Σικάγο, η NAOMI KLEIN, όταν είπε πώς
µπορείς να κυβερνάς και να περνάς µέτρα τροµοκρατώντας τον
κόσµο. Αυτό επιχειρείτε να κάνετε. Να τροµοκρατήσετε την κοινωνία, τις πολιτικές δυνάµεις για να δείξετε ότι ο καταστροφικός
δρόµος που ακολουθείτε είναι, δήθεν, δρόµος σωτηρίας. Σαν
τους Φραγκισκανούς µοναχούς, βαφτίζετε τη Μεγάλη Σαρακοστή το κρέας, ψάρι, για να µην αµαρτάνετε. Αυτές οι µεταµφιέσεις τελείωσαν. Ο κόσµος δεν θα τροµοκρατηθεί.
Έχετε ένα χρέος. Παίρνοντας µαζί όλες τις πολιτικές δυνάµεις
που µπορούν να συµβάλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, αναδιαπραγµατευτείτε το µνηµόνιο και την καταστροφική σας πολιτική.
Σε αυτήν την προσπάθεια, µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν
στο «Ζάππειο 2» από τον κ. Αντώνη Σαµαρά είµαστε µαζί σας.
Φυσικά, δεν είµαστε µαζί σας ούτε στην προσπάθεια κατατροµοκράτησης του κόσµου, ούτε στην προσπάθεια διαστρέβλωσης
της αλήθειας, ούτε στην πορεία αυτή η οποία οδηγεί στον γκρεµό, από τον οποίον, δυστυχώς, η χώρα δεν θα έχει πισωγύρισµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Βουλευτή Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας.
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Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και τα κόµµατα και οι Βουλευτές έχουν χρέος και να ανακινούν και να αναδεικνύουν ζητήµατα και να ζητούν τη
διερεύνησή τους. Υπ’ αυτήν την έννοια δηµοκρατικό δικαίωµα
ασκεί ο Συνασπισµός µε την κατάθεση της πρότασης και η συζήτηση γίνεται κανονικά. Όµως, αν ήθελε να µας σχολιάσει ένας
εξωτερικός παρατηρητής, θα έλεγε αυτοί εκεί πέρα των οικιών
τους εµπιπραµένων, αντί να δρουν αποτελεσµατικά, συλλογικά,
µοιρολογούν και οµφαλοσκοπούν. Οφείλω να το πω αυτό το
πράγµα. Δεν είµαστε µόνοι µας στον κόσµο.
Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός µε τα υψηλά ελλείµµατα και
την υπερχρέωση έφερε στην Ελλάδα την οικονοµική κρίση.
Κρίση που είχε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό µας από τις αγορές και τελικά πέρασε στην πραγµατική οικονοµία, έφερε δυσπραγία και βάθυνε την ύφεση.
Ουσιαστικά, λοιπόν, το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας
είναι πρόβληµα υπερβολικού χρέους. Πού θα έπρεπε να δοθεί η
έµφαση; Στη βιώσιµη διαχείρισή του. Αυτός θα έπρεπε να είναι
ο πρωταρχικός στόχος και η προτεραιότητα. Εδώ θα έπρεπε να
εστιάσουµε τις προσπάθειες. Και επειδή άρχισε από σήµερα δυστυχώς η κατανοµή και ο καταλογισµός των ευθυνών µόνο µια
κουβέντα: Ασφαλώς το χρέος σωρεύτηκε διαχρονικά, µε τα ετήσια ελλείµµατα περίπου τριακονταετίας και υπάρχουν και αιτίες
και ευθύνες και υπεύθυνοι γι’ αυτό. Και σίγουρα, δεν µπορεί κανένας να αµφισβητήσει, πως η δηµοσιονοµική εκτροπή των τελευταίων πεντέµισι χρόνων, πραγµατικά, έκανε ουσιαστικά το
χρέος δύσκολα διαχειρίσιµο.
Δεν εξετάζω εγώ -αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι- τυχόν
σκοπιµότητες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, που ασφαλώς υπάρχουν. Λέω, όµως, ότι τώρα δεν είναι σκόπιµη η οµφαλοσκόπηση
και η στροφή στο παρελθόν, µεσούσης µάλιστα της κρίσης και
την ώρα που η Κυβέρνηση ένα χρόνο µετά το µνηνόνιο, επιχειρεί
να επιταχύνει και να διορθώσει, το τονίζω, την πορεία για την
αποφυγή της χρεοκοπίας και τη διάσωση της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µπροστά σε δύσκολες
και κρίσιµες αποφάσεις: Για τα συµπληρωµατικά µέτρα του 2011,
για το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2012-2015, αυτό
που λέµε οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, για την εξασφάλιση
των απαιτουµένων δανείων –γιατί φαίνεται θα απαιτηθούν πρόσθετα δάνεια- το 2012 και το 2015. Είµαστε ακόµα –είναι και το
δυσκολότερο- µπροστά σε συζητήσεις και αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιµη διαχείριση του συνολικού χρέους.
Και όλα αυτά µε αναγνωρισµένη την αναγκαιότητα και κοινή την
απαίτηση για εθνική συνεννόηση και πανστρατιά έτσι ώστε να
επιτύχουµε τους στόχους.
Σε αυτήν τη συγκυρία, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η εξεταστική
επιτροπή για το χρέος ούτε θα προσφέρει ούτε συνιστάται. Θα
αποπροσανατολίσει, θα διχάσει στο εσωτερικό και θα βλάψει την
εικόνα της χώρας. Όσοι κάνουν ή καµώνονται πως δεν το αντιλαµβάνονται, να θυµηθούν τη ζηµιά που έγινε µε την περιβόητη
απογραφή. Ήδη σήµερα, εδώ στην Ολοµέλεια πριν αλέκτωρα
φωνήσαι…, «άρχισαν τα όργανα». Μιλούσαν για το έκθετο παιδί
του χρέους, τίνος είναι ποιος το υιοθετεί, ποιος δεν το υιοθετεί
και τα τοιούτα. Ήδη «άρχισαν λοιπόν τα όργανα», µε στείρες αντιπαραθέσεις, που δεν οδηγούν πουθενά και που σε τελευταία
ανάλυση µπορούν να καταστρέψουν και κάθε δυνατότητα για
επίτευξη εθνικής συνεννόησης και συγκλίσεων. Εγώ δεν µιλώ για
συναίνεση. Είναι µεγάλο ζήτηµα. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι
όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστηµα αλλά και όπως ανταποκρίνεται η κοινωνία, να επιτύχουµε συναινέσεις. Ας βρούµε τουλάχιστον κάποιες συγκλίσεις µε βάση µια εθνική συνεννόηση.
Ουδείς αρνείται ότι είναι µια δηµοκρατική υποχρέωση η διερεύνηση των στοιχείων και των ερωτηµάτων για τη χαρτογράφηση του χρέους, που είναι ένα µείζον εθνικό ζήτηµα και
πρόβληµα. Όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και
ο κ. Τσίπρας το πρωί –το είπε για άλλους λόγους, εγώ όµως θα
επαναλάβω τα λόγια του- δεν πρέπει να «παίζουµε µε τη φωτιά».
Και συζητήσεις όπως για παράδειγµα, αυτά γενικά και αόριστα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για το χρέος και ιδιαίτερα για τη νοµιµότητα του χρέους που οδηγούν και σε σκέψεις, ότι πάµε να βάλουµε τυχόν φέσια, αυτές οι
συζητήσεις ρίχνουν λάδι σε µια φωτιά που σιγοκαίει την αξιοπιστία της χώρας. Και πρέπει να το προσέξουµε ιδιαίτερα, κύριοι
συνάδελφοι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα ήταν λάθος µια τέτοια κίνηση στον παροξυσµό της κρίσης. Άλλωστε δεν ξεχνάµε εµείς
οι πολιτικοί ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα και πρέπει να συνυπολογίζουµε και τη διάσταση «χρόνος». Υπάρχει και αυτή η τέταρτη διάσταση. Οφείλω, λοιπόν, να τα καταθέσω αυτά. Όπως
και ότι µπορεί, όπως είπα και προηγουµένως, να αποδειχθεί
εσχάτη πλάνη µια τέτοια κίνηση σε σχέση µε την επιζητούµενη
µίνιµουµ σύγκλιση, την οµοψυχία και σύµπνοια που θέλουµε στη
χώρα.
Τέλος, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, όσον
αφορά την αντιπρόταση της δικής µας πλειοψηφίας, της κυβερνητικής, για να εξεταστεί το θέµα στο πλαίσιο των Επιτροπών Θεσµών και Διαφάνειας και της Επιτροπής Ελέγχου του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους. Είναι ασφαλώς προτιµότερη από τη λύση της εξεταστικής επιτροπής. Μπορεί να αποτρέψει ορισµένους από τους κινδύνους που επεσήµανα. Δεν
είναι φυσικά ό,τι το καλύτερο. Για µένα, εφόσον τελικά πάµε
προς τα κει για τη διερεύνηση ενός τόσο λεπτού και εξειδικευµένου ζητήµατος θα έπρεπε να προηγηθεί πόρισµα από µια ανεξάρτητη αρχή που θα είχε τεχνοκρατική επάρκεια, παραδείγµατος χάριν την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα µπορούσαµε εκεί
να απευθυνθούµε, να έχουµε ένα πόρισµα µε όλα τα στοιχεία
που θέλουµε για τη χαρτογράφηση, τη σύσταση, τη διαχρονική
εξέλιξη του χρέους και να έρθουµε µετά µε ηρεµία, µε όσες θέλετε επιτροπές – και ενδεχοµένως τις δυο επιτροπές, όπως προβλέπει και η αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ- και µε βάση το πόρισµα
να δούµε τις χρήσιµες προτάσεις για το µέλλον. Γιατί αυτό θέλει
ο κόσµος. Ο κόσµος θέλει δυο πράγµατα. Να δει πώς δεν θα ξαναγίνει υπερχρέωση στο µέλλον και κυρίως πώς θα φύγουµε
τώρα από την κρίση. Να δούµε, λοιπόν, χρήσιµες προτάσεις, αφού θα είχαµε ένα αντικειµενικό πόρισµα της Τράπεζας της Ελλάδος µε βάση τα στοιχεία- για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής
θωράκισης και της δηµοσιονοµικής διαφάνειας. Αυτό θα ήταν το
σωστό. Και θέλω να καταθέσω στην Ολοµέλεια αυτήν την άποψή
µου γιατί οι καιροί ου µενετοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες, καθώς και
δυο εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πλατανιά Μάλεµε
Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Τζέκης, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για πέντε λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή συζήτηση, µετά βέβαια και την εξαγγελία και την
ανακοίνωση των σκληρών ταξικών µέτρων της Κυβέρνησης, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
που είναι σε βάρος του εργαζόµενου λαού, είναι αποκαλυπτική
για τις θέσεις των κοµµάτων ως προς τα αίτια της κρίσης. Ποιος
ευθύνεται δηλαδή γι’ αυτήν την κρίση, ποιος καλείται να πληρώσει για την κρίση και ποιος ωφελείται απ’ αυτήν την κρίση και τα
µέτρα που ανακοινώνονται. Γιατί το κάθε κόµµα µέσα απ’ αυτήν
τη θέση που παίρνει, κάνει και τις ανάλογες προτάσεις διεξόδου
από την κρίση.
Έτσι, λοιπόν, η Κυβέρνηση, αλλά και άλλα κόµµατα, όπως η
Νέα Δηµοκρατία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και άλλοι
πρόθυµοι που είναι έτοιµοι να συµβάλουν, αλλά και εκπρόσωποι
των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των µεγαλεµπόρων, όπως οι
οργανώσεις που είπα προηγουµένως, Διεθνές Νοµισµατικό Τα-
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µείο και Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούνται ακριβώς το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, δηλαδή το µεγάλο χρέος και το δηµόσιο έλλειµµα, ως αιτία της κρίσης που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
µέτρα.
Τα µέτρα, βέβαια, που προτείνουν είναι σε βάρος του εργαζόµενου λαού, προκειµένου να αναπτυχθούν ακριβώς περισσότερο
τα κέρδη των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, τα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια που υπάρχουν, για να µπορέσουν να διοχετευθούν και πάλι στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να προσκοµίσουν ακόµα πολύ περισσότερα κέρδη. Αφαιρούνται, δηλαδή,
δικαιώµατα δεκαετιών του εργαζόµενου λαού, που έχουν σχέση
µε τα µισθολογικά, εργασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά, ακόµα και
δηµοκρατικά δικαιώµατα που αυτήν την ώρα σαρώνονται.
Σε αυτό το σηµείο, βέβαια, δεν υπήρξε δήθεν γενιά του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο υπήρξε, όπως υπήρξε και η δικτατορία
της χούντας που αφαίρεσε πολλά από αυτά τα δικαιώµατα και
ιδίως δηµοκρατικά δικαιώµατα. Η ιστορία δεν µπορεί να επαναγραφεί. Τη γράφει ο ίδιος ο λαός µε τους αγώνες του.
Η πρόταση, λοιπόν, για δηµιουργία επιτροπής ελέγχου του δηµόσιου χρέους, ώστε να διερευνηθεί και να διαχωριστεί το παράνοµο και επαχθές από το νόµιµο χρέος, κινείται επί της ουσίας
στην αναγνώριση από το λαό του νόµιµου χρέους ως αιτία της
κρίσης, που πρέπει, βέβαια, αυτό το υπόλοιπο χρέος να το πληρώσει.
Σε αυτό το σηµείο µπορεί να βγει ένα παράνοµο χρέος ή επαχθές 40%, 50%, όπως προτείνουν και πολλές πλευρές για την αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να το κουρέψουµε 30%, 40%, 50%,
προκειµένου να συνειδητοποιήσει ο εργαζόµενος λαός ότι πρέπει να πληρώσει το υπόλοιπο;
Χρειάζεται επιτροπή, στα αλήθεια, για να διαπιστωθεί η άνιση
αναδιανοµή των εισοδηµάτων, όπως λέει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ;
Αυτό είναι αποτέλεσµα, ακριβώς, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, σύµφωνα µε τον οποίο καρπώνονται αυτόν τον τεράστιο κοινωνικά παραγόµενο πλούτο -που σε αυτά τα δέκα χρόνια
ξεπέρασε τα 3,2 τρισεκατοµµύρια ευρώ- οι δυνάµεις του κεφαλαίου, οι τραπεζικοί, εφοπλιστικοί, εµποροβιοµηχανικοί όµιλοι,
µε νόµιµα –επαναλαµβάνουµε- εργαλεία που νοµιµοποιούνται
µέσα από το αστικό Κοινοβούλιο. Εισοδηµατική πολιτική, κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, φορολογικό σύστηµα, επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις, µείωση των κοινωνικών δαπανών, όλα είναι νόµιµα µέσα από αυτήν τη διαδικασία του αστικού Κοινοβουλίου.
Κύριος και βασικός στόχος, βέβαια, είναι η µείωση του εργατικού κόστους, προκειµένου να βγάλουν ακόµα περισσότερα
κέρδη οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Αποτελεσµατική, λοιπόν, είναι η ταξική πολιτική των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όπως αποτελεσµατική είναι
και η ταξική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εφαρµογή
συνθηκών, οδηγιών, όπως αναφέρθηκε και ο εισηγητής µας, µε
την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων -και όλοι εδώ υπερψηφίσατε
εδώ την Καταστατική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τεσσάρων ελευθεριών: κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών, ανθρώπων- που οδηγούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
και της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή στην ενίσχυση της κερδοφορίας των δυνάµεων του κεφαλαίου.
Αποτελεσµατική, λοιπόν, είναι η πολιτική διαχείρισης σε εθνικό
και υπερεθνικό επίπεδο. Άλλωστε, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κυβερνήσεις σοσιαλιστικές, φιλελεύθερες, πράσινοι, κεντροαριστεροί, όπως κυβέρνησαν οι Νταλέµα, Πρόντι, µε τις γνωστές πολιτικές που εφάρµοσαν σε βάρος
του εργαζόµενου λαού της Ιταλίας, της Γαλλίας και αλλού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα-δυο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Μαζί µε τους νατοϊκούς έπαιξαν και παιχνίδια, προκειµένου να
προωθήσουν τα σχέδια που είχαν οι ιµπεριαλιστές στην περιοχή
µας µε τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.
Εποµένως, οι εθνικοί ευρωενωσιακοί πόροι µέσω δανειακών
συµβάσεων διοχετεύθηκαν και διοχετεύονται στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των δυνάµεων του κεφαλαίου. Το εθνικό, λοιπόν, δίκαιο, το ευρωενωσιακό δίκαιο είναι συντεταγµένα στην υπηρεσία
των δυνάµεων του κεφαλαίου, σε βάρος βέβαια του εργαζόµε-
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νου λαού της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσµίως.
Δεν λέµε «όχι», όπως είπε και ο εισηγητής µας, στην πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν καλλιεργούµε αυταπάτες και προπαντός δεν θέλουµε να αποπροσανατολίσουµε το εργατικό, το λαϊκό κίνηµα ότι µπορεί να γίνει
δίκαιη αντιµετώπιση του χρέους µέσα σε αυτό το άδικο, εκµεταλλευτικό σύστηµα που πριν εν ολίγοις περιέγραψα.
Γι’ αυτό, λέµε, λοιπόν, συνειδητά -και το έχει αποκαλύψει ο εισηγητής µας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- πώς δηµιουργήθηκε αυτό το χρέος. Λέµε ότι ο λαός δεν χρωστά, του
χρωστάνε τα πάντα. Αυτόν τον µεγάλο πλούτο που παρήγαγε
αυτά τα χρόνια τον κατέκλεψαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και
τα άλλα τα κόµµατα µέσα από διάφορα εργαλεία που είχαν.
Εποµένως, ο λαός δεν κάνει καµµιά αναγνώριση του χρέους,
γιατί δεν χρωστά. Την κρίση ως αποτέλεσµα του καπιταλιστικού
συστήµατος πρέπει να την πληρώσουν οι δυνάµεις του κεφαλαίου. Υπέρογκα ήταν τα κέρδη τους, όπως έχουµε αποδείξει
κατ’ επανάληψη.
Εξ άλλου, υπάρχουν τα 500, 600 δισεκατοµµύρια που είναι
στις τράπεζες της Ελβετίας, πόσα άλλα είναι σε φορολογικούς
παραδείσους µέσω των γνωστών offshore εταιρειών, πρόσφατα
είναι 180 δισεκατοµµύρια που δόθηκαν µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή µε εγγύηση του ελληνικού λαού προς τις
τράπεζες. Πάρτε, λοιπόν, τα τρίµηνα πολλών τραπεζών και δείτε
πόσες δεκάδες εκατοµµύρια καθαρά κέρδη έχουν από τη νόµιµη
τοκογλυφία που εσείς όλοι νοµιµοποιήσατε µέσα από τη Βουλή.
Εποµένως, η πολιτική όλων αυτών που είπα προηγουµένως δηµιουργεί την επίγεια κόλαση για το σύνολο του εργαζόµενου
λαού. Οι άνεργοι είναι ένα εκατοµµύριο, 25% των συµπολιτών
µας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Όµως, τα υπέρογκα
κέρδη υπάρχουν. Σε αυτό το σηµείο είναι επίγειος ο παράδεισος
για την πλουτοκρατία.
Βέβαια, µπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω, όπως περιέγραψε
ο εισηγητής µας, αν ο λαός που παράγει, που έχει τη γνώση και
τη δύναµη, πάρει την απόφαση να πάρει την υπόθεση στα χέρια
του. Ναι, µπορεί η εξουσία από την πλουτοκρατία να µεταβιβαστεί στα χέρια των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων. Μπορούν να σχεδιάσουν την οικονοµία, να αξιοποιήσουν
όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας που µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ισοπεδωθεί και έχουν εκχωρηθεί, µάλιστα, κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας, όπως γίνεται στο Αιγαίο µε τις γνωστές ΑΟZ και τα παιχνίδια που παίζονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και ΝΑΤΟ.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε στον ελληνικό λαό να µη συνειδητοποιήσει κανένα χρέος, να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η πολιτική
τον οδηγεί στην επίγεια κόλαση και να πάρει την υπόθεση στα
χέρια του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την κατανόησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Τζέκη, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τους οµιλητές, επειδή είναι πολλοί
ακόµα, να τηρούν το χρόνο τους, για να µπορέσουµε να κρατήσουµε το χρόνο που έχουµε ορίσει, στις 16.00’ να έχουµε ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσούρας, Βουλευτής Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν τη συζήτηση για το
δηµόσιο χρέος της χώρας θα µπορούσε κάποιος να κάνει µια
ιστορική αναδροµή από την πρώτη περίοδο της ανεξαρτησίας,
την οθωνική περίοδο ως τις µέρες µας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι
το κύριο σήµερα.
Θα µπορούσε, επίσης, κάποιος να καταλογίσει πολιτικές ευθύνες. Αρκετοί εδώ µέσα το έκαναν, αλλά είναι προφανές ότι
κύρια αυτές οι ευθύνες, αν και όχι αποκλειστικά, γιατί η έννοια
της πολιτικής υπερβαίνει τις σχηµατοποιηµένες εξουσίες, βαραίνουν τα δύο κυβερνητικά κόµµατα. Θα µπορούσε, τέλος, κάποιος
να σταθεί στον επιµερισµό αυτών των ευθυνών στα δύο µεγάλα
κόµµατα και να ανοίξει ένας διάλογος και µία µάχη. Μόνο που οι
µονοµάχοι θα έµοιαζαν µε αυτόχειρες.
Αν, πράγµατι, έχουµε καταλάβει γιατί και πώς δηµιουργήθηκε
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το δηµόσιο χρέος στη χώρα, τότε το επόµενο βήµα, κατά τη
γνώµη µου, θα έπρεπε να ήταν να µετακυλήσουµε το διάλογο
στην έννοια του πολιτικού χρέους σήµερα, ένα χρέος που µας
επιβάλλει να πούµε την αλήθεια, όπως τη βιώνουµε, είτε ως ατοµικά είτε ως συλλογικά υποκείµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναγκαστική προσφυγή στο
µηχανισµό στήριξης πέρυσι –και το λέω, γιατί το έχω ξαναπείκύρωσε µε τον πιο επίσηµο τρόπο τη χρεοκοπία του πολιτικού
µεταπολιτευτικού µοντέλου και ταυτόχρονα σηµατοδότησε το
τέλος του.
Ζούµε σε µια µεταβατική περίοδο, µακρά και επώδυνη. Οι επιµέρους προσωπικές στρατηγικές δεν αφορούν µάλλον κανένα.
Οι οµαδικές δυναµικές όµως είναι εθνική αναγκαιότητα να συστοιχηθούν και να συγκροτήσουν µια δύναµη ελπίδας.
Δεν είµαι από εκείνους που πιστεύουν ότι όλες οι διαφορές
που εκφράζονταν για δεκαετίες από τους πολιτικούς σχηµατισµούς ήταν διαφορές αρχών. Πράγµατι, πολλές από αυτές ήταν
προσχηµατικές. Δεν πιστεύω όµως από την άλλη πλευρά ότι όλα
τα κόµµατα είναι ίδια. Έχουµε ανάγκη την πολυφωνία, τις διαφορές µας ως ζωογόνο στοιχείο του διαλόγου και της δηµοκρατίας.
Είναι κάποιες στιγµές όµως στην ιστορία που οφείλουµε να
υπερβούµε τους εαυτούς µας. Η σύγκλιση και η επίπονη προσπάθεια για αυτή, η πραγµατική προσπάθεια, όχι αυτό που περιφέρεται ως εικόνα, ως επικοινωνία, από κανάλι σε κανάλι, µια
συζήτηση Αρχηγών µισής ώρας που προσβάλλει τον Έλληνα πολίτη που νιώθει να τον ειρωνεύονται, η σύγκλιση λοιπόν είναι ο
µόνος δρόµος όχι για να σωθούν τα κόµµατα –αυτό δεν το ξέρουµε σήµερα- αλλά για να αποκτήσει ισχύ, δύναµη η πολιτική
εξουσία του τόπου, για να πάµε ως χώρα, ως έθνος παραπέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέλος είναι εδώ, αλλά και το
καινούργιο επίσης. «Κάθε γέννηση, γεννιέται δίδυµη µε τον
εχθρό της, για πολύ καιρό επικρατεί και πολεµά να αποτρέψει»,
έλεγε πριν κάποια χρόνια ένας µεγάλος Έλληνας γιατρός και πεζογράφος, ο Γιώργος Χειµωνάς. Αλλά πιστέψτε µε –και το ξέρετε
εσείς οι πιο έµπειροι, νοµίζω καλύτερα από εµένα- το καινούργιο
δε ηττάται. Ας είµαστε τουλάχιστον φιλικοί απέναντί του. Εµείς
ας κάνουµε το δικό µας χρέος, το εθνικό χρέος, το πατριωτικό
χρέος, πέρα από λαϊκισµούς και φόβους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσούρα, Βουλευτή Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ και για τη διάνθιση του λόγου του µε ποιητικά αποσπάσµατα και για τη συντοµία της οµιλίας.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος Βουλευτής Νέας
Δηµοκρατίας του Νοµού Λακωνίας για πέντε λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πριν από όλα αισθάνοµαι την κοινοβουλευτική υποχρέωση και
την προσωπική υποχρέωση να ευχαριστήσω από το Βήµα της
Βουλής τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργιάδη, γιατί είχε την πολιτική καλοσύνη
να εκφραστεί θετικά για την πρωτοβουλία την οποία είχα, να καταθέσω µια επίκαιρη ερώτηση αναφορικά µε τις µεθοδεύσεις του
πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού όπου φαίνεται στο
opengov, στην ανοικτή διακυβέρνηση ότι θεωρούνται ξένες
γλώσσες τα ποντιακά, τα αρβανίτικα και τα βλάχικα. Έσπευσαν
να το αποσύρουν χθες. Οφείλω όµως να πληροφορήσω το Σώµα
και εσάς, κύριε Εκπρόσωπε του ΛΑΟΣ, ότι η Νέα Δηµοκρατία
αναβάθµισε κοινοβουλευτικά το θέµα καταθέτοντας και επίκαιρη
επερώτηση και οφείλει ο κύριος Πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη στάση και τη συµπεριφορά των συνεργατών του, οι ενέργειες των οποίων είναι κοινωνικά και εθνικά
επικίνδυνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι θα είχε ωφέλεια αν αρπάζαµε όλοι την
ευκαιρία –και δεν µιλώ για τα κόµµατα, µιλώ για όλους τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου- να τοποθετηθούµε πάνω σε
ένα µείζον εθνικό και κοινωνικό θέµα. Έχω την εντύπωση ότι
τόσον η αναδροµή όσον και η τεχνοκρατική προσέγγιση της πορείας του δηµοσίου χρέους δεν εξυπηρετεί την ελληνική κοινωνία. Σήµερα έξω από εδώ την Αίθουσα της Εθνικής Αντιπροσω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πείας γίνεται µια κοσµογονία. Υπερβαίνει τις πολιτικές διαδικασίες και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες η κοινωνική πορεία των
πραγµάτων. Και διερωτώµαι αν όλοι δεν έχουµε την υποχρέωση
να καταγράψουµε υπεύθυνα µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα τις απόψεις µας, την υποχρέωση να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση
της εθνικής, της κοινωνικής, και της εν ευρεία εννοία κρίσεως
που υπάρχει µέσα στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτεία.
Και θα προτείνω και κάτι συγκεκριµένο. Δεν θέλω να κάνω εδώ
θεωρητική ανάλυση των πραγµάτων, γιατί υπάρχουν και συγκεκριµένες πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες που είναι πια εξατοµικευµένες για τον καθένα από εµάς. Εγώ στο πλαίσιο της
λειτουργίας της αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και
έχοντας την τιµή να εκπροσωπώ τους συµπολίτες µου από τη
Λακωνία εδώ στην Αίθουσα αυτήν, που τη θεωρώ ιερή, θα καταγράψω την άποψή µου.
Άραγε ποιος αµφισβητεί ότι σήµερα υπάρχει µια τεράστια
κρίση. Κρίση κοινωνική, οικονοµική, θεσµική, πολιτική η οποία
επιβαρύνεται ακόµα περισσότερο από την κυρίαρχη αντίληψη
την οποία έχει ο ελληνικός λαός σε όποιο κόµµα και αν ψηφίζει
σε όποια παράταξη και αν ανήκει, γιατί του έχει πληγωθεί το
κοινό περί δικαίου αίσθηµα; Αν βάλετε δε και τα προβλήµατα της
διάρρηξης της εθνικής συνοχής και κοινωνικής συνοχής από την
τεράστια έκρηξη του µεταναστευτικού προβλήµατος, αντιλαµβάνεστε κάτω από ποιο εκρηκτικό βήµα καλείται σήµερα η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να αντιµετωπίσει τα θέµατα που συζητούµε
στη Βουλή.
Η βασική σας υποχρέωση είναι να εξασφαλίσετε στον ελληνικό
λαό ασφάλεια και σταθερότητα. Δεν το κάνετε και θα είστε υπόλογοι γι’ αυτό πάρα πολύ σύντοµα. Η εξασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας του ελληνικού
πολιτεύµατος και της σωστής οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασµα. Ανάγεται στις πρωτογενείς πολιτικές σας υποχρεώσεις. Και οφείλετε να πάρετε
πρωτοβουλία και να καταγγείλετε την Αντιπολίτευση αν δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση. Θα πρέπει να δώσετε συγκροτηµένη θεσµική διέξοδο στα τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Φοβάµαι ότι οι σκοπιµότητες σας έχουν ξεπεράσει και δεν σας επιτρέπουν να δράσετε
προτάσσοντας τα εθνικά και κοινωνικά συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Είναι αδιανόητο σήµερα να µην τηρείται το Σύνταγµα. Διάβασα
ανεβαίνοντας στο Βήµα το άρθρο 120 του Συντάγµατος. Η υποχρέωση υπεράσπισης του Συντάγµατος δεν ανήκει µόνο στους
Έλληνες πολίτες, που οφείλουν να υπερασπίζονται µε τον πατριωτισµό τους το Σύνταγµα της χώρας. Αναφέρεται και στο
κόµµα σας, το οποίο ασκεί την κρατική εξουσία αυτήν τη στιγµή.
Άραγε τηρείται από την Κυβέρνηση το άρθρο 120 του Συντάγµατος; Υπάρχει ή δεν υπάρχει σφετερισµός της λαϊκής κυριαρχίας και της υπονόµευσης των τριών λειτουργιών του κράτους,
της νοµοθετικής της εκτελεστικής και της δικαστικής εξαιτίας
αυτών των αποφάσεων και των ενεργειών της Κυβέρνησης έστω
και κατ’ ανάγκη όπως ισχυρίζεστε; Το έχετε αναλογιστεί αυτό το
πράγµα;
Σας καταγράφω αυτήν την άποψη για να σας κάνω κοινωνό
µιας προσωπικής άποψης που λέει ότι η τήρηση του Συντάγµατος είναι υποχρέωση όχι µόνο των Ελλήνων που µαζεύονται έξω
από εδώ στην πλατεία Συντάγµατος και σε όλες τις πλατείες της
χώρας αλλά πρώτιστα της Κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων. Και αυτή η διέξοδος η θεσµική που πρέπει να δώσετε και
µε τη δική µας συνεπικουρία έχει ονοµατεπώνυµο.
Το πρώτο που πρέπει να κάνετε για να τηρήσετε το Σύνταγµα
είναι να δεσµευτείτε στη Βουλή των Ελλήνων πότε θα γίνουν
εκλογές. Δεν υπάρχει µεγαλύτερη αστάθεια και ανασφάλεια
όταν λειτουργείτε εκβιαστικά τώρα, όπως λειτουργήσατε και στις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εκβιάζετε τους Έλληνες λέγοντας
ότι θα πάµε σε εκλογές αν δεν αντιδράσετε σε όσα σας επιβάλλουµε. Αυτά λέτε στην ουσία. Μα διέξοδος θεσµική, κύριε Σαχινίδη, είναι –για την Κυβέρνηση σας µιλάω αυτήν τη στιγµή- να
τηρήσετε το Σύνταγµα.
Δεύτερον, έχετε υποχρέωση να µπείτε µπροστά στην προσπά-
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θεια η οποία πρέπει να γίνει για την διέξοδο από την κρίση κυρίως σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της νοµιµότητας στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία ποδηγετούν
την Κυβέρνηση λόγω της αδυναµίας της και χειραγωγούν την
κοινή γνώµη.
Τρίτον, έχετε υποχρέωση να πάρετε πρωτοβουλία να επανασυστήσετε το διοικητικό µηχανισµό της χώρας, τη Δηµόσια Διοίκηση. Οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν δεν ξαναλειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει ο
δηµόσιος τοµέας, τίποτα δεν θα επιτευχθεί. Έχετε υποχρέωση
να πάρετε πρωτοβουλία, όπως και η Βουλή και τα κόµµατα και η
δικαιοσύνη, να αποκαταστήσουµε το τρωθέν περί δικαίου αίσθηµα του ελληνικού λαού.
Αυτά όλα αποτελούν θεσµικές διεξόδους. Αυτές οι αλήθειες
πρέπει να ειπωθούν προς τα έξω. Δηλαδή στον χειµαζόµενο ελληνικό λαό.
Και όσον αφορά τη συναίνεση την οποία ζητάτε κάθε στιγµή,
αναρωτιέµαι εδώ δηµόσια, καλόπιστα: Σε τι σας εµπόδισε η Αντιπολίτευση δεκαεννέα µήνες τώρα να κάνετε τη δουλειά σας;
Γιατί δεν µειώσατε το δηµόσιο χρέος; Γιατί δεν µειώσατε το έλλειµµα; Άρα, κάτι λάθος συµβαίνει από την πλευρά σας. Σας
φταίει η έλλειψη συναίνεσης; Σας εµπόδιζε κανένα κοινοβουλευτικό κόµµα να κάνετε καλά τη δουλειά σας;
Εδώ σας εκφράζω πατριωτική άποψη και σας λέω: Αφήστε τα
πολλά λόγια και κοιτάξτε να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Αν κάτι
µας έδωσε την ευκαιρία να κάνουµε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για
εµένα δεν έχει την πλήρη κοινωνική και πολιτική νοµιµοποίηση
να λέει ό,τι λέει, και υποκρίνεται αποβλέποντας σε κοµµατικά
οφέλη από την κατάρρευση της χώρας. Απόδειξη αυτών αποτελεί µια παραφθορά ενός αποφθέγµατος του Μάο Τσε Τουνγκ, ο
οποίος έλεγε: «Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση». Ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Μεγάλη φασαρία, πολύ ωραία κατάσταση». Θα πρέπει να αποφασίσετε εν πάση περιπτώσει και να
καταλάβετε ότι εδώ που έχει φτάσει σήµερα η πατρίδα µας,
έχετε και εσείς χρέος υπεύθυνης κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα του τόπου αυτού.
Διότι το µήνυµα το οποίο βγαίνει από τις πλατείες της ελληνικής
επικράτειας είναι ότι όλα αυτά τα ιδεολογήµατα της Αριστεράς
που διαχρονικά διαστρέβλωσαν την θεσµική λειτουργία της ελληνικής πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, έχουν χρεωκοπήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω τη σκέψη µου,
αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Τα ιδεολογήµατα αυτά έχουν µπει στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας. Τώρα είναι ευθύνη για όλους, µε πρώτη τη δική σας
Κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, η οποία δεν θα πρέπει να
επαναλάβει το ολέθριο λάθος -και µε αυτό κλείνω, αξιότιµε κύριε
Πρόεδρε- το οποίο έκανε το 2009. Όταν οδηγήσατε τη χώρα σε
εκλογές µε αφορµή και πρόσχηµα την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας, προσφέρατε κακές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό.
Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος. Μπορούσατε τότε να είχατε
αφήσει να τηρηθούν οι συνταγµατικές προθεσµίες και να µην πάρετε την εξουσία και µετά να προσπαθήσετε να ρίξετε τα βάρη
σε όλους τους προηγούµενους. Δεν είναι υπεύθυνη πολιτική
αυτή. Υπεύθυνη πολιτική είναι η υπέρβαση της πολιτικής ευθύνης
και η στράτευση στην προάσπιση των αληθινών συµφερόντων
του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γρηγόριο Αποστολάκο, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διακόσια είκοσι χρόνια πριν ο Τόµας Τζέφερσον λέει: «Αν µια
γενιά φορτώσει χρέη σε µια άλλη παραπάνω απ’ ότι µπορεί να
αντέξει, τότε η γη ανήκει στους νεκρούς». Λέει επίσης σε άλλο
εδάφιο: «Το κράτος δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα, γιατί το
κράτος είναι το ίδιο το πρόβληµα». Τι ψάχνουµε σήµερα; Να µει-
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ώσουµε αυτό το κακό κράτος, να δηµιουργήσουµε ηθική αγοράς, να δηµιουργήσουµε ενθάρρυνση στη δηµιουργικότητα.
Ποιος απ’ όλους µας δεν πιστεύει ότι στις προµήθειες στις
Ένοπλες Δυνάµεις υπήρχε διαφθορά; Χθες µιλήσαµε για νοµοσχέδιο και φέραµε διαφάνεια. Ποιος είπε ότι οι παραγραφές εφοριών, ασφαλιστικών ταµείων και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών σε
ιδιώτες δεν «µπάζανε»; Ποιος είπε ότι οι αναθέσεις δηµόσιων
έργων δεν ήταν το ίδιο; Ποιος είπε ότι δεν διεκδικήσαµε επανορθώσεις γερµανικού τύπου και άλλες κατοχικών δανείων, τεράστια ποσά, 162 δισεκατοµµύρια; Ποιος είπε ότι η έκδοση
οµολόγων επιτοκίων, swaps, εγγυηµένων δανείων στις ΔΕΚΟ,
ανατοκισµός, διαπραγµατεύσεις µε τη δευτερογενή αγορά δεν
«µπάζανε»; Να πετύχουµε πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς:
Αρχίζει και κουβεντιάζεται σε σωστή βάση. Τα επιτόκια των δανείων να µειωθούν: διεκδικητική πράξη. Επιµήκυνση: συζήτηση
που µπαίνει. Να εκσυγχρονίσουµε το δηµόσιο τοµέα: µπαίνει. Κίνητρα για νέες επιχειρήσεις και νέα επιχειρηµατικότητα: συζητιέται. Νέο αναπτυξιακό master plan µε ένα νέο αναπτυξιακό
µοντέλο: επίσης το ίδιο.
Και ξαφνικά, ακούσαµε δυστυχώς, χθες φωνές για επιστροφή,
επιστροφή στο παρελθόν, επιστροφή που λέει το εξής: Επαναφέρω τη δραχµή. Αν την επαναφέρω τη δραχµή, θα πρέπει 20%
τουλάχιστον να υποτιµηθεί. Η διαφορά µε το γερµανικό είναι
35%, άρα τα 340 δισεκατοµµύρια µε το 20% γίνονται 408 και µε
το 40% της κρίσης πάµε στα 500 δισεκατοµµύρια. Το ίδιο θα
ισχύει για το ιδιωτικό χρέος, για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις,
τα νοικοκυριά, τουλάχιστον στο µέρος αυτό που είχαν δανειστεί
από το εξωτερικό. Το επιτόκιο χρέους επίσης θα αυξήσει περισσότερο τα spread και τότε τι θα έχουµε; Ένα δηµόσιο χρέος
πάνω από 200% του ΑΕΠ, δηλαδή πάλι δεν δανειζόµαστε. Άλλο:
Τα αποτελέσµατα της τραπεζικής κρίσης της Ελλάδας και ο
υπερπληθυσµός θα είχαν τα ίδια αποτελέσµατα µε την Αργεντινή. Και γνωρίζουµε ότι, για να είναι βιώσιµη η Ελλάδα εκτός
ευρώ, χρειάζεται χρέος 50% του ΑΕΠ, δηλαδή άπιαστο όνειρο.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι η εξυγίανση του πολιτικού συστήµατος
σήµερα, που ο πολιτικός φορέας του ΠΑΣΟΚ φέρνει µπροστά,
δηµιουργεί µια ασπίδα ασφαλείας σε τι; Ακούστε µια ιστορία. Στα
χρόνια του Όθωνα υπήρχε µια µικρή ταβέρνα στο Ναύπλιο, «της
Μιχαλούς». Ήταν παραδόπιστη και έκανε πιστώσεις. Αν όµως δεν
την εξοφλούσες, τότε σε ξεφτίλιζε βίαια. Και τότε εκείνη την
εποχή, αν έβλεπαν κάποιον να παραµιλάει στο δρόµο, έλεγαν:
«Χρωστάει της Μιχαλούς». Σ’ αυτό το στάδιο, κύριοι συνάδελφοι,
να µη φτάσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Ζώης, Βουλευτής Λάρισας της Νέας
Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σπεύσω να εξηγήσω ότι προσωπικά θεωρώ ότι και
του ταιριάζει του ΣΥΡΙΖΑ και το ανέµενα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
να καταθέσει µια τέτοια πρόταση νόµου.
Πρέπει να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµενος κυρίως
προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πρώτη µου επαφή µε αυτό
που σήµερα έρχεται από εσάς ως πρόταση νόµου τρόπον τινά
ήταν µέσα από το περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» το µήνα Δεκέµβριο, αν
δεν κάνω λάθος, όταν σε µια πολυσέλιδη συνέντευξη ενός Βέλγου επιστήµονα που συµµετείχε στην επιτροπή αποτίµησης του
επαχθούς και συνεπώς παρανόµου δηµοσίου χρέους του Εκουαδόρ κατέθετε τις απόψεις του υποστηρίζοντας ότι αυτή η πρόταση θα µπορούσε να είναι εφαρµόσιµη απολύτως και στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να ακριβολογώ, κύριοι
συνάδελφοι, υποστήριζε ότι κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα µπορούσε µια τέτοια πρόταση να ευδοκιµήσει και να
παράξει αποτελέσµατα ανάλογα εκείνων που παρήγαγε στο
Εκουαδόρ.
Δεν σας κρύβω ότι αυτή η πρόταση είναι γοητευτική, έχει µια
γοητεία και είναι µια πρόταση η οποία περνάει και στον κόσµο.
Είναι µια πρόταση που βρίσκει πολύ εύκολα υποστηρικτές και
έχει πάρα πολύ µεγάλη δυσκολία αυτός που βρίσκεται απέναντί
της να την αντιµετωπίσει στη βάση του «γιατί δεν θέλετε να υπο-
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λογιστεί το επαχθές χρέος, το παράνοµο χρέος;». Πρέπει όµως,
κύριοι συνάδελφοι, να εξηγήσουµε, αντιστεκόµενοι στην γοητεία
που µας ασκούν τέτοιου είδους προτάσεις, ότι κάθε πράγµα έχει
το χρόνο του, τον τρόπο του και κυρίως το ακροατήριό του. Δεν
σας κρύβω ότι υπό άλλες συνθήκες θα προβληµατιζόµουν πάρα
πολύ για την προσωπική µου στάση σ’ αυτό το αίτηµά σας.
Στην παρούσα φάση όµως θεωρώ ότι κάθε τέτοια συζήτηση
από τα θεσµικά όργανα της ελληνικής πολιτείας, πολύ περισσότερο εντός του Κοινοβουλίου, συνιστά µείζονα απειλή για το µέλλον της χώρας.
Δεν υπαινίσσοµαι ότι ο στόχος, η πρόθεσή σας είναι αυτή. Σας
είπα ότι αναγνωρίζω εξ αρχής πως και σάς, σας πρέπει µία τέτοια
πρόταση -και την ανέµενα- γιατί οφείλουν, όπως ανοίγονται στη
βεντάλια των πολιτικών δυνάµεων, εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις
που εκπροσωπούν ένα µέρος του ελληνικού λαού να καταθέτουν
και τέτοιου είδους προτάσεις.
Γιατί, όµως, είναι επικίνδυνες στην παρούσα φάση; Γιατί όταν,
κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί µία δήλωση της Ελληνίδας
Επιτρόπου χθες για πιθανή έξοδο από το ευρώ και υιοθέτηση και
επιστροφή της χώρας στη δραχµή να µας κάνει άνω-κάτω και να
δηµιουργήσει τεράστια αβεβαιότητα, άγχος και αγωνία, όχι µόνο
στις αγορές, αλλά κυρίως στο σπίτι του κάθε Έλληνα πολίτη είτε αυτός είναι µικροκαταθέτης ή µεγαλοκαταθέτης είτε έχει εργασία είτε είναι άνεργος, γιατί όλοι αντιλαµβάνονται ότι
διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγµατα από αυτά που λέγονται- τότε αντιλαµβάνεστε τι απήχηση θα είχε µία απόφαση
του ελληνικού Κοινοβουλίου σήµερα, µε την οποία θα θέταµε
υπό αµφισβήτηση το δηµόσιο χρέος µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Εγώ δεν µπορώ να δω άλλο σενάριο από αυτό της καταστροφής. Δεν εµποδίζει κανείς, κύριοι συνάδελφοι, τους Έλληνες πολίτες στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσής τους να αναλαµβάνουν
εκείνες τις πρωτοβουλίες, που θεωρεί ότι είναι και αναγκαίες και
επιβάλλονται από τα πράγµατα για να αφήσει ο καθένας το
στίγµα του από το πέρασµά του σ’ αυτήν τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο.
Και δεν απαγορεύεται, τα συµπεράσµατα µιας τέτοιας πρωτοβουλίας να γίνουν κτήµα όλων στο απώτερο µέλλον, αρκεί αυτά
τα συµπεράσµατα να είναι επιστηµονικώς τεκµηριωµένα, να συνδέονται µε την πραγµατικότητα και να µπορούν να έχουν και κάποια πραγµατική συνέπεια, όχι στο πλαίσιο της ηθικής της
πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο του εφικτού της πολιτικής, για να
µπορέσουµε να δώσουµε και µία ελπίδα και µία προοπτική στους
συµπολίτες µας.
Συµπερασµατικά, δεν θα µπορούσα να ψηφίσω την πρότασή
σας, γιατί στην παρούσα φάση αυτή η πρόταση µπορεί να έχει
καταστροφικές συνέπειες. Δεν µπορώ όµως κιόλας, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, να απαγορεύσω σε κανέναν να διαθέτει εκείνον τον ροµαντισµό που χρειάζεται και στην πολιτική, να
χτίζει µε διαφορετικό τρόπο το όραµά του για το µέλλον αυτής
της χώρας.
Είµαι σίγουρος ότι στο µέλλον πολλοί θα συναντηθούµε οριζόντια σε µία τέτοια προοπτική. Αυτό όµως που προέχει αυτήν
την ώρα είναι η σωτηρία της χώρας και πριν συναντηθούµε σ’
αυτήν τη προοπτική, καλό είναι να συναντηθούµε αυτήν την ώρα
στη µοναδική προοπτική, που έχει να κάνει µόνο µε τη σωτηρία
της χώρας. Εκεί, κύριε Υπουργέ, µεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει
κυρίως εσάς και µετά βεβαίως τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
µε προεξάρχον το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Δη-
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µοτικό Σχολείο Δρεπανιάς Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µοιραστώ µερικές
σκέψεις για το δηµόσιο χρέος και για την προτεινόµενη επιτροπή, µήπως και βοηθήσω, ώστε σιγά-σιγά να διαλύουµε ορισµένες συγχύσεις που υπάρχουν, διότι η αλήθεια είναι ότι ζούµε
σε µία εποχή, που έχουν καταρρεύσει πάρα πολλοί µύθοι των τελευταίων δέκα-δεκαπέντε χρόνων.
Αυτή η διάλυση των µύθων συνοδεύτηκε µ’ έναν πληθωρισµό
πληροφοριών, που µοιράζονται κυρίως από τα µέσα ενηµέρωσης. Η παγκοσµιοποίηση, συνεπώς, χρεοκόπησε σε µία εποχή
που αποθεώθηκε ο πλουραλισµός της πληροφόρησης. Σ’ αυτό
το περιβάλλον ακριβώς από τις πολλές πληροφορίες εξορίστηκε
η γνώση και αποθεώθηκαν οι γνώστες, οι ειδικοί, οι οποίοι µε τη
σειρά τους κατήργησαν τη δηµοκρατία, γιατί εφόσον γνώριζαν
αυτοί, δεν είχαν να δώσουν λόγο σε κανέναν.
Στην εποχή µας έχουµε φτάσει σ’ ένα σηµείο που οι πληροφορίες δεν παρέχονται για ενηµέρωση πια, αλλά για παραπληροφόρηση, για παραενηµέρωση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα, γιατί
σ’ αυτό το σκηνικό έρχεται µία πρόταση να συσταθεί µία επιτροπή για να διερευνήσει, να ζητήσει πληροφορίες.
Υπάρχει το ερώτηµα: Η επιτροπή αυτή θα φωτίσει ή θα φοβίσει; Γιατί τα ερωτήµατα που θα ψάξει είναι συγκεκριµένα. Παραδείγµατος χάριν, µήπως το ελληνικό δηµόσιο χρέος έχει προκύψει από παράνοµες συναλλαγές; Υπήρξαν και τέτοιες. Βεβαίως
ας παρέµβει η δικαιοσύνη να τις ελέγξει και να τιµωρήσει. Η
απάντηση όµως είναι όχι, το χρέος δεν προήλθε από αυτές τις
συναλλαγές. Αυτές οι συναλλαγές είναι ένα πολύ µικρό µέρος.
Ένα άλλο ερώτηµα µπορεί να είναι: Πώς είναι δοµηµένο το δηµόσιο χρέος, σε ποιον χρωστάµε. Άσκησα κοινοβουλευτικό
έλεγχο γι’ αυτό το θέµα προ αρκετών µηνών και δεν πήρα ικανοποιητική απάντηση για έναν πολύ απλό λόγο: Δεν υπάρχει η
απάντηση αυτή. Από αυτούς που αγόρασαν οµόλογα, έχει γίνει
τόση διακίνηση, που είναι αδύνατον να εντοπιστεί ποιος τα έχει.
Άλλωστε και να είχαµε αυτήν την πληροφόρηση, τι θα την κάναµε;
Διαβλέπω, δηλαδή, τον κίνδυνο να επιδοθούµε σε µία διερεύνηση ζητηµάτων, που δεν θα φωτίσουν την πραγµατικότητα,
απλώς θα διακινήσουν ακόµη περισσότερες πληροφορίες και θα
αυξήσουν τη σύγχυση.
Έχω, όµως, και δύο σοβαρές επιφυλάξεις: Υπάρχει ο κίνδυνος
να εστιαστεί η προσοχή µας στο πρόβληµα του δηµόσιου χρέους, ότι έχουµε πρόβληµα χρέους. Ε, όχι δα! Δεν είναι έτσι! Δεν
έχουµε πρόβληµα χρέους. Κατέρρευσε ένα ολόκληρο σύστηµα,
µέσα στο οποίο ήταν ενταγµένες και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, το
ακολούθησε πιστά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και η χώρα
µας και το σύστηµα αυτό έχει καταρρεύσει. Δεν κατέρρευσε το
ελληνικό χρέος και από αυτό συνέβησαν όλα τα υπόλοιπα. Συνέβησαν τα υπόλοιπα και κατέρρευσε το ελληνικό χρέος.
Το δεύτερο είναι το εξής: Νοµίζετε ότι µε την έρευνα που θα
κάνει αυτή η επιτροπή και οποιαδήποτε επιτροπή –µε όποια σύνθεση θέλετε, κάντε τη όπως θέλετε, κάντε τη µόνο εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ- να θέσουµε τη Τράπεζα της Ελλάδας υπό τις διαταγές σας,
θα φωτίσει πώς γίνεται η κερδοσκοπία µε τα CDS; Μπορεί να το
κάνει;
Αυτό δεν οφείλεται στο ελληνικό χρέος. Αυτό οφείλεται στο
ότι ακολουθήθηκε µία παράφρων πολιτική ως προϊόν διαφόρων
συµβιβασµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε το ευρώ. Έγινε µία τεράστια ζώνη κοινού νοµίσµατος, χωρίς να συγκλίνουν τα επίπεδα
ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχει κοινή οικονοµική πολιτική και έχει
µείνει και ένα νόµισµα, που δεν έχει ούτε ενιαία διαχείριση και
γίνεται αντικείµενο κερδοσκοπίας.
Αυτό δηµιούργησε κρίση, πρώτα στο ελληνικό χρέος, µετά στο
ιρλανδικό, µετά στο πορτογαλικό και εάν δεν λυθεί αυτού του είδους το πρόβληµα, που είναι πανευρωπαϊκό, δεν πρόκειται να
σταµατήσει εκεί, αλλά θα συνεχίσει και µε άλλες χώρες. Δεν λέω
άλλα ονόµατα χωρών, διότι ο σκοπός δεν είναι να τροµοκρατήσουµε, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα.
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Αυτά τα λέω, διότι είµαστε µόνο λίγες µέρες πριν από µία Σύνοδο Κορυφής που υποτίθεται πως θα είναι η αρχή του τέλους
αυτού του προβλήµατος. Δεν είµαι καθόλου σίγουρος. Έχουµε,
όµως, κάθε δικαίωµα να ελπίζουµε και βλέπω ότι η Κυβέρνηση
«το παλεύει». Ας το έχουµε υπ’ όψιν µας αυτό, ούτως ώστε να
µη συµβάλλουµε στην ανακύκλωση φοβίας και πανικού.
Θα συµφωνούσα αν η επιτροπή αυτή έκανε µία δουλειά, αν
πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος και της έλεγε: Δώστε µου
σας παρακαλώ, το πότε είχαµε µεγάλα πρωτογενή ελλείµµατα
στην Ελλάδα. Η επιτροπή τότε θα διαπίστωνε ότι τα µεγαλύτερα
πρωτογενή ελλείµµατα έγιναν όταν κυβέρνηση ασκούσαν αυτοί
που είχαν την πιο υψηλή ρητορική εναντίον των ελλειµµάτων και
του λαϊκισµού. Κάντε αυτήν την έρευνα, να το δείτε, πότε έγιναν
τα µεγαλύτερα ελλείµµατα και από διάφορες κυβερνήσεις;
Τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Εµείς είµαστε «οι
κακοί» που µας ήρθε ο λογαριασµός να πληρώσουµε και είναι
καλοί οι άλλοι που «τα έσπαγαν». Αν πήγαιναν σε µπουζούκια ή
σε ακριβά ρεστοράν δεν έχει σηµασία. Ο καθένας ανάλογα µε
τα γούστα του. Άλλος ήθελε ευρωπαϊκά µαγαζιά, άλλος εγχώρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα συµφωνήσω µε το συνάδελφό µου στο ότι ήταν µόνο
τα δύο κόµµατα, αλλά υπήρχε και µία πίεση από πολλά άλλα κόµµατα ότι δεν δανειζόµαστε αρκετά για να ικανοποιήσουµε διάφορα αιτήµατα. Αυτό είναι αλήθεια, ασχέτως του αν είχαµε ή δεν
είχαµε. Αυτό το λέω, αν θέλουµε να έχουµε µία πλήρη εικόνα.
Όλα αυτά τα λέω, διότι νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας. Πρέπει να δούµε µε ειλικρίνεια
ποιοι είναι οι «κακοί» και ποιοι οι «καλοί» σ’ αυτήν τη χώρα.
Πρέπει να κάνουµε και µία τελική παρατήρηση σε όλους τους
συµπατριώτες µας που ανησυχούν, γιατί, πράγµατι, ο κόσµος
ανησυχεί. Οι Έλληνες, όσο και αν είµαστε στα δύσκολα, δεν εκβιαζόµαστε, δεν χρεοκοπούµε και δεν µένουµε στάσιµοι, όχι
επειδή έτσι θέλουµε, αλλά επειδή είµαστε σε µια κατάσταση που
µπορούµε να το κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν
εξαιρέσουµε ίσως την τοποθέτηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τασούλα, κατά βάση τα δύο µεγάλα κόµµατα ήσασταν για µία ακόµα φορά κατώτεροι των περιστάσεων. Νοµίζετε
ότι ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή την κοινωνία το ποιος είναι υπεύθυνος για το χρέος; Προφανώς είναι υπεύθυνος ο δικοµµατισµός! Προφανώς είναι υπεύθυνος ο Ανδρέας Παπανδρέου της
δεκαετίας του 1980 και δεν µπορεί να βγαίνει αυτήν τη στιγµή ο
τότε Υπουργός Οικονοµικών που έπαιρνε τα δάνεια και να εγκαλεί την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί! Προφανώς είναι υπεύθυνοι αυτοί που ανέλαβαν τη διαχείριση αυτής της κατάστασης
και αντί να πάρουν µέτρα, συνέχισαν να ακολουθούν την ίδια πολιτική του δανεισµού!
Τώρα ακούµε µία επιχειρηµατολογία από το ΣΥΡΙΖΑ, την οποία
δεν µπορούµε να αντιληφθούµε. Άκουσα τον κ. Λαφαζάνη να επιχειρηµατολογεί για ποιο λόγο το χρέος, ακόµα και ο δανεισµός
–λέει- που έρχεται από το µνηµόνιο, είναι παράνοµος δανεισµός.
Έχει τη θεωρία των εκατόν ογδόντα ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό
που δεν λέει, όµως, ο κ. Λαφαζάνης είναι το εξής: Αν είναι παράνοµος ο δανεισµός, δεν είναι από τη µία πλευρά µόνο. Δηλαδή,
αν αύριο το πρωί πούµε ότι το µνηµόνιο είναι αντισυνταγµατικό
και, άρα, παράνοµο, δεν σηµαίνει πως ό,τι πήραµε, καλώς το πήραµε, αλλά δεν το επιστρέφουµε πίσω! Η παρανοµία του µνηµονίου σηµαίνει ότι ερχόµαστε στην προ µνηµονίου περίοδο, άρα
επιστρέφονται τα λεφτά τα οποία δόθηκαν και είναι παράνοµο!
Τι µας λέει εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ; Μας λέει ότι το παράνοµο χρέος…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το κρατάµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: …ως προς το κέρδος, το κρατάµε και
ως προς τις συνέπειες, λέµε ότι είναι παράνοµο.
Και αυτό το οποίο είπε ο κ. Βορίδης, δεν θέλει να το καταλάβει

11113

ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας το κατάλαβε λίγο και αποστασιοποιήθηκε πλήρως, αλλά δεν καταλάβαµε τελικά ποια ήταν η πρότασή του. Δηλαδή, ναι µεν να µην κάνουµε στάση πληρωµών, ναι
µεν να µην πάµε στη δραχµή, αλλά να µην πληρώσουµε και το
χρέος!
Εδώ πρέπει να λέµε αλήθειες και οι αλήθειες είναι οι εξής: Και
ανάπτυξη και δηµόσιος τοµέας ενός εκατοµµυρίου ανθρώπων
και κρατικές επιχειρήσεις ως έχουν, χωρίς να γίνει καµµία αποκρατικοποίηση και τα επιδόµατα να είναι εκεί που είναι και οι φορολογικοί συντελεστές να πέσουν και αύριο το πρωί να µοιράζουµε χρήµα στον κόσµο, δεν γίνεται! Δεν γίνονται όλα αυτά!
Πιστεύω ότι και το «Ζάππειο 2» που είπε ο κ. Σαµαράς, αντιγράφοντας το µεγαλύτερο µέρος των προτάσεών µας, έχει ένα
αρνητικό, κύριε Ζώη, που είστε εδώ από τη Νέα Δηµοκρατία.
Όταν δεν ακούς κάτι άσχηµο και όλα αυτά που ακούς είναι καλά,
έχουν κάποιο πρόβληµα. Όταν, δηλαδή, δεν ακούστηκε κάτι
κακό, όλα ήταν ευχάριστα. Αν ακούσει ειδικά για αποκρατικοποιήσεις από εµάς, τους φιλελεύθερους, τότε εντάξει. Άντε να πει
ότι για τους σοσιαλιστές αυτό ήταν κάτι κακό. Όµως, όλα τα
άλλα ήταν ευχάριστα. Όταν ακούς, λοιπόν, µόνο ευχάριστα
πράγµατα και δεν υπάρχει κάτι δυσµενές, τότε προφανώς αυτή
η πρόταση δεν είναι ρεαλιστική! Και εδώ πρέπει να µιλάµε για
ρεαλισµό!
Κύριοι συνάδελφοι, αυτοί οι κρατιστές που εµφανίζονται τελευταία, αυτοί που προσπαθούν να υπερασπιστούν το µεγάλο
δηµόσιο, αυτοί που προσπαθούν να υπερασπιστούν το προηγούµενο καθεστώς που είχαµε, το καθεστώς του δανεισµού, θα πρέπει να ξέρουν ότι αν πτωχεύσουµε, όλα αυτά που ζούµε σήµερα
είναι πταίσµα µπροστά σ’ αυτά τα οποία θα γίνουν! Εάν αισθάνονται τώρα ότι η τυχόν πίεση στο µισθολογικό είτε οπουδήποτε
στο δηµόσιο τοµέα, είναι κάτι κακό –που πράγµατι είναι κάτι
κακό- αν έρθει η πτώχευση, δεν θα υπάρχει καθόλου πληρωµή
στο δηµόσιο τοµέα! Δεν θα υπάρχει καθόλου δηµόσιος τοµέας
να συζητάµε!
Εµείς, ως χώρος, είχαµε ως θέση τότε –δεν ήµασταν στη
Βουλή- ότι δεν έπρεπε να µπούµε στο ευρώ. Αυτό το πιστεύαµε
και επιχειρηµατολογούσαµε σ’ αυτό! Δεν έπρεπε να πάµε στο
ακριβό ευρώ! Όσο λάθος ήταν τότε που µπήκαµε στο ευρώ,
άλλο τόσο λάθος είναι τώρα να βγούµε από το ευρώ!
Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι σοβαρές λύσεις είναι δύο. Η µία είναι η
εξής: Παλεύουµε, όπως µπορούµε! Με ποια ελπίδα; Λέµε ότι θα
αποπληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος; Ίσως να µην µπορεί να αποπληρωθεί! Ευελπιστούµε, όµως, ότι θα είµαστε ζωντανοί, όταν
θα δοθεί µία παγκόσµια λύση στο φαινόµενο, διότι αυτό το φαινόµενο δεν µπορεί να µένει επ’ αόριστον! Κάποια στιγµή θα δοθεί
µία λύση! Τα χρέη των κρατών µαζεύονται! Θα δοθεί µια λύση!
Όµως, εµείς πρέπει να είµαστε ζωντανοί σ’ αυτό το παιχνίδι, για
να καρπωθούµε τα πλεονεκτήµατα της λύσης! Διαφορετικά, λες
υπεύθυνα στον κόσµο για στάση πληρωµών, για «πιστόλι», για
πτώχευση!
Βέβαια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το «πιστόλι» έχει και µία άλλη διάσταση που πρέπει να δείτε. Δεν είναι µόνο οι τοκογλύφοι δανειστές που υπάρχουν. Είναι και ο συνταξιούχος που έχει πάρει και
ένα οµόλογο του ελληνικού δηµοσίου.
Διότι, κύριε Υπουργέ, ακούω και τη θεωρία που λέει ότι όσον
αφορά τα ασφαλιστικά µας ταµεία και τις τράπεζες, εκεί θα συνεχίσουµε να είµαστε συνεπείς. Ό,τι είναι ξένο, το «πιστολιάζουµε».
Ακούστε τώρα τι λέει η Αριστερά. Τον Έλληνα συνταξιούχο να
τον βοηθήσουµε. Για το Γερµανό, δεν µας νοιάζει! Για το Νορβηγό, δεν µας νοιάζει! Για το Γάλλο που έχει πάρει οµόλογα από
τα ασφαλιστικά ταµεία, δεν µας νοιάζει!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τουλάχιστον, να ξέρουµε σε ποιους
χρωστάµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αυτή είναι µία ωραία εθνικιστική προσέγγιση, την οποία εγώ µπορώ να την ακολουθήσω, αλλά σίγουρα δεν είναι αριστερή προσέγγιση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι µία προσέγγιση που έχει τα χαρακτηριστικά εθνικισµού,
δηλαδή, εµάς µας ενδιαφέρει το ελληνικό έθνος και µπράβο και
δεν µας νοιάζουν οι άλλοι συνταξιούχοι.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ό,τι θέλετε λέτε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εγώ, κύριε Δρίτσα, οµολογώ ότι αυτό
το ακούω, το παρακολουθώ, αλλά σίγουρα δεν µπορεί να εκφράζει την Αριστερά!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να κάνουµε τεστ DNA για
το ποιος θα πληρώνεται!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Και για να ολοκληρώσω µε απλά
λόγια, για να καταλάβουµε, όταν λέµε «στάση πληρωµών», σηµαίνει επιστροφή στη δραχµή. Σηµαίνει ότι αύριο το πρωί αυτός
που θα έρχεται εδώ πέρα µε το εκατοσταδόλαρο και το εκατοστάευρω, θα αγοράζει ό,τι θέλει και θα έχουµε τις συνέπειες που
είχε η καµαριέρα από τον Στρος Καν στις γυναίκες µας εδώ
πέρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Προσπαθήσατε να µασκαρευτείτε
ακόµα και σε Αριστερά. Το να µασκαρευτείτε σε Αριστερά δεν
το καταφέρατε…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάρτε το πίσω!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Είναι προσωπικό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό είναι ύβρις!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Το επιχείρησε, λοιπόν, ο κ. Πλεύρης.
Δεν κατάφερε να µασκαρευτεί σε «Αριστερά», αλλά κατάφερε να
µασκαρευτεί! Δεν τον είπα, όµως, µασκαρά, αλλά είπα «να µασκαρευτεί».
Θα σας πω ότι σε κάποιες προηγούµενες τοποθετήσεις από
την πλευρά του ΛΑΟΣ –και δεν θα έπρεπε καλύτερα να µιλήσω
για τοποθετήσεις, γιατί δεν θα πρέπει να τοποθετείται κανείς πια,
διότι θα είναι προσβλητικό- δεν απαντάµε, για να διατηρήσουµε
τη σοβαρότητά µας ως κόµµα.
Θα ήθελα να σας πω ότι παρακολουθώντας αρκετά καλά
αυτήν τη συζήτηση, διαπιστώνω –και δεν ξέρω αν συµφωνούν
πολλοί µαζί µου- ότι το πολιτικό σύστηµα είτε είναι ο δικοµµατισµός είτε είναι και κάποιοι άλλοι από δίπλα του και ό,τι συµφέροντα εκπροσωπούνται πίσω απ’ αυτό το σύστηµα, δεν αντέχει
να συζητήσει και πολύ περισσότερο να κάνει αυτό που λέει ο τίτλος της σηµερινής συζήτησης, δηλαδή τη δηµιουργία επιτροπής
για το θέµα του δηµόσιου χρέους! Ούτε να το συζητήσει!
Θα σας έλεγα, µάλιστα, ότι το πρώτο και το κυρίαρχο που θα
έπρεπε κανείς να σκεφτεί είναι το εξής: Είναι βιώσιµο αυτό το
χρέος; Αυτό είναι το ερώτηµα στο οποίο πρέπει κανείς να απαντήσει, γιατί αν είναι, τότε να συζητήσουµε διάφορα. Όµως, αν
δεν είναι, τότε θα έπρεπε να ξεκινάµε απ’ αυτήν την επιτροπή
που προτείναµε, κύριοι συνάδελφοι!
Εδώ βρίσκω λάθος αυτήν την τοποθέτηση. Και το λάθος είναι
ανθρώπινο. Αλλά προσέξτε, στην περίπτωση αυτή θα είναι καταστροφικό. Και δεν θα είναι καταστροφικό για ένα κόµµα ή για το
πολιτικό σύστηµα, αλλά για την ελληνική κοινωνία. Εδώ είναι τα
δύσκολα.
Θα µου επιτρέψετε να θέσω και το δεύτερο ερώτηµα: Είναι δίκαιο αυτό το χρέος; Και εδώ ας επιστρατεύσουµε τη σοβαρότητα
και ας απαντήσουµε. Γιατί δεν µπορούµε να λέµε, δηµαγωγικά
και µη, µαζί µε τον κόσµο «µάλιστα, κύριοι, ποιοι τα έφαγαν; Να
καταγγείλουµε» αλλά µετά να µη θέλουµε να ελέγξουµε. Κατ’
αρχάς πρέπει να µπορέσουµε να πάµε µε ανοιχτά τα µάτια και
όχι ως τυφλοί στα επόµενα βήµατα.
Θα ήθελα επίσης να σας πω –και δεν είναι µεγάλη κουβένταότι η δηµοκρατία στην πολιτική είναι η αναφορά και η µέριµνα
για την πλειοψηφία του λαού και η διαφάνεια είναι απαραίτητη.
Δεν βλέπω σήµερα να έχουµε ως Κοινοβούλιο αυτήν τη δυνατότητα. Δεν µπορούµε να έλθουµε σε αυτό το ύψος.
Και κάτι άλλο. Ο φόβος, ο οποίος σπείρεται αφειδώς µε τη κινδυνολογία είτε σκόπιµα είτε από άγνοια, δεν είναι ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της δηµοκρατίας. Θα σας έλεγα ότι η
δηµοκρατία δεν είναι εργαλείο αλλά πρέπει να είναι ενσωµατωµένη σε ό,τι και αν επιχειρούµε στην κοινωνία.
Χθες στο Σύνταγµα νοµίζω ότι κάτι έγινε. Και είναι µια απάντηση σ’ αυτούς που θέλουν το λαό γονατισµένο, ανεξάρτητα αν
συµφωνεί κανείς λίγο ή περισσότερο µε αυτού του είδους τις κι-
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νητοποιήσεις, οι οποίες δεν είναι µόνο στην Ελλάδα, αλλά δείχνουν ότι αυτό που λέµε εµείς σήµερα δεν είναι µόνο ελληνικό.
Νέα µέτρα, λοιπόν, λέει η επικαιρότητα. Και θα σας πω ακόµα
ότι η αποτυχία των παλαιών, που πήρε πίσω κατακτήσεις δεκαετιών, αλλά δεν κατάφερε κάτι, είναι η προαναγγελία του τι θα κάνουν και τα νέα. Η αιτία της κρίσης δεν είναι το έλλειµµα, δεν
είναι το χρέος. Η αιτία του χρέους δεν είναι οι µισθοί και γενικά
δεν είναι το εργασιακό κόστος. Όµως, έτσι αντιµετωπίστηκαν τα
πράγµατα αυτά και γι’ αυτό δεν είναι αποτελεσµατικά.
Το πολιτικό περιβάλλον σήµερα µεταβάλλεται. Τα δυο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, συναινετικά δικοµµατικά,
φαίνεται, ότι καλλιεργούν ένα κλίµα, που µε όχηµα και πρόσχηµα
την κρίση προωθούν τη µετάβαση σε µια δικοµµατική διακυβέρνηση. Αυτό φαίνεται και σήµερα.
Θα σας πω ότι θα έπρεπε να ψηφιστεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και αυτό θα ήταν µια αρχή. Και αυτό που προτείνουµε εµείς δεν
είναι ούτε εύκολο ούτε σίγουρο. Αλλά από την άλλη µεριά, σας
λέω ότι επίσης δεν είναι εύκολο -ενώ είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει- αυτό που έχετε επιλέξει, η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου ως δρόµο.
Θα ήθελα να σας πω ακόµη ότι το χρέος δεν είναι µια απλή οικονοµική κατηγορία, ένα αριθµητικό µέγεθος για το πόσα και σε
ποιον χρωστάω έτσι απλά. Το χρέος είναι µια σχέση κοινωνική
και πολιτική, που εκφράζει σχέσεις εξουσίας και υποτέλειας ανάµεσα σε τάξεις, κοινωνικές οµάδες και κράτη. Και αυτό δεν είναι
δόγµατα της Αριστεράς αλλά είναι κοινωνικές πραγµατικότητες.
Θέλω να πω ότι προχθές ο ΣΕΒ είπε ότι το µνηµόνιο -το οποίο
χαρακτηρίζει και δρακόντεια τη σύµβαση και ελπίζω όλοι να αντιλαµβανόµαστε την έννοια του δρακόντειου- ήταν αποτέλεσµα
µιας τριαντακονταπενταετούς εθνικής ασωτίας. Κι εγώ θέλω να
σας πω ότι αν είναι έτσι και αν αυτό δεν διαψευστεί -που δεν διαψεύδεται γιατί είναι σε όλον τον Τύπο- δεν πρέπει να µάθουµε
εµείς ποιοι ήταν οι εθνικοί άσωτοι αυτά τα τριάντα πέντε χρόνια;
Για χάρη και για ποιου το συµφέρον δηµιουργήθηκε και διογκώθηκε το χρέος; Ποιος ωφελήθηκε απ’ αυτό και ποιος καλείται
τώρα να το πληρώσει; Δεν πρέπει, λοιπόν, να µάθουµε ποιος οικειοποιήθηκε και ποιος συνεχίζει να οικειοποιείται τα δάνεια που
υπογράφει σήµερα η Κυβέρνηση και έχουν υπογράψει µέχρι σήµερα όλες οι κυβερνήσεις;
Εν πάση περιπτώσει, θα µπορούσε κανείς να µιλά ώρες. Και
θα έλεγα µια κουβέντα για να µην καταχραστώ άλλο το χρόνο.
Σήµερα δεν είναι απόρριψη µιας πρότασης από ένα κόµµα, αλλά
είναι η απόρριψη ή αν θέλετε µια ουσιαστική εθελοτυφλία από
αυτό το Κοινοβούλιο.
Εγώ θα ήθελα να µπορούσε να ψηφιστεί. Δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα, ενώ κάποιοι κινδυνολόγησαν «τι θα πουν αν το κάνουν;». Αυτή είναι µια πρόταση, όπως είπε ο κ. Ζώης από τη Νέα
Δηµοκρατία, που έχει πανευρωπαϊκή διάσταση, για να µην πω
και παγκόσµιες διαστάσεις. Ποιος φοβάται; Κανείς. Όλα αυτά
είναι κινδυνολογίες. Και κάτω από το καθεστώς του φόβου και
του κινδύνου κανείς δεν µπορεί να πάει µπροστά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, η άποψη που ώρες τώρα
καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής: Κάποιοι κακοί τραπεζίτες και
ξένες δυνάµεις µας επέβαλαν -χρησιµοποιώ εσκεµµένα το ρήµαένα απεχθές χρέος, προκειµένου να σκλαβώσουν, να γονατίσουν
τον ελληνικό λαό. Κατά συνέπεια, ο ελληνικός λαός πρέπει να
θεωρήσει νόµιµο και ηθικό απλούστατα τη διαγραφή του επαχθούς αυτού χρέους µέσω της παύσης, της στάσης πληρωµών.
Είναι µια άποψη, αγαπητοί συνάδελφοι, που προχωρώντας την
ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να κάνουµε και ένα δηµοψήφισµα για
να περιβάλουµε το εγχείρηµα αυτό και µε µια δηµοκρατική νοµιµοποίηση και έτσι να τελειώσουµε άπαξ και διά παντός. «Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε». Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Στα καφενεία ακούγεται πάρα πολύ καλά
γιατί εµπεριέχει µια ισχυρή δόση συνωµοσιολογίας και επίρριψης
ευθυνών σε άλλους. Είναι η λογική του µπαταχτσή. Όµως τα γεγονότα είναι αµείλικτα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και θα πρέπει όταν
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µιλάµε για το δηµόσιο χρέος της χώρας, να πάµε στην καρδιά,
να αποτυπώσουµε την ουσία του όλου προβλήµατος. Κι εγώ δεν
θα κάνω εικασίες ή κατάθεση προσωπικών απόψεων, αλλά θα
καταθέσω ξερά στοιχεία, γιατί είναι ξεροκέφαλα, τα στοιχεία
κατά τη λενινιστική αντίληψη των πραγµάτων. Ποια είναι αυτά,
λοιπόν;
Το 2002 που µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έλλειµµα
ήταν 3% του ΑΕΠ. Το 2010 έφτασε να είναι πάνω από το 10% του
ΑΕΠ. Αν τώρα δούµε όλα τα χρόνια 2002-2010, έχουµε ετησίως
ένα µέσο έλλειµµα της τάξης του 9%. Αν πούµε, λοιπόν, ότι το
ΑΕΠ ήταν 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, το έλλειµµα που κατά µέσο
όρο το ελληνικό κράτος παρήγαγε κάθε χρόνο ήταν 18 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, οι δαπάνες του ελληνικού κράτους ήταν
18 δισεκατοµµύρια ευρώ µεγαλύτερες από τα έσοδά του.
Αν τώρα για τα χρόνια αυτά, 2002-2010, που ξεκινήσαµε µε έλλειµµα 3% και φτάσαµε µε έλλειµµα πάνω από 10%, αθροίσουµε
το έλλειµµα και προσθέσουµε και τα ελλείµµατα προ του 2002,
τότε θα δούµε γιατί δηµιουργήθηκε αυτό το δυσβάσταχτο χρέος.
Γιατί δεν µπορούµε σήµερα να σταθούµε στα πόδια µας. Η ουσία
όλη είναι τα δυσβάσταχτα ελλείµµατα.
Και επειδή ο λόγος περί ελλειµµάτων, κύριε Υπουργέ, πρέπει
να κάνω και µία επισήµανση: Καλή είναι η διαπίστωση αυτή –και
πράγµατι, η ουσία απλά είναι ότι αφού παράγουµε ελλείµµατα,
διογκώνεται και το δηµόσιο χρέος- αλλά πρέπει να λάβετε υπ’
όψιν και ως Κυβέρνηση το λεγόµενο «δείκτη δυστυχίας». Ο «δείκτης δυστυχίας» είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το άθροισµα µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού. Όταν αυτός ο δείκτης δυστυχίας φτάνει κοντά στο είκοσι ή ξεπερνάει τον αριθµό αυτό, τότε
αρχίζει το πολιτικό σύστηµα να κλυδωνίζεται και να εµφανίζονται
τάσεις κοινωνικών εξεγέρσεων, παράδειγµα το οποίο είδαµε
στην Αίγυπτο. Ο δείκτης δυστυχίας έφτασε στο είκοσι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή έχουµε πληθωρισµό 4,7% και ανεργία
15,9%, τουτέστιν, έχουµε υπερβεί το είκοσι του «δείκτη της δυστυχίας».
Άρα, λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να είµαστε σοβαροί, αυτή
τη στιγµή η χώρα φλέγεται. Αντί να κάνετε λόγο για επιτροπές
και επιτροπάτα που θα ψάξουν ένα ειδεχθές χρέος, το οποίο
ακόµα δεν µπορείτε να το ορίσετε ή τέλος πάντων δεν συµφωνούν για τον ορισµό του οι πολιτικές δυνάµεις -να το πω έτσι, για
να µην σας επιρρίψω κάποιου είδους µοµφή- το καλύτερο που
έχουµε να κάνουµε είναι το εξής: Να καθίσουµε κάτω όλες οι πολιτικές δυνάµεις, µε συνευθύνη, προκειµένου να δούµε το κατάλληλο µείγµα οικονοµικής πολιτικής, που δεν θα αφήσει αυτόν το
«δείκτη δυστυχίας» να αυξάνει συνεχώς, να βγαίνει εκτός ορίων,
προκειµένου να προκληθούν κοινωνικές εντάσεις και κοινωνικά
προβλήµατα δυσεπίλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εκτός κι εάν εσείς ως κόµµα έχετε
επιλέξει –δεν το πιστεύω όµως- τη στρατηγική πρόκληση χαοτικών καταστάσεων στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρετε, όµως, ότι
εάν προκληθεί χάος, από αυτό το χάος δεν θα γλιτώσει κανείς,
µηδενός εξαιρουµένου. Ούτε εσείς θα γλιτώσετε από αυτό το
χάος.
Άρα, λοιπόν, µην προσπαθείτε να εφαρµόσετε την τακτική που
λέγεται «τακτική του καβαλικέµατος του κύµατος». Δεν θα καβαλικέψετε το κοινωνικό κύµα. Θα σας κουκουλώσει κι εσάς το κοινωνικό κύµα.
Άρα, λοιπόν, σύνεση, ψυχραιµία, συναίνεση και συνευθύνη των
πολιτικών δυνάµεων είναι η ορθή στρατηγική, που θα βγάλει τη
χώρα από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως
Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα είχαµε αντίρρηση για τη σύσταση
απλής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διερεύνηση της δόµησης του χρέους. Εξάλλου, τέτοιες εκθέσεις, µε τέτοια στοιχεία,
έχουν δει το φως της δηµοσιότητας µέσα από την εαρινή έκθεση
του κ. Ντε Ρουζ, όπου εκεί αναφέρονται τα στοιχεία δόµησης του
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δηµόσιου χρέους. Δηλαδή, να ερευνήσουµε –και είναι αρµοδιότητα της Βουλής- σε ποιον χρωστάµε, πότε δανειστήκαµε, για
ποιο λόγο, τι έγιναν αυτά τα χρήµατα, κατά πόσο η Βουλή και η
κοινή γνώµη τηρείτο ενήµερη γι’ αυτές τις συµφωνίες δανεισµού
και πολλά άλλα.
Ταυτόχρονα, όµως, τοποθετούµαστε απολύτως αρνητικά σε
οποιαδήποτε εµπλοκή της Βουλής στη λεγόµενη διεθνή επιτροπή ελέγχου του δηµόσιου χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι κανείς δεν έχει
ενηµερώσει τον ελληνικό λαό για τη δόµηση του δηµόσιου χρέους. Ζητάµε στοιχεία, χωρίς, όµως, ικανοποιητικές απαντήσεις.
Παράλληλα, είναι γνωστό ότι ένα µέρος του συνολικού ελληνικού
δηµόσιου χρέους προέκυψε από καθαρά άνοµες συναλλαγές
µέσω δοµηµένων παραγώγων.
Αν και αφορά µικρό ποσοστό του γιγαντιαίου χρέους, η πλήρης αδιαφάνεια που περιβάλλει αυτές τις συναλλαγές, δηµιουργεί θέµα, το οποίο χρήζει µελέτης, ίσως και ποινικής δίωξης. Και,
βεβαίως, η αποκατάσταση αυτής της ζηµιάς είναι προφανές ότι
θα γίνει µέσω άσκησης αγωγών κατ’ αυτών που ζηµίωσαν το ελληνικό δηµόσιο, κάτι το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό
δηµόσιο δεν έχει πράξει.
Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αρχές της
δηµοκρατίας, χωρίς τις οποίες καλύπτονται λογιών–λογιών απολυταρχικές ανοµίες.
Με την έννοια αυτή, δεν είµαστε αντίθετοι σε µία επιτροπή της
Βουλής –κοινοβουλευτική επιτροπή- που θα µπορούσε να συσταθεί για τη διερεύνηση της δόµησης του δηµόσιου χρέους.
Γιατί λέµε, όµως, ότι δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε την
ύπαρξη ή τη λειτουργία της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού
Ελέγχου; Πρώτον, επειδή η εστίαση στο δηµόσιο χρέος παραπλανά. Η κρίση των ηµερών δεν είναι αποκλειστικά και κύρια
κρίση του δηµόσιου χρέους. Δεύτερον, καµία επιτροπή δεν µπορεί ούτε να βρει τι έγιναν τα δανεικά ούτε να εντοπίσει σε ποιον
χρωστάµε. Τα οµόλογα αλλάζουν συνεχώς χέρια. Και τρίτον, µία
τέτοια επιτροπή δεν µπορεί να τα βάλει µε το µεγάλο πρόβληµα
της αγοράς των ατυχηµάτων, τύπου διασφαλίσεων τα οποία
έχουν θεµελιωθεί πάνω στο χρέος του ελληνικού δηµοσίου.
Θεωρούµε ότι η εστίαση αποκλειστικά στην ταυτότητα των αρχικών δανειστών, αποπροσανατολίζει από την πραγµατική φύση
της ελληνικής κρίσης.
Η κρίση αφορά την άκρως προβληµατική αρχιτεκτονική της
Ευρωζώνης. Ο λογιστικός έλεγχος, που σκοπό έχει τη διερεύνηση του κατά πόσο ένα µεγάλο µέρος του χρέους είναι απεχθές, ουσιαστικά προτείνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στάση
πληρωµών.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά σε καµµία περίπτωση δεν θέλουµε να δώσουµε αυτό το µήνυµα ως χώρα. Ολόκληρη αυτή η
συζήτηση συντροφεύεται από το περίφηµο «απεχθές χρέος».
Τι ακριβώς, όµως, εννοούµε όταν µιλάµε για «απεχθές χρέος»;
Εάν εννοούµε χρέος που δεν µας αρέσει, τότε προφανώς και το
λέµε και το φωνάζουµε και το διαδηλώνουµε. Αν θέλουµε, όµως,
να δώσουµε ένα άλλο πολιτικό περιεχόµενο, πρέπει να εξηγήσουµε τι ακριβώς εννοούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα χρήµατα, αυτά τα τεράστια
ποσά, δεν τα δανείστηκε µία ανεξέλεγκτη δικτατορία. Εκλεγµένες κυβερνήσεις από τον ελληνικό λαό δανείστηκαν και καταχρέωσαν µε την κάκιστη διαχείρισή τους τον τόπο. Να τους
καταγγείλουµε, να αποκρούσουµε τις πολιτικές τους, ναι, να το
κάνουµε. Και «ΝΑΙ» µε κεφαλαία. Με ευθύνη, όµως, και µε σοβαρότητα. Το ελληνικό χρέος, το χρέος της χώρας δεν είναι διόδια.
Ας µην ξεχνάµε το βασικότερο: Η υπογραφή του µνηµονίου,
ανεξαρτήτως αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε –και το έχουµε καταγράψει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- έθεσε εξ αντικειµένου
τέλος στο σενάριο στάσης πληρωµών. Γιατί; Διότι το µνηµόνιο
του περασµένου Μαΐου σήµαινε µία τεράστια «επένδυση», τόσο
πολιτικού, όσο και οικονοµικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτραπεί η ελληνική στάση πληρωµών. Αν θέλουµε να πάµε µονοµερώς κόντρα σε αυτήν την ευρωπαϊκή
«επένδυση», πρέπει να είµαστε έτοιµοι για έναν ολοκληρωτικό
πόλεµο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο φεύγοντας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσαµε να κηρύξουµε µονοµε-
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ρώς στάση πληρωµών. Αν µπορούσαµε να γίνουµε µία νέα Αργεντινή, θα ήµασταν ως Δηµοκρατική Αριστερά υπέρ της σύστασης λογιστικής επιτροπής, µιας επιτροπής που θα χαρακτήριζε
µέρος του χρέους απεχθές και κατόπιν θα προέβαινε σε στάση
πληρωµών.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε. Αφ’ ενός
δεν έχουµε την παραγωγική βάση για να συντηρήσουµε την κοινωνία µας µετά από τέτοια ρήξη αφ’ ετέρου, πού θα βρίσκαµε
τα έσοδα για να διατηρήσουµε τις βασικές κρατικές µας λειτουργίες, αλλά και τις απαραίτητες εισαγωγές;
Κατόπιν αυτού, επαναλαµβάνουµε τη θέση µας η οποία είναι
η εξής: Ναι στη σύσταση µιας απλής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σε καµµία περίπτωση, κύριε Υφυπουργέ, επαναλαµβάνουµε,
βοήθεια και σύνδεση αυτής της επιτροπής µε οποιαδήποτε Διεθνή Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Το 1983 στο βιβλίο µου «Ιστορία του Ελληνικού Αγροτικού Κινήµατος» είχα ένα κεφάλαιο µε θέµα «Καπιταλισµός διανοµής,
ισοκατανοµής του εξωτερικού χρέους και των δανείων». Πάνω
σε αυτήν τη βάση, στον περιφερειακό χαρακτήρα του ελληνικού
καπιταλιστικού συστήµατος, µπορούµε να ερµηνεύσουµε και τα
σηµερινά τεκταινόµενα.
Δυστυχώς, η χώρα µας έχει καταρρεύσει. Δεν είναι ανταγωνιστική. Έχει αρνητική ανάπτυξη, ύφεση δηλαδή. Έχουµε πάνω
από 200 δισεκατοµµύρια ιδιωτικό χρέος και δεν φτάνουν τα 200
δισεκατοµµύρια οι καταθέσεις. Κι έχουµε και το δηµόσιο χρέος
πάνω από τα 350 δισεκατοµµύρια. Άρα, βρισκόµαστε σε µία
πάρα πολύ άσχηµη θέση.
Η συζήτηση την οποία κάνουµε, δεν είναι γενικευµένη για το
χρέος, αλλά πάει να δώσει µια ειδική βαρύτητα σ’ αυτό που ονοµάζουµε «απεχθές», το µέρος του δηµοσίου χρέους που καταλαµβάνουν επονείδιστες συµβάσεις, ειδεχθείς συµβάσεις,
απεχθής δανεισµός δηλαδή. Σε αυτή, λοιπόν, τη βάση η συζήτηση πρέπει να γίνεται βλέποντας ποιο µέρισµα και ποιος καταλογισµός απεχθούς χρέους µπορεί να γίνει.
Εµείς, σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός για το συγκεκριµένο ζήτηµα έχουµε τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη. Συγκεκριµένα,
έχουµε αναφέρει τις υποθέσεις της «SIEMENS» µε τις προµήθειες του ΟΤΕ, του ΟΣΕ και τις λοιπές Δ.ΕΚΟ. Έχουµε αναφέρει
και ποσά. Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να επεξεργαστεί
το συντελεστή αυτής της κατανοµής.
Επίσης, είναι γνωστό ότι ζούµε σε συνθήκες παγκόσµιου οικονοµικού πολέµου, διότι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής βρίσκονται στο όριό τους, των 15 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων ανώτατο
εσωτερικό έλλειµµα της κυβέρνησης και 75 τρισεκατοµµύρια
χρέος, ότι τα παράγωγα πηγαίνουν στα ύψη. Άρα, σε αυτόν τον
παγκόσµιο οικονοµικό πόλεµο, όπου το δολάριο θα αποσυρθεί
κάποια στιγµή, µαζί µε το ευρώ, για να αντικατασταθεί από άλλο
νόµισµα –και ήδη ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στην Κίνα, η Κίνα θα
χρεοκοπήσει πρώτη, αν αποσυρθεί το δολάριο- καταλαβαίνετε
τι συντελείται. Συντελείται µια παγκόσµια αναστάτωση. Εµείς είµαστε ένας κρίκος µιας τέτοιας αλυσίδας. Συγκρούονται στην
Ελλάδα αυτή τη στιγµή τα συµφέροντα της µίας πτέρυγας που
µας έχει δανείσει µε 4,1% µε την άλλη πτέρυγα των κερδοσκόπων µε τα CDS, οι οποίοι ποντάρουν στη χρεοκοπία µας.
Και είναι γνωστό το στοιχείο ότι η DEUTSCHE BANK, η
«GOLDMAN SACHS» και η «JP MORGAN» ελέγχουν το 75% της
παγκόσµιας αγοράς των ασφαλίστρων κινδύνου, το CDS. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται. Δεν
είναι τυχαία η επίθεση που δέχεται η χώρα. Η επιστροφή στη
δραχµή –δηλαδή, η δική µας εθελοντική στάση πληρωµών, η
αναγνώριση χρεοκοπίας- είναι καταστροφική για πάρα πολλούς
λόγους: Και για εθνικούς λόγους, θα τονίσω ιδιαίτερα στο κοµµάτι εκείνο της παραδοσιακής Αριστεράς, που ήταν ευρωπαϊστικό, γιατί βγάζοντάς µας από την ΟΝΕ, γινόµαστε αδύναµος
κρίκος και στις εξελίξεις για τα εθνικά µας θέµατα. Γινόµαστε
ανοχύρωτη χώρα, διότι ακριβώς αυτό επικαλέστηκαν άπαντες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όταν έλεγαν «µπαίνουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Μια άρνηση
πληρωµής θα µας οδηγούσε γρήγορα στο κλαµπ του Λονδίνου,
όπου είναι τα ειδικά διεθνή γραφεία για να διευθετήσουν τις συνέπειες. Μια πτώχευση θα ήταν ολέθρια για µας, για τους πολίτες και για τον καθένα χωριστά. Κανείς δεν θα ωφελείτο από µία
τέτοια λογική.
Αν πούµε ότι πηγαίναµε µεταβατικά και εθελοντικά στη δραχµή, το ντάµπινγκ, οι διαρκείς δηλαδή άνισες ανταλλαγές νοµισµάτων µεταξύ τους, οι πιέσεις που θα ασκούνταν εναντίον µας,
θα µας οδηγούσαν σε πολλαπλές υποτιµήσεις και σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα ήµαστε µία χώρα που δεν θα µπορούσε να
αντεπεξέλθει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Αντεπιχείρηµα: Θα ήταν φθηνά τα δικά µας προϊόντα άρα, εξαγώγιµα, οι εισπράξεις µας, όµως µηδαµινές, η αγοραστική µας
ικανότητα ανύπαρκτη. Σε αυτές τις συνθήκες θα ξεκινούσαν χρεοκοπηµένες όλες οι επιχειρήσεις της χώρας και οι εργαζόµενοι
θα ξεκινούσαν µε καθεστώς δουλείας, βουλγαρικής ή άλλης περιοχής, αµοιβών. Αυτά είναι τα δεδοµένα. Είναι ανεύθυνο να
στρέφεται κανείς σε µία τέτοια κατεύθυνση, να εκφράζεται µε
όρους, οι οποίοι απλά είναι ευχές.
Να δώσω και ένα συντελεστή. Αυτοί που επένδυσαν και έβαλαν χρήµατα για τη χρεοκοπία µας υπολογίζεται ότι έχασαν το
Μάιο, γιατί περίµεναν να γίνει γρήγορα µία χρεοκοπία, περί τα
27 δισεκατοµµύρια. Σκεφθείτε, ποια είναι τα υπερκέρδη τους εάν
έφθαναν αυτά τα χρήµατα, εάν δηλαδή ο κ. Σόρος που επένδυσε
16 δισεκατοµµύρια, πετύχαινε τη χρεοκοπία. Τελικά, γινόµαστε
συνεργοί εγκλωβισµένοι στις δικές µας αδυναµίες και στα εσωτερικά προβλήµατα στο παγκόσµιο οικονοµικό παιχνίδι εις βάρος
της χώρας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι είναι τεράστιο λάθος να αγνοούµε πως τελικά τις
αποφάσεις δεν θα τις πάρουµε µόνοι µας και ότι αυτές τις µέρες
στη συνεδρίαση της Μπίλντενµπεργκ που θα γίνει στη Γενεύη,
θα περιλαµβάνει και την ατζέντα Ελλάδα. Ξέρουµε πολύ καλά
ποια είναι τα διεθνή κέντρα και πώς µοιράζουν τις ζώνες επιρροής και τις εξελίξεις. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι δεν µπορούµε
να διεκδικήσουµε απεριόριστα, λόγω του µέρους του απεχθούς
χρέους από το συνολικό χρέος, το να µην πληρώσουµε το υπόλοιπο. Απλά πρέπει να κάνουµε προσδιορισµό του ποιο είναι το
απεχθές χρέος.
Κύριε Πρόεδρε, κάνω τις προτάσεις µου και τελειώνω.
Είναι µονόδροµος η διεκδίκηση αποζηµιώσεων από τις συγκεκριµένες εταιρείες, οι οποίες µας έχουν βλάψει. Σαφώς, πρέπει
να στραφούµε και απέναντι στη «GOLDMAN SACHS» που µας
έβαλε στο παιχνίδι µε τα 3 δισεκατοµµύρια δολάρια για να
µπούµε στην ΟΝΕ. Σαφώς πρέπει να στραφούµε εναντίον της
«SIEMENS» και τις άλλες εταιρείες τις προµηθευτικές. Σαφώς
πρέπει να πληρώσουν και να επιστρέψουν τα κλεµµένα όσοι στο
εσωτερικό της χώρας πήραν τις µίζες, οι κλεπτοκράτες που λειτούργησαν και απόλαυσαν από τη χρεοκοπία, τη µεθοδευµένη
και την εξελισσόµενη, που ήρθε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Εµείς θέλουµε, όλοι οι αντισυµβαλλόµενοι του ελληνικού δηµοσίου να ελεγχθούν και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που είναι
αναδεδειγµένες, τα πολιτικά πρόσωπα και οι δηµόσιοι λειτουργοί, οι εταιρείες οι οποίες παρενέβησαν –και χρειάζεται σε αυτήν
την περίπτωση διεθνής οίκος διεκδίκησης των ανάλογων αποζηµιώσεων- και βέβαια, τα πολιτικά πρόσωπα να προσφύγουν στη
δικαιοσύνη, γιατί αυτό που δεν αντέχει σήµερα ο ελληνικός λαός
είναι αυτός ο εµπαιγµός, ότι υπάρχουν κλέφτες πολιτικοί, υπάρχουν διαφθορείς επιχειρηµατίες και ότι κανένας απ’ αυτούς δεν
«πιάνεται στη φάκα» της δικαιοσύνης, τουλάχιστον όσον αφορά
το µαύρο χρήµα που δεν παραγράφεται ποτέ, αυτό είναι εφικτό.
Εµείς έχουµε εισηγηθεί συγκεκριµένα µέτρα για να πετύχουµε
το στόχο.
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Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της προτάσεως που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ο κ. Αλέξης Τσίπρας σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού της Βουλής για τη
σύσταση επιτροπής «για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους».
Επειδή στη σύσταση της επιτροπής δεν συναινούν το ΠΑΣΟΚ,
η Νέα Δηµοκρατία και το ΛΑΟΣ, όπως σήµερα εδώ αναδείχθηκε
και από την τοποθέτηση των εκπροσώπων, µε τη µορφή της πρότασης που κατατέθηκε και για τη µορφή της συγκεκριµένης επιτροπής, δεν συντρέχει λόγος να προχωρήσουµε σε ψηφοφορία,
όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν.
Εποµένως, µετά και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των
ως άνω κοµµάτων...
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας δώσω το λόγο,
κύριε Δρίτσα. Αφήστε µε να ολοκληρώσω τη δική µου τοποθέτηση.
Εποµένως, µετά και τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των
ως άνω κοµµάτων, η πρόταση για τη σύσταση της επιτροπής δεν
γίνεται δεκτή από τη Βουλή.
Ο κ. Δρίτσας έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φθάσαµε στο τέλος
µιας πολύ ενδιαφέρουσας, κατά την άποψή µας, συζήτησης µετά
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για τη σύσταση επιτροπής για το δηµόσιο χρέος. Εκτέθηκαν οι απόψεις. Κάθε πλευρά της Βουλής
διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει αυτόν τον προβληµατισµό και
στην ελληνική κοινωνία. Οι στιγµές είναι κρίσιµες.
Αυτό που θέλω, όµως, να πω είναι ότι η πρόταση αυτή έχει εισαχθεί για συζήτηση και λήψη απόφασης. Νοµίζω ότι είναι σκόπιµο να τεθεί σε ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, για να καταγραφεί
στην επίσηµη διαδικασία αυτής της τόσο σηµαντικής συνεδρίασης, πώς έχει τοποθετηθεί η κάθε πολιτική δύναµη απέναντι στο
θέµα.
Απ’ αυτήν την άποψη, θα ήταν χρήσιµο να επικαλεστώ και την
πρόταση που κατέθεσε η πλειοψηφούσα παράταξη, το ΠΑΣΟΚ
για την ανάληψη αυτής της λειτουργίας από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Θα µπορούσε και αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία ως µία πρόταση µέσα στη διαδικασία που προέκυψε. Αυτό
έχει την ανάγκη µιας διευρυµένης ερµηνείας του Κανονισµού.
Είναι στη δική σας κρίση, προφανώς. Νοµίζω, όµως, ότι η Ολοµέλεια δεν µπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς µια σαφή απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, σε ό,τι
αφορά την άποψη που εκφράστηκε από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ για το ότι η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
θα πρέπει, κατά την άποψή τους, να ασχοληθεί µε το θέµα αυτό,
δεν χρειάζεται να ψηφίσουµε επ’ αυτού. Ο Κανονισµός προβλέπει ότι η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, εφόσον η ίδια κρίνει
σκόπιµο ότι πρέπει να γίνει αυτό, θα ασχοληθεί µε οποιοδήποτε
θέµα, όπως περιγράφεται στις αρµοδιότητές της κατά τον Κανονισµό.
Δεν είναι, δηλαδή, πρόταση αυτή για να τεθεί σε ψηφοφορία.
Επαναλαµβάνω, είναι σαφής ο Κανονισµός για όλα αυτά τα θέµατα. Είναι µια άποψη που κατετέθη από το ΠΑΣΟΚ και αυτήν
την άποψη θα την εξετάσει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Δεν έχουµε θέµα ψηφοφορίας επ’ αυτού.
Πριν απαντήσω για το θέµα της ψηφοφορίας επί της δικής σας
προτάσεως, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ζητήσει το λόγο ο κ. Γεωργιάδης
και ο κ. Πρωτόπαπας.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς θα περιµένουµε και την τελική σας τοποθέτηση για το
θέµα της ψηφοφορίας. Εµείς επί της αρχής δεν έχουµε αντίρρηση να γίνει ψηφοφορία, αλλά βεβαίως να τηρηθεί και ο Κανονισµός της Βουλής.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής. Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να µεταφέρετε στο συνάδελφο κ. Μαρκόπουλο
ότι προηγουµένως κατά την τοποθέτησή µου έκανα ένα λάθος.
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Πράγµατι, είχε δίκιο ο κ. Μαρκόπουλος. Δεν είπε τη λέξη
«δραχµή» στην επίµαχη εκποµπή. Ήταν δικό µου το σφάλµα και
θέλω να το αναγνωρίσω. Αναφέρθηκε απλώς σε µια επιθετική
διαπραγµάτευση της Νέας Δηµοκρατίας για το µνηµόνιο, λέγοντας τη λέξη «καταστροφή». Αυτήν ερµήνευσα εγώ ως «δραχµή»
και θα ήθελα να µεταφέρετε στο συνάδελφο τη διόρθωση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια φράση
µόνο σε συνέχεια της συζήτησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Έχω ζητήσει το λόγο, κύριε Κεφαλαλογιάννη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Πρωτόπαπας. Θα σας δώσω το λόγο
αµέσως µετά.
Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, εµείς λέµε να προχωρήσουν οι διαδικασίες,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Από εκεί και πέρα, είναι σαφής η πρόταση που κάναµε. Έχει
ήδη µεταβιβαστεί και στα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και θα
υπάρξουν, σε συνεννόηση µε το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον κ. Έξαρχο, ο οποίος έχει απευθύνει τη σχετική επιστολή, και οι σχετικές συνεννοήσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία, µέσα από τις πρωτοβουλίες που θα
πάρουµε. Βεβαίως, η ίδια η επιτροπή, µε τις δικές της αποφάσεις, θα κρίνει τον καταλληλότερο τρόπο που θα χειριστεί το όλο
ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης για ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να πω ότι αυτή η πρόταση νόµου µας έδωσε µία αφορµή να κάνουµε µια συζήτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μία διόρθωση να σας
κάνω. Δεν είναι πρόταση νόµου. Το είπατε και στην πρωτολογία
σας, σας παρακολουθούσα και από µέσα. Είναι µια πρόταση για
τη συγκρότηση µιας ad hoc επιτροπής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, να
το διορθώσουµε στα Πρακτικά. Είναι πρόταση για τη συγκρότηση επιτροπής.
Έγινε, λοιπόν, µια συζήτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πήρα το
λόγο, µόνο για να επαινέσω τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος στη ρύµη
του λόγου του, που όπως πάντα µιλά από στήθους, αναφέρθηκε
στο συνάδελφο, τον κ. Μαρκόπουλο. Είναι προς τιµήν του –και
αυτό, αν θέλετε, ανεβάζει το κύρος του Κοινοβουλίου- ότι ξαναείδε το συγκεκριµένο κοµµάτι της συζήτησης του κ. Μαρκόπουλου σε κεντρικό κανάλι πρωινής ζώνης, διαπίστωσε αυτό που
διαπίστωσε και τιµά τον ίδιο και το κόµµα του που διορθώνει για
τα Πρακτικά και για την ενηµέρωση του ελληνικού λαού τα πράγµατα, όπως ειπώθηκαν προηγουµένως. Άρα, για τη Νέα Δηµοκρατία –και πιστεύω και για τον κ. Μαρκόπουλο- θέµα δεν
υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επανέρχοµαι.
Κύριε Δρίτσα, είπα νωρίτερα ότι δεν χρειάζεται να γίνει τυπική
διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί έχει αναδειχθεί από τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κοµµάτων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, από τις
τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων των τριών
αυτών κοµµάτων, καθώς επίσης και από τις τοποθετήσεις αρκετών συναδέλφων από αυτές τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες ότι
δεν συµφωνούν µε αυτήν την πρόταση. Είναι σαφές σε αυτές τις
περιπτώσεις ότι η µεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν συµφωνεί ότι είναι χρήσιµη η σύσταση αυτής της επιτροπής.
Σχετικά µε το θέµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας, σας θυµίζω
ότι ο Κανονισµός προβλέπει µια πολύ συγκεκριµένη διαδικασία.
Προβλέπει την υποβολή αιτήµατος από είκοσι Βουλευτές κ.λπ.,
για να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Σας θυµίζω, επίσης, ότι και το Φεβρουάριο του 2009, σε αντίστοιχη συζήτηση για άλλη επιτροπή που επροτείνετο τότε από
τον κ. Αλαβάνο, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, τον τότε Πρόεδρο
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, και τότε κατά τη συ-
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ζήτηση, η οποία είχε γίνει µε τον ίδιο τρόπο που έγινε και σήµερα, η µεγάλη πλειοψηφία των κοµµάτων είχε κρίνει ότι δεν
χρειάζεται να συσταθεί η επιτροπή που προτείνετο τότε για άλλο
θέµα. Είναι, λοιπόν, σαφής ο Κανονισµός, αλλά και η δική µου
άποψη εφαρµογής του Κανονισµού.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 44, µε το
οποίο εισάγεται το θέµα και µε δική σας απόφαση για συζήτηση
και λήψη απόφασης ούτε προσδιορίζει ρητά την κατάληξη σε ψηφοφορία ούτε και το απαγορεύει. Συνάγεται, όµως, γενικότερα
το συµπέρασµα ότι θα ληφθεί απόφαση.
Με όσα είπατε, εγώ κατανοώ –και νοµίζω νοµίµως- ότι κατά
πλειοψηφία η Βουλή απορρίπτει την πρότασή µας. Άλλωστε,
αυτό είχε προκύψει από τις τοποθετήσεις, έτσι όπως κάθε παράταξη, κάθε πολιτικό κόµµα εκφράστηκε. Τι εµποδίζει, η τοποθέτησή της κατά πλειοψηφία απόρριψης να αποτυπωθεί και σε µια
ψηφοφορία, όχι ονοµαστική, που πραγµατικά θα δηλώνει την
απόρριψή της; Δεν το κατανοώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Να σας βοηθήσω να το
κατανοήσετε. Οι ψηφοφορίες είναι δύο ειδών. Είναι η ονοµαστική
και η ψηφοφορία δια της εκφράσεως της πλειοψηφίας των κοµµάτων, των Βουλευτών κ.λπ..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά αποκτά τον τύπο της ψηφοφορίας, κύριε Πρόεδρε. Δεν αρκεί η τοποθέτηση του εισηγητή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εσείς αναφέρεστε στο
άρθρο 44, αγνοείτε όµως ότι τα περί ψηφοφοριών ρυθµίζονται
στα άρθρα 70 και 71 του Κανονισµού. Λέω, λοιπόν, ότι αν κάποιος επιδιώξει να αποτυπωθεί η άποψη ενός εκάστου των συναδέλφων, ο Κανονισµός λέει ότι γίνεται ονοµαστική ψηφοφορία.
Αν κατατεθεί πρόταση είκοσι Βουλευτών, θα πηγαίναµε σε εκείνη
τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία ψηφοφορίας. Είναι
σαφής ο Κανονισµός και τηρείται µε ευλάβεια η εφαρµογή αυτού
του Κανονισµού.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν θα θέταµε θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η πολιτική στάση του
κάθε κόµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτή εκφράστηκε. Η
θέση και η στάση του κάθε κόµµατος εκφράστηκε εδώ, διά των
εισηγητών, δια των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, δια των
Βουλευτών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πάντα καταλήγει στην τυπική διαδικασία της ψηφοφορίας. Δεν κατανοώ γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό σας εξήγησα,
κύριε Δρίτσα. Εξακολουθείτε να µου λέτε ότι δεν κατανοείτε. Σας
λέω να ρίξετε µια µατιά στα άρθρα που ρυθµίζουν τα των ψηφοφοριών, για να αντιληφθείτε αυτό που σας λέω. Αυτό κάνω και
εγώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όµως, να ολοκληρώσω µε την εξής
επισήµανση: Το ΠΑΣΟΚ, που δηλώνει θετικό στο να οργανωθεί
στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας αυτή η διερεύνηση του χρέους, θα αναλάβει την πρωτοβουλία ή θα αφεθεί
το θέµα στις καλένδες; Για να είναι συνεπές, πρέπει να δηλώσει
ότι αναλαµβάνει την πρωτοβουλία και δεν αφήνει…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δηλωσίες δεν θα γίνουµε στον κ.
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, σας παρακαλώ να
ολοκληρώσω και να µιλήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ανατρέξτε στις τοποθετήσεις µας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Πρωτόπαπας λέει
να ανατρέξετε στην τοποθέτηση και του ιδίου και των εισηγητών
του ΠΑΣΟΚ. Ήταν σαφής. Το περί δηλωσιών ελέχθη υπό την
µορφή αστεϊσµού. Ας διαγραφεί αυτή η λέξη. Ήταν αστεϊσµός
αυτό που έκανε ο κ. Πρωτόπαπας. Άλλωστε, χαµογελώντας το
είπε.
Πριν κλείσουµε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να κάνω µια ενηµέρωση σε ό,τι αφορά τον Κανονισµό. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, έκανε µια αναφορά
στην οµιλία του σε ό,τι αφορά την πρόταση την οποία σήµερα
συζητούµε. Όπως είπε, αυτή η πρόταση έπρεπε να συζητηθεί,
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σύµφωνα µε τον Κανονισµό, µια εβδοµάδα µετά την υποβολή
της.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είπε ότι µπορούσε να συζητηθεί µετά
από µια εβδοµάδα. Το είπα και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, αφήστε
µε να ολοκληρώσω την ενηµέρωση.
Σας θυµίζω ότι το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Κανονισµού
της Βουλής αναφέρει ότι η πρόταση εγγράφεται στην ηµερήσια
διάταξη µετά την πάροδο µιας εβδοµάδας από την υποβολή της.
Δηλαδή, δεν µπορεί να εγγραφεί, πριν παρέλθει µια εβδοµάδα.
Θέτει, δηλαδή, ένα ελάχιστο υποχρεωτικό διάστηµα που µεσολαβεί από την κατάθεση, µέχρι και να εγγραφεί στην ηµερήσια
διάταξη και από κει και πέρα µπορεί να εγγραφεί. Δεν επιτρέπεται µε άλλα λόγια, η συζήτηση πρότασης προ της παρόδου µιας
εβδοµάδας.
Η Βουλή δια της Διασκέψεως των Προέδρων προγραµµάτισε
στις συνεδριάσεις της Διασκέψεως των Προέδρων τη συζήτησή
της, σύµφωνα µε τις ανάγκες και του νοµοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου. Μεσολάβησαν στο διάστηµα αυτό συζητήσεις και διαφόρων άλλων θεµάτων κ.λπ..
Επίσης, είχα λάβει υπ’ όψιν τη διαµόρφωση και των απόψεων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, όπως εκφράστηκαν, πριν από
µερικές εβδοµάδες, ως προς την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν
οµοφωνούσαν τα κόµµατα, τότε είναι αυτονόητο ότι δεν θα χρειαζόταν να γίνει συζήτηση εδώ για να αποφασίσει η Βουλή.
Με βάση όλα αυτά, προσδιορίσαµε την περασµένη εβδοµάδα
τη συζήτηση για σήµερα. Δεν υπήρξε, δηλαδή ούτε καµµία άλλη
επιδίωξη ούτε κανένας άλλος λόγος. Εφαρµόστηκε και εδώ ο Κανονισµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 30
Μαΐου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 902/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Νικολάου Σαλαγιάννη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιολόγηση του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας.
2. Η µε αριθµό 914/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής
του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα του ελληνικού δηµοσίου.
3. Η µε αριθµό 913/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των εργαζοµένων στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.».
4. Η µε αριθµό 905/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τους Υπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των
συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά ταµεία.
5. Η µε αριθµό 910/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Μουλόπουλου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, σχετικά µε
τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα πλαίσια του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 909/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας.
2. Η µε αριθµό 915/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευγενίας Τσουµάνη-Σπέντζα προς
τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδι-
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κής προστασίας.
3. Η µε αριθµό 912/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη
προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού
χωριού Πεύκης.
4. Η µε αριθµό 906/24-5-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ρυξη χρυσού και άλλων µεταλλευµάτων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.36’ λύεται η συνεδρίαση για την Δευτέρα 30 Μαΐου και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επίκαιρης επερωτήσεως,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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