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Αθήνα, σήµερα στις 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9.59’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει επί του καταλόγου
των οµιλητών κανονικά, ο κ. Μιχαήλ Γιαννάκης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, στο Νοµό Βοιωτίας.
Ορίστε, κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο, για έξι λεπτά, αλλά θα
παρακαλέσω µε αυστηρή τήρηση του χρόνου.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αρκεί, κύριε Πρόεδρε, να είστε αυστηρός µε όλους και όχι επιλεκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα είµαι µε όλους.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει µια από τις πιο δύσκολες και πιο ιστορικές µέρες της Μεταπολίτευσης, µε ένα περιβάλλον τραγικό, εφιαλτικό θα έλεγα. Ζούµε επικίνδυνες στιγµές
µε την έννοια ότι αυτή τη στιγµή πολλοί συνάδελφοι δυσκολεύονται να φτάσουν στη Βουλή. Και πρέπει η Κυβέρνηση και η φυσική
ηγεσία της ελληνικής Αστυνοµίας, να πάρουν τα ανάλογα µέτρα,
γιατί φοβάµαι ότι πολλοί συνάδελφοι θα προπηλακιστούν. Απεύχοµαι ατυχήµατα, αλλά θα πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει σοβαρά
υπ’ όψιν το τι υπάρχει γύρω από τη Βουλή και πώς θα αντιµετωπιστεί. Φοβάµαι, ότι θα φτάσουµε µεσηµέρι και θα έχουµε συνάδελφους, που δεν θα µπορούν να έρθουν στη Βουλή. Αυτό
πρώτη φορά συµβαίνει. Εφιστούµε την προσοχή, το επισηµαίνουµε, είναι κατά την άποψή µας ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή και
πρέπει όλοι να επιδείξουµε σύνεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο θα κρίνει το µέλλον των παιδιών και των
εγγονιών µας. Ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά, ανατρέπει τα
πάντα. Αυτή τη δύσκολη στιγµή, όταν είµαστε σε αυτήν την µεγάλη κρίση, που έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν βρισκόµαστε σε πόλεµο το θέµα είναι: µπορεί αυτό το νοµοσχέδιο να
εφαρµοστεί, να έχει το οποιοδήποτε αποτέλεσµα, αν δεν κάνουµε συµµέτοχο τον πολίτη, την κοινωνία σε αυτήν την προσπάθεια; Και πιστεύει κανένας ότι η σηµερινή Κυβέρνηση µπορεί να
πείσει, µπορεί µε στοιχειώδη αξιοπιστία -όχι να πείσει- αλλά να

εξασφαλίσει έστω και ανοχή από την κοινωνία; Πιστεύω πως όχι.
Έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει χάσει κάθε ίχνος
αξιοπιστίας, αδυνατεί να πείσει το Υπουργικό του Συµβούλιο, την
Κοινοβουλευτική του Οµάδα. Βλέπουµε δεκάδες στελέχη να
αποχωρούν από το κυβερνών κόµµα καταγγέλλοντας τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση και την πολιτική που ακολουθεί. Έχουµε έναν Πρωθυπουργό ανήµπορο να διαπραγµατευθεί
το οτιδήποτε. Έναν Πρωθυπουργό και ένα νέο Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος δεν µπορεί να δώσει καµµία προοπτική, καµµία
ελπίδα.
Αντίθετα αυτή την κρίσιµη στιγµή, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών τονίζει ότι δεν εγγυάται όχι µόνο την επιτυχία, αλλά ούτε
καν την έξοδο από την κρίση, ούτε καν το ότι δεν θα υπάρξουν
µετά από δύο, τρείς µήνες καινούργια µέτρα, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Πώς, λοιπόν, ο επιχειρηµατικός κόσµος, η κοινωνία ολόκληρη, οι συµπολίτες µας, µπορούν να δείξουν ανοχή στην
εφαρµογή αυτής της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής,
που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος;
Τα αποτελέσµατα δυστυχώς, θα είναι οδυνηρά, γι’ αυτό τονίσαµε τις δυσκολίες. Είχαµε τη δυνατότητα τεκµηριωµένα στην
αρχή της κρίσης, να προσπαθήσουµε σαν κυβέρνηση τότε να πάρουµε κάποιες πρωτοβουλίες και θυµάστε ποια ήταν η αντίδραση της σηµερινής Κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού: Ήταν στην πλατεία κάτω µε τους κρατικοδίαιτους συνδικαλιστές, µε υψωµένη τη γροθιά και ζητούσε να πάρουµε τα µέτρα
πίσω, να µην κάνουµε καµµιά διαρθρωτική αλλαγή, να µην αλλάξουµε τίποτα.
Πώς λοιπόν ο ίδιος πολιτικός µπορεί σήµερα να πείσει τους
συντρόφους του, την Κοινοβουλευτική του Οµάδα, την ίδια την
κοινωνία; Από εκεί ξεκινούν τα µεγάλα προβλήµατα που η σηµερινή Κυβέρνηση έχει να αντιµετωπίσει. Γι’ αυτό και εµείς τονίσαµε από την αρχή ότι θα έπρεπε η συναίνεση να ξεκινήσει από
την πρώτη στιγµή. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνησή
του σπατάλησαν τον πιο πολύτιµο πολιτικό χρόνο που έχει µια
νέα Κυβέρνηση τους πρώτους µήνες, χωρίς να γίνει τίποτα.
Πήγαµε στο µνηµόνιο 1 που και εκεί θα έπρεπε να καλέσει,
πριν προχωρήσει στην υπογραφή, τους πολιτικούς αρχηγούς,
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να τους ενηµερώσει και να πάµε
όλοι µαζί όπως πραγµατικά χρειάζεται ο τόπος όταν έχουµε
µπροστά µας έναν αγώνα, µια πανεθνική και πατριωτική προσπάθεια. Αντίθετα, αισθανόταν τότε ενδεχοµένως πανίσχυρος µε τα
γνωστά αποτελέσµατα.
Πώς µπορείτε να δώσετε εγγυήσεις, να δώσετε προοπτική
στον πολίτη, στην ελληνική κοινωνία ότι το µεσοπρόθεσµο θα πετύχει όταν αποτύχατε στα πάντα; Δεν αλλάξατε τίποτα. Ο προϋπολογισµός του 2010 προέβλεπε 2,5 δισεκατοµµύρια αποκρατι-
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κοποιήσεις. Ούτε ένα ευρώ! Θα πάµε τρέχοντας να ξεπουλήσουµε όσο-όσο µε µια αγορά η οποία είναι πεθαµένη. Αλήθεια,
θα πουλήσετε το 10% του ΟΤΕ στο της τιµής από ό,τι εµείς προσπαθήσαµε και τότε µας είχατε καταγγείλει; Θυµάστε πώς ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµικών µάς στόλιζε σε αυτή µας την
προσπάθεια και ποια ήταν η αντίδρασή σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρελθόν σας ακολουθεί.
Είναι ένα παρελθόν που δεν µπορείτε να απαλλαγείτε. Δεν κάνετε αυτή την κρίσιµη, την ύστατη στιγµή µια γενναία αυτοκριτική
να παραδεχθείτε τα λάθη σας. Πώς µπορεί λοιπόν να έχουµε
προοπτική;
Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ζητά εκλογές, όχι κατ’ ανάγκη επειδή οι εκλογές µπορούν µε µαγικό τρόπο να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά αν µη τι άλλο, θα προκύψει µια Κυβέρνηση η οποία θα µπορεί –το ελάχιστο σας λέωνα διαπραγµατευτεί κάποια από τα σηµερινά ζητήµατα, που δυστυχώς εσείς δεν έχετε ούτε την αξιοπιστία αλλά ούτε και το πολιτικό θάρρος να διαπραγµατευτείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, τον κ.
Γιαννάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βλάχος Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας Αττικής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε προχθές µια µισαλλόδοξη οµιλία του Πρωθυπουργού. Ο στόχος του απλά ήταν η
συσπείρωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια
κατεύθυνση βεβαίως ήταν και η πρόσφατη οµιλία του Αντιπροέδρου που είπε ότι δήθεν η δηµοκρατία επέστρεψε στην Ελλάδα
το 1981.
Όλα αυτά λέγονται, κύριοι της Κυβέρνησης, για να φανατίζετε
τους Βουλευτές σας αφού προηγουµένως απαξιώσατε το πολιτικό σύστηµα, φυσικά και τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σήµερα
από τους ίδιους απαξιωµένους Βουλευτές ζητάτε πατριωτικό καθήκον. Το ζητάτε µε κοµµατική φρασεολογία και φανατική συνθηµατολογία.
Βεβαίως είµαι ο τελευταίος που θα υποδείξει τη σωστή συµπεριφορά στον οποιοδήποτε συνάδελφο, αφού ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό και αναλαµβάνει την ευθύνη των λόγων
και των πράξεών του.
Τι άλλο όµως είναι η κοµµατική, µισαλλόδοξη προσέγγιση του
Πρωθυπουργού; Προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές του και
φυσικά το κόµµα ότι για όλα όσα περνάει η χώρα και για όλα όσα
θα περάσει φταίει η παραποίηση του ύψους του ελλείµµατος του
2009.
Εµείς έχουµε εξηγήσει ότι εάν στο τέλος του 2009 είχαµε περίπου 10 δισεκατοµµύρια στα κρατικά ταµεία από εισπράξεις
που δεν έγιναν και από πληρωµές που κακώς έγιναν, το έλλειµµα
επίσηµα θα ήταν κάτι περισσότερο από 8%. Αυτό το ποσοστό
δεν θα δικαιολογούσε τον πανικό στο λαό µας, τη συκοφαντία
της χώρας και την προσφυγή στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Η Κυβέρνηση επέλεξε να φουσκώσει το έλλειµµα του 2009 για
να εισπράξει πολιτικά τη µείωσή του το 2010. Επίσης, η Κυβέρνηση είπε ψέµατα στον ελληνικό λαό όταν για την αύξηση του
ελλείµµατος από 12,7% σε 15,4% δεν είπε ότι προήλθε από τον
διαφορετικό τρόπο υπολογισµού του.
Ας πούµε όµως, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, ότι έχετε
δίκιο για την αλλοίωση των στοιχείων την οποία έχετε κάνει σηµαία. Μπορεί να πιστέψει κανείς ιδιαίτερα σήµερα ότι ο λάθος
υπολογισµός του ελλείµµατος µιας χώρας µπορεί να την οδηγήσει στα πρόθυρα της πτώχευσης; Άλλες είναι οι αιτίες, η καθυστέρηση λήψης µέτρων, η συκοφάντηση της χώρας και του λαού
της που µας οδήγησε σε διεθνή διασυρµό και σε αδυναµία δανειοδότησης και τέλος, η λάθος πολιτική σας µας έφτασε µέχρι
εδώ.
Τώρα θυµηθήκατε τη συναίνεση. Η συναίνεση προφανώς είναι
απαραίτητη, προϋποθέτει όµως γνήσια αυτοκριτική από όλους
και αληθινή παρουσίαση των γεγονότων και των αριθµών και φυσικά ειλικρινής στάση και ρεαλιστική πολιτική για την επόµενη
µέρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντί για όλα αυτά βλέπουµε ένα Πρωθυπουργό που προσπαθεί να κρύψει τις δικές του τεράστιες ευθύνες πίσω από ψεύτικα
γεγονότα. Επιµένει πάλι στην αύξηση του χρέους. Μας είπε
προχθές ο Πρωθυπουργός ότι διπλασιάστηκε στα πεντέµισι χρόνια της Νέας Δηµοκρατίας. Τα λέει αυτά την ώρα που γνωρίζει
ότι σχεδόν το σύνολο της αύξησης του χρέους πήγε για να καλύψει αναχρηµατοδότηση χρεών της προηγούµενης δεκαετίας.
Ας τελειώνει λοιπόν η παραπληροφόρηση. Δεν βοηθάει κανέναν. Τα ψέµατα και οι υπερβολές διέσυραν τη χώρα. Μη συνεχίζετε άλλο αυτή την πολιτική. Μας οδηγήσατε σε αδιέξοδο.
Αποτέλεσµα αυτού του αδιεξόδου είναι τα συνεχή διλήµµατα. Το
τελευταίο δίληµµα είναι το µεσοπρόθεσµο και ο εφαρµοστικός
νόµος. Δυστυχώς, κατά τη γνώµη µας δεν θα είναι και το τελευταίο.
Η αδιέξοδη πολιτική σας δηµιουργεί συνεχώς ζητήµατα τα
οποία ανακυκλώνουν απλά το πρόβληµα. Όταν ο Αντώνης Σαµαράς µιλούσε για αδιέξοδο του µνηµονίου µε αλαζονική συµπεριφορά του σωτήρα, µας λοιδορούσατε. Τώρα που κανένα
στοιχείο του µνηµονίου δεν βγήκε µας ζητάτε να ξεχάσουµε τι
έγινε και να δούµε τι µπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Και
επειδή κατά βάθος φοβάστε ότι ούτε το νέο πρόγραµµα θα βγει,
ζητάτε συνενόχους για να αντιµετωπίσετε την κατακραυγή της
κοινωνίας.
Ένα χρόνο ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν άκουγε, δεν έβλεπε τίποτα για λάθος. Μας µάλωνε για την κριτική µας. Εχθές δήλωσε
µεταξύ άλλων στους «FINANCIAL TIMES» ότι είναι ξεκάθαρο ότι
ο σχεδιασµός του προγράµµατος είχε λάθη και πως κατά συνέπεια έπρεπε να διορθωθεί, το επιτόκιο ήταν υψηλό και η περίοδος αποπληρωµής πολύ σύντοµη. Μα, λέγαµε κάτι διαφορετικό
εµείς; Αυτή δεν ήταν η κριτική µας; Έπρεπε να φύγει από το
Υπουργείο Οικονοµικών για να συµφωνήσετε µε τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας; Αναλογίζεται την ευθύνη του;
Ο Πρωθυπουργός µας είπε ότι κατανοεί την αγανάκτηση του
ελληνικού λαού. Κατανοείτε την αγανάκτηση, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι αυτή οφείλεται κυρίως στην αδιέξοδη πολιτική σας
που εξαφάνισε την ελπίδα και την προοπτική από τη ζωή µας.
Σας ζητώ να µε πιστέψετε, είπε επίσης ο Πρωθυπουργός. Τι από
όλα να πιστέψουµε αφού από όσα έχετε πει, τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε; Μίλησε επίσης για δύσκολες οικονοµικά διεθνείς συνθήκες. Μιλάτε εσείς για δύσκολες διεθνείς οικονοµικές
συνθήκες που δεν βλέπατε, όταν εµείς πρώτοι µιλούσαµε από το
2009 για τη λήψη έκτακτων µέτρων;
Αλήθεια ποιος µπορεί τώρα να σας πιστέψει; Ποιος πρέπει να
σας πιστέψει; Κανείς, γιατί δεν ξέρει πότε λέγατε αλήθεια και
πότε ψέµατα.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία δεν µπορούµε να είµαστε µαζί
παρά τις εκκλήσεις, οι οποίες γίνονται γιατί πολύ απλά δεν µπορούµε να είµαστε µαζί στο λάθος, δεν µπορούµε να είµαστε µαζί
στο αδιέξοδο. Ο πρόσφατος ανασχηµατισµός είναι παραδοχή
του Πρωθυπουργού για την αποτυχία του θεραπευτικού σχήµατος.
Η επιµονή όµως στην ίδια πολιτική µε άλλα πρόσωπα θα έχει
τα ίδια αποτελέσµατα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απέτυχε η
πολιτική των συνεχών περικοπών και των νέων φόρων, αφού οι
πολίτες δεν µπορούν πια να ανταποκριθούν.
Πλησιάζουν δυο χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και το σπάταλο κράτος συνεχίζει τη δράση χωρίς να έχει γίνει ούτε µια αποκρατικοποίηση που θα συρρίκνωνε το κράτος και παράλληλα θα
το ενίσχυε οικονοµικά. Για την ακρίβεια δεν έχει καν σχεδιαστεί
µια τέτοια πολιτική. Σας έφταιξε γι’ αυτό, κύριοι της Κυβέρνηση,
η Νέα Δηµοκρατία;
Πρέπει να σας θυµίσω ότι όσες αποκρατικοποιήσεις έγιναν,
έγιναν από κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας, Εµπορική, ΟΤΕ,
Ολυµπιακή, λιµάνια και σε όλες ο Πρωθυπουργός και το κόµµα
του ήταν απέναντι φθάνοντας µέχρι του σηµείου να διαδηλώνει
έξω από το λιµάνι του Πειραιά και έξω από τη Βουλή. Όπως ευφυώς σας υπενθύµισε ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας,
η κλεψύδρα φτάνει στο τέλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Αποφασίστε αν θα συγκρουστείτε µε το κοµµατικό κράτος που
δηµιουργήσατε τις δεκαετίες του ‘80 και του ’90 ή αν θα συνεχίσετε να λέτε ότι υλοποιείτε µέτρα που είναι έξω από τη δική
σας ιδεολογία. Αποφασίστε εάν το πατριωτικό καθήκον και η ψήφιση των µέτρων που επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός προχθές,
είναι κόντρα στην ιδεολογία σας. Επιτέλους κάντε την επιλογή
σας. Δεν µπορείτε να παριστάνετε την Κυβέρνηση χωρίς αποφάσεις που θα αλλάξουν τα δεδοµένα.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, όχι τελειώνοντας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω. Έχουµε να κάνουµε µε λάθη
και παραλείψεις δεκαετιών. Πρέπει να συµφωνήσουµε ότι δεν
µπορούν να διορθωθούν σε ένα, δυο χρόνια. Αυτό πρέπει να το
καταλάβουν όλοι εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι µια βασική
διαφορά µας. Δεν αρκεί ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών να λέει ότι εµείς µιλάµε για ανθρώπους και η Ευρώπη για
αριθµούς. Πρέπει επιτέλους όλοι να µιλήσουµε σε αυτό τον τόπο
για ανθρώπους. Αυτό πρέπει να γίνει µε πράξεις και όχι µε λόγια.
Οι δικές σας πράξεις δείχνουν ότι συµφωνήσατε στη λάθος πολιτική, την πολιτική των αριθµών. Αυτή η πολιτική δεν βγαίνει όσο
µνηµόνια και να ψηφιστούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλάχο.
Παρακαλείται η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Ανεξάρτητη Βουλευτής -και φιλοφρονητικά και ιπποτικά και Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµµαχίας- να λάβει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Και πραγµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για έναν πολιτικό που πιστεύει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της
χώρας, για έναν πολιτικό που απεχθάνεται το λαϊκισµό και γνωρίζει την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και το διακύβευµα για τη
χώρα, η σηµερινή συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή των Ελλήνων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί αν θέλουµε
να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας, το πολιτικό σύστηµα που ξέραµε τα τελευταία τριάντα χρόνια, µε τη «βούλα» πλέον και του
ελληνικού λαού, αλλά –φοβάµαι- και της Ευρώπης, κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.
Πέρσι το Μάιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνη µου από
την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ψήφισα τη στήριξη
της δανειοδότησης της χώρας για να µπορέσει η Ελλάδα να πληρώσει µισθούς και συντάξεις. Την ψήφισα, όχι µόνο γι’ αυτό,
αλλά διότι µέσα στο µνηµόνιο προβλέποντο ουσιαστικές, µεγάλες και σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες, εάν πράγµατι εφαρµόζονταν, η Ελλάδα θα
έµπαινε σε µία άλλη τροχιά, σε µία τροχιά ανάπτυξης, την οποία
όλοι περιµέναµε.
Στο µεσοδιάστηµα που ακολούθησε, όµως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο παρακολουθούσαµε
ήταν µία Κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά σφάδαζε. Δεν µπορούσε ή δεν ήθελε να προχωρήσει στις διαρθρωτικές αλλαγές.
Δεν µπορούσε ή δεν ήθελε να συγκρουστεί µε τα «σπλάχνα» του
ΠΑΣΟΚ. Δεν µπορούσε ή δεν ήθελε να προχωρήσει σε εκείνες
τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες θα οδηγούσαν τον ελληνικό
λαό σε µία διαφορετική σηµερινή πραγµατικότητα.
Οι παλινωδίες, οι Υπουργοί, οι οποίοι έκαναν «παρέλαση» από
τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, εξηγώντας γιατί καταριόνται το µνηµόνιο, η εικόνα µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας, η οποία δεν µπορεί και δεν θέλει να παρακολουθήσει µία πολιτική, την οποία είχε
εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οδήγησε ουσιαστικά τον ελληνικό
λαό στο σηµείο να αµφισβητεί και την ουσία και το περιεχόµενο
και τους στόχους.
Το αποτέλεσα ήταν –και το παραδέχθηκε και χθες ο κ. Βενιζέλος- ότι οι δανειστές µας έχασαν πλέον την εµπιστοσύνη τους
στην ελληνική Κυβέρνηση.
Το χειρότερο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι το
έλλειµµα αξιοπιστίας της Ελλάδας πλέον έχει γίνει παγκοσµίως
γνωστό και υπάρχει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της
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χώρας . Διότι τι βλέπει ο πολίτης σήµερα; Βλέπει µία Κυβέρνηση,
η οποία δεν έχει την αξιοπιστία, γι’ αυτό και την υποχρεώνουν να
φέρει το µεσοπρόθεσµο πριν από την ψήφιση των αποφάσεων
από το Eurogroup. Δεν εµπιστεύονται την Κυβέρνηση ότι θα το
κάνει, γιατί ξεκίνησε το Μάρτιο η Κυβέρνηση να συζητάει το µεσοπρόθεσµο και κάθε µέρα το ανέβαλε και τελικώς, φθάσαµε
τώρα να χρειαστεί να ψηφιστεί µε τη µορφή του υπερεπείγοντος
στη Βουλή ο εφαρµοστικός νόµος. Από την άλλη µεριά, οι πολίτες βλέπουν µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία περί των
άλλων τι βάζει; Αρνήθηκε το µνηµόνιο, χώθηκε κάθε µέρα και πιο
βαθιά στην αντιµνηµονιακή λογική, προσπαθεί να στηρίξει σήµερα τα αστήριχτα και περιπλανιέται ανά την Ευρώπη µε το
«Ζάππειο 2» αγκαλιά, αλλά, ως γνωστόν, το «Ζάππειο 2» δεν γίνεται αποδεκτό από κανέναν, διότι απλούστατα δεν βγαίνουν τα
νούµερα. Δεν τολµά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν τολµάει να του πει ότι δεν υπάρχουν
µαγικές λύσεις και ότι χωρίς θυσίες δεν θα γίνει καµµία προσπάθεια και καµµία έξοδος από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες στους «FINANCIAL
TIMES» -στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Βλάχος- λέει ότι «η Ελλάδα έχει να διαλέξει ανάµεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη». Κι
εσείς που το επικαλείστε σε όλα σας τα παραπολιτικά λέει ότι
λέτε ψέµατα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το πρόβληµα της χώρας σήµερα, ότι η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κυβερνήσει και να εφαρµόσει το πρόγραµµα και ότι η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση ψεύδεται. Αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός.
Το καταλαβαίνει ο κόσµος, ο οποίος είναι στο δρόµο. Το καταλαβαίνουν οι απελπισµένοι, διότι σήµερα την απόγνωση που νιώθουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τη νιώθει και ο κόσµος έξω και
τη νιώθει διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει διέξοδος, αν δεν πούµε την
αλήθεια.
Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η Δηµοκρατική Συµµαχία έκανε ό,τι
ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνει. Εξηγούµαι: Πριν από έξι
µήνες µιλήσαµε για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Γιατί µιλήσαµε για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης; Διότι ξέρετε και ξέρουµε ότι δεν υπάρχει καµµία περίπτωση, κανένα κόµµα µόνο
του να εφαρµόσει αυτήν την πολιτική που απαιτείται για τα επόµενα χρόνια.
Όταν χρειάζονται 29 δισεκατοµµύρια προσαρµογή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι -και αυτή είναι η αλήθεια- τα 29 δισεκατοµµύρια δεν είναι στραγάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει κανείς χωρίς µέτρα. Τα µέτρα εκ των πραγµάτων είναι επώδυνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, σας παρακαλώ.
Το ερώτηµα είναι αν µπορούν να είναι πιο δίκαια. Καλέσαµε
για εθνική συνεννόηση. Μας είπαν τα γνωστά «παπαγαλάκια» δεκανίκια. Δεν ήµασταν δεκανίκια. Ήµασταν απλώς άνθρωποι που
βλέπαµε µπροστά µας τι έρχεται. Μετά την εθνική συνεννόηση,
η οποία δεν επετεύχθη χάρη στα καραγκιοζιλίκια, τα οποία έκαναν οι αρχηγοί των δύο µεγάλων κοµµάτων -που τηλεφωνικώς
αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν Κυβέρνηση εθνικής ενότητας
από το τηλέφωνο και µε τις διαρροές και επιβεβαίωσαν στον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχουν µεγάλα κόµµατα πλέον στην Ελλάδα σήµερα- κάναµε την προσπάθεια να επεξεργαστούµε εµείς
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Το επεξεργαστήκαµε κωδικό-κωδικό. Καταθέσαµε ένα µεσοπρόθεσµο, το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό, το οποίο σήµερα καλείστε να ψηφίσετε. Ποια ήταν
η διαφορά του; Μείωνε τις δαπάνες και δεν έβαζε τους φόρους
αυτούς για να µπορέσει να κινηθεί η οικονοµία. Αυτή ήταν η ουσιαστική του διαφορά. Και, βεβαίως, δεν έκοβε και 200 εκατοµµύρια από το ΕΚΑΣ, αλλά τα έκοβε από το Ταµείο της ΔΕΗ που
παίρνουν τα πολλά λεφτά οι συνταξιούχοι της. Αυτή ήταν η µεγάλη διαφορά του δικού µας µεσοπρόθεσµου.
Πήγαµε εµείς στην Ευρώπη. Πήραµε, όχι µόνο τη στήριξη,
αλλά την απόλυτη στήριξη της δικής µας πολιτικής οικογένειας,
που είναι οι φιλελεύθεροι. Προχώρησαν και µας στήριξαν. Πήγαµε στον κ. Ρεν. Καταθέσαµε το πρόγραµµα. Ήρθε το πρόγραµµα αυτό και µε δήλωση του κ. Ρεν ακόµη χθες λέει ότι µόλις
περάσει το µεσοπρόθεσµο, θα αρχίσει η συζήτηση για την επαναδιαπραγµάτευση.
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Για να µπορέσει, όµως, να επαναδιαπραγµατευτεί κάποιος,
πρέπει να είναι αξιόπιστος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
µπορεί να είναι αναξιόπιστος. Δεν µπορεί να µην έχει πρόταση
να καταθέσει αυτές τις δύσκολες ώρες στη Βουλή.
Εγώ καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής και την πρόταση του
µεσοπρόθεσµου και την πρόταση των φιλελεύθερων δηµοκρατών.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να σας πω δύο πράγµατα. Πράγµατι, αν δεν υπάρξει
ανάπτυξη, δεν θα µπορέσει η Ελλάδα να βγει από αυτήν την
κρίση. Για να υπάρξει, πρέπει να πετύχουµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση συγκεκριµένα πράγµατα. Και αυτά τα συγκεκριµένα είναι
οι προτάσεις των ελεύθερων δηµοκρατών.
Ένα ταµείο 30 δισεκατοµµύρια, το οποίο ονοµάστηκε Marshall
Plan, θα στηρίξει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αντί να πάει το σύνολο
των χρηµάτων των αποκρατικοποιήσεων στο χρέος, σήµερα πρέπει να δεσµευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το 25% από τα χρήµατα αυτά θα επιστρέφει σε ειδικό ταµείο ανάπτυξης για την
Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Μπακογιάννη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις σ’ αυτήν τη χώρα, αν
θέλουµε να βγούµε από το αδιέξοδο. Λύση υπάρχει. Πρόταση
υπάρχει.
Όµως, αυτή δεν πρόκειται να εφαρµοστεί ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν σήµερα δεν αποφασίσουν τα δύο µεγάλα
κόµµατα ότι πρέπει να γίνει Κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης στη
χώρα. Δυόµισι µήνες θα υπάρξουν –µάξιµουµ- µέχρι το επόµενο
πακέτο δανειοδότησης. Εάν τη διαχείριση της Ελλάδος δεν την
αναλάβουν τα δύο µεγάλα κόµµατα κυρίως και όσα κόµµατα πιστεύουν ότι θέλουν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια για να
µπορέσει η Ελλάδα να βγει από την κρίση, δεν θα υπάρξει λύση
γι’ αυτήν τη χώρα.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία, λοιπόν, δηλώνει ότι θα είµαστε παρόντες, παρόντες για να πούµε την αλήθεια στον κόσµο, παρόντες για να δώσουµε τη µάχη για µία διαφορετική διέξοδο για τη
χώρα, παρόντες για να αναλάβουµε το πολιτικό κόστος των θέσεών µας, παρόντες σε αυτήν την προσπάθεια για την Ελλάδα
και είµαστε αποφασισµένοι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Αυτό
το οποίο ζήτησα τότε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας να ψηφίσουν οι Βουλευτές κατά συνείδηση και δεν
µου επετράπη, εύχοµαι και σήµερα στη Βουλή αυτή να επιτραπεί
στους Βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Αυτή είναι η
απόφαση, τουλάχιστον, της Δηµοκρατικής Συµµαχίας.
Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ψηφίσω «ΠΑΡΩΝ».
Και θα ψηφίσω «παρούσα» για έναν απλό λόγο, γιατί θέλω ξεκάθαρα να κάνω τη διαφοροποίηση ανάµεσα σε µία πολιτική της
Κυβέρνησης που δεν µπορεί να πετύχει και στο λαϊκισµό της Αντιπολίτευσης ο οποίος, δυστυχώς, δεν βοηθάει και δεν στηρίζει
τη χώρα σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μπακογιάννη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας
και Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας να προσέλθει στο Βήµα, να λάβει το λόγο
και να είναι και εµπρόθεσµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχουν και άλλες αλήθειες που δεν τις ξέρουν οι «FINANCIAL
TIMES» ή ο κ. Όλι Ρεν. Και δεν το λέω για να πάω κόντρα σε αυτό
το οποίο θα µπορούσε να ήταν αντιπαθές αυτήν τη στιγµή σε µια
µερίδα συµπολιτών µας. Το λέω γιατί θέλω να καταδείξω ότι την
πραγµατικότητα και τα προβλήµατα µιας χώρας, αν θέλουµε
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πραγµατικά να είµαστε ειλικρινείς, την ξέρουµε µόνο εµείς ή πάντως περισσότερο εµείς από τον καθένα.
Πραγµατικότης πρώτη. Ουδέποτε κυβέρνηση της Ελλάδος
είχε και έχει τέτοια υποστήριξη όση έχει σήµερα το ΠΑΣΟΚ. Ούτε
κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, ούτε οικουµενική κυβέρνηση,
ούτε καµµία άλλη κυβέρνηση δεν θα στηριζόταν και από τη
Βουλή, η οποία -δεν είναι κακό να παραδεχθούµε- δεν είναι το
κέντρο ισχύος της χώρας. Είναι, όµως, ο στόχος της καταφοράς
της χώρας. Ενώ δεν είναι το κέντρο ισχύος, είναι ο στόχος της
καταφοράς της χώρας. Ούτε η Πλειοψηφία της Βουλής ούτε τίποτα άλλο είναι αυτά τα οποία πραγµατικά στηρίζουν µία κυβέρνηση.
Αυτή η κυβέρνηση υποστηρίζεται από αυτούς που πιέζουν για
συναίνεση, αλλά όταν η συναίνεση ήταν απαραίτητη για να αποφύγει η Ελλάδα την κρίση µε το 1/10 των µέτρων κανείς δεν µιλούσε. Όσοι σήµερα µιλούν για τη Νέα Δηµοκρατία και για τη
δήθεν συναίνεση που δήθεν δεν δίνει, δεν πίεσαν ούτε ελάχιστα
το ΠΑΣΟΚ το 2009 να δώσει συναίνεση, όταν αυτό εγκαίρως θα
µπορούσε να αποσοβήσει το πρόβληµα. Είναι ειλικρινείς, συνεπώς, στην κατάδειξη της «άρνησης» της Νέας Δηµοκρατίας να
δώσει συναίνεση; Ή µήπως η κατακραυγή κατά της Νέας Δηµοκρατίας στο να δώσει συναίνεση είναι στο πλαίσιο της στήριξης
του ΠΑΣΟΚ;
Τα κάνω, όµως, λίγο πολύπλοκα τα πράγµατα, γιατί λέω πολλά
«εάν», χρησιµοποιώ µεγάλες προτάσεις. Ας επανέλθω στα απλά.
Ουδέποτε, λοιπόν, κυβέρνηση είχε µεγαλύτερη υποστήριξη
ακόµα και τώρα. Όλοι υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ ακόµη και τώρα.
Ξέρετε ποια είναι τα επιχειρήµατα µε τα οποία υποστηρίζουν όλοι
το ΠΑΣΟΚ ακόµη και τώρα;
Πρώτον, δεν υπάρχουν λάθη του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λάθη του
πολιτικού συστήµατος. Φταίνε οι τριακόσιοι. Δεν φταίει το
ΠΑΣΟΚ. Είναι η τελευταία ανάσχεση άµυνας όσων θέλουν να
στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί άραγε φταίνε οι τριακόσιοι; Γιατί
άραγε φταίνε οι τριακόσιοι που το ΠΑΣΟΚ επέµενε και επιµένει
σε λάθος µέτρα, τα οποία τα ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ; Γιατί άραγε
φταίει το πολιτικό σύστηµα, όταν εµείς λέγαµε στον ελληνικό λαό
ότι πρέπει να παγώσουν µισθοί και συντάξεις και το ΠΑΣΟΚ
έλεγε ότι πρέπει να ακολουθήσουµε το ευανάγνωστο σύνθηµα
ότι «λεφτά υπάρχουν»; Γιατί άραγε πρέπει όλοι να υποταχθούµε
στο ψευδοδίληµµα «ή το ψηφίζετε ή χρεοκοπία»;
Αυτό που γίνεται σήµερα εδώ πέρα δεν είναι αναγκαίο κακό.
Δεν είναι αναγκαίο κακό αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι, δυστυχώς,
απρόσφορο κακό. Είναι αναποτελεσµατικό κακό. Είναι καταστροφικό κακό. Είναι δύο κακά.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει ξεσηκώσει λαϊκή εξέγερση κατά
των µέτρων. Η Νέα Δηµοκρατία αντιµετωπίζει έντονη κριτική από
τον ελληνικό λαό ακόµη και τώρα ότι δεν δίνει στην Κυβέρνηση
την κατακραυγή που θα έπρεπε. Η Νέα Δηµοκρατία έχει κόστος
για την υπεύθυνη στάση που κρατάει. Έχει κόστος για την υπεύθυνη και όχι πασοκική άρνηση που αρθρώνει.
Για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι σηµαίνει
συναίνεση και τι σηµαίνει ένα πλήρες ισχυρότατο υποστηρικτικό
σύστηµα προς το ΠΑΣΟΚ, αντιστρέψτε για µια στιγµή την εικόνα.
Φανταστείτε να κυβερνούσε σήµερα η Νέα Δηµοκρατία. Για τους
τριακόσιους θα έλεγαν ή για τη Νέα Δηµοκρατία; Για το πολιτικό
σύστηµα θα έλεγαν ή για τη Νέα Δηµοκρατία; Ασφαλώς θα έλεγαν για τη Νέα Δηµοκρατία.
Απαγορεύεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία να πιστεύει στις ιδέες της; Απαγορεύεται η Νέα Δηµοκρατία
να πιστεύει ότι µπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ;
Για κάποιους απαγορεύεται. Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, ότι αυτήν
την απαγόρευση θα τη σπάσουµε. Και η Νέα Δηµοκρατία µε
πίστη στις ιδέες της, µε πίστη στο σωστό θα καταδείξει ότι αυτές
οι απαγορεύσεις δεν περνάνε. Γιατί όλοι επιστρατεύουν την εικόνα του πολιτικού συστήµατος; Δεν υπάρχει επαρκής πλειοψηφία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν υπάρχει εµµονή στο λάθος; Δεν είναι όλοι άνω των δεκαοκτώ ετών; Δεν έχουµε Πρωθυπουργό κάποιον τον οποίο ψήφισε
ο ελληνικός λαός γενναιόδωρα; Ήταν άγνωστος ο κ. Παπαν-
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δρέου το 2009; Ήταν πρωτοεµφανιζόµενος; Δεν είχε ξαναπεί
«λεφτά υπάρχουν» και είχε διαψευστεί; Γιατί δηλαδή η ασπίδα
των τριακοσίων και η ασπίδα του πολιτικού συστήµατος πρέπει
να είναι η έσχατη άµυνα όσων θέλουν να στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ;
Γιατί πρέπει να νιώθουµε τύψεις, επειδή πιστεύουµε ότι µπορεί
να υπάρχει και µια άλλη πολιτική η οποία θα βγάλει τη χώρα από
την κρίση; Ποιος εµποδίζει την Κυβέρνηση να κάνει µια αποκρατικοποίηση; Ποιος εµπόδισε την Κυβέρνηση να έκανε ένα διαφορετικό µνηµόνιο το οποίο θα έφερνε αποτελέσµατα;
Το θέµα είναι τι θα ψηφίσουµε εδώ σήµερα; Ή το θέµα είναι
ότι όλα αυτά, ακόµα και τα στραβά και τα λάθη δεν υπάρχει Δηµόσια Διοίκηση να τα εφαρµόσει; Δεν ήξερε η Κυβέρνηση τη Δηµόσια Διοίκηση όταν έφτιαχνε το µνηµόνιο;
Οι εδαφικοί στόχοι αυτής της χώρας πραγµατοποιήθηκαν από
τον ελληνικό λαό και από το στρατό της Ελλάδος πολλά χρόνια
πριν. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της Ελλάδος πραγµατοποιήθηκαν
χάριν σε ισχυρούς ηγέτες και σε ισχυρή Δηµόσια Διοίκηση. Δεν
ήξερε η Κυβέρνηση την κατάσταση της Δηµόσιας Διοίκησης και
του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, όταν ψήφιζε το µνηµόνιο;
Γιατί δεν τα είπε αυτά για να τα ξέρουν και οι «FINANCIAL
TIMES»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Τασούλα, παρακαλώ να είναι η καταληκτική φράση σας αυτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Γιατί πιστεύει η Κυβέρνηση ότι
και αυτό το τεράστιο λάθος που θα ψηφιστεί -εάν ψηφιστεί- θα
εφαρµοστεί; Δεν έχουµε καταλάβει ότι το πρόβληµα δεν είναι τι
ψηφίζεται, αλλά τι δεν εφαρµόζεται σε αυτήν τη χώρα; Γιατί τα
κρύβει αυτά η Κυβέρνηση; Και γιατί δεν κατέφυγε σε ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα, εξηγώντας τις αδυναµίες της χώρας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς είπαµε ότι η λύση θα στηριχθεί στην ανάκαµψη και στην
ανάπτυξη, γιατί πιστεύουµε ότι δεν θα βγάλει την κρίση από τη
χώρα η Δηµόσια Διοίκηση, αλλά ο επιχειρηµατικός κόσµος, ο
ιδιωτικός τοµέας, ο ελληνικός λαός.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι αυτά που υποστηρίζει είναι µία
πειστική, βάσιµη εναλλακτική λύση για τη χώρα. Ξέρουµε τι γράφουν και οι «FINANCIAL TIMES» και ξέρουµε το δυσµενέστερο ή
το δυσµενέστατο κλίµα που υπάρχει έξω, αλλά ξέρουµε, επίσης,
ότι την πραγµατικότητα της Ελλάδος εµείς µόνο την ξέρουµε.
Και ξέρουµε ότι εφόσον αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα, παρά την απίστευτη υποστήριξη που έχει -όχι, επαναλαµβάνω, απαραίτητα από το Κοινοβούλιο, γιατί δεν είναι εδώ,
κακώς, αλλά δεν είναι εδώ το κέντρο ισχύος της χώρας, εδώ είναι
για να ξεσπάει η οργή και να προστατεύονται τα κέντρα ισχύος,
θα το δεχθούµε και αυτόν το ρόλο- αυτή, λοιπόν, η Κυβέρνηση
αποδεικνύεται ανίκανη και ανήµπορη παρά τις υποστηρίξεις που
έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήξτε, κύριε Τασούλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εµείς εξακολουθούµε να πιστεύουµε στο λαό µας, στην πατρίδα µας, στις δυνατότητές µας,
πιστεύουµε στις θέσεις µας. Καλούµε την Κυβέρνηση, έστω και
τώρα, αυτές τις θέσεις να τις υιοθετήσει, διαφορετικά, όπως είπαµε, το λόγο θα τον έχει και θα πρέπει να τον έχει ο ελληνικός
λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τασούλα.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να µιλήσετε από τη θέση σας
για να φτιάξουµε το µικρόφωνο.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να καταναλώσω τα πρώτα δύο λεπτά σε ένα ιστορικό δεδοµένο του προηγούµενο αιώνα.
Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο η ηττηµένη Γερµανία καταδι-
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κάστηκε από τη Συµφωνία των Βερσαλλιών, µεταξύ πολλών
άλλων, εδαφικών και οικονοµικών και σε πολεµικές αποζηµιώσεις
ύψους 32 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 1919. Είστε καλύτερος
από εµένα στην ιστορία. Το 1924 η Γερµανία έδειξε αδυναµία να
µπορεί να αποπληρώσει το χρέος της και τα 32 δισεκατοµµύρια
έγιναν 24. Το 1931 η Γερµανία υποχρεώθηκε σε ένα είδος µνηµονίου για να µπορέσει να πληρώσει τις δόσεις της. Και στη Συµφωνία της Λωζάννης απηλλάγη των πολεµικών αποζηµιώσεων,
αδύναµη να τις εκπληρώσει. Μέχρι τότε, κύριοι Υπουργοί, είχε
πληρώσει το 1/8 των πολεµικών αποζηµιώσεων.
Αυτό δείχνει ότι ακόµα και οι πιο γονατισµένες κοινωνίες και
κράτη, µετά από µία ήττα σε ένα πόλεµο είναι ικανές ή πρέπει να
είναι ικανές να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που είναι
αναγκαία για το δικό τους το λαό.
Εµείς δεν ζητήσαµε ποτέ, ούτε ως συντεταγµένη πολιτεία,
ούτε εµείς ως Νέα Δηµοκρατία να µην πληρώσουµε τα χρέη µας.
Αλλά για να το κάνουµε αυτό, για να διατηρήσουµε δηλαδή την
αξιοπιστία µας απέναντι στους δανειστές µας -διότι δεν µας δάνεισαν τράπεζες, αλλά µας δάνεισαν κράτη µε απόφαση των κοινοβουλίων και ελέγχονται οι όποιες κυβερνήσεις από τις
αντιπολιτεύσεις και το λαό τους γι’ αυτά τα χρήµατα που έδωσαν
στην Ελλάδα στο όνοµα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης- για να
µπορέσουµε, ως οφείλουµε, να είµαστε αξιόπιστοι και να συντηρήσουµε το όραµα της εσωτερικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
που είναι κορυφαίο όραµα για τη συνοχή της Ευρώπης, πρέπει
να κατορθώσουµε εµείς, να ανταπεξέλθουµε σ’ αυτά που έχουµε
αναλάβει.
Έναντι λοιπόν αυτού του δανεισµού εµφανίστηκε το Μάιο του
2010 ένα µνηµόνιο, ένα µνηµόνιο το οποίο ήρθε στη Βουλή λίγες
µέρες πριν την υπογραφή και λίγες µέρες πριν τελειώσουν τα οικονοµικά αποθέµατα της χώρας, όπως ακριβώς γίνεται σήµερα,
ένα χρόνο µετά.
Τότε λοιπόν η Νέα Δηµοκρατία είπε ότι αυτή η δανειακή σύµβαση είναι λάθος. Είναι λάθος διότι δεν βγαίνει, είναι λάθος γιατί
οδηγεί σε αυξηµένη ύφεση, είναι λάθος γιατί δεν προϋποθέτει
παραγωγή νέου πλούτου, είναι λάθος διότι θα ξανάρθουµε σε
αυτήν την Αίθουσα και θα αναγκαστούµε, όπως είπαµε και τότε,
να κάνουµε νέες συµφωνίες, πιο ταπεινωτικές, οικονοµικά πιο µίζερες και κοινωνικά πιο άδικες για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στην πρώτη µας υπογραφή.
Δεν επιχαίρουµε λοιπόν, ούτε προβλέπουµε αυτό, ούτε προβλέψαµε τότε αυτό το οποίο έγινε σήµερα. Το διαπιστώσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διαπιστώσαµε πέρσι τι θα γίνει φέτος
και διαπιστώνουµε φέτος και προειδοποιούµε τι θα γίνει στην
έκτη δόση. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγµατα.
Η ύφεση το ’09 ήταν 2%, 4,5% ήταν η ύφεση το ’10, 4% προβλέπεται η ύφεση του ’11. Ποιος πιστεύει µε 10 και, µονάδες
ύφεση ότι µπορούµε να αυξήσουµε τα φορολογικά µας έσοδα;
Ποιος πιστεύει ότι η λύση της χώρας είναι η µείωση της συντάξεως των 600 ευρώ; Ποιος µπορεί σήµερα να πει σε αυτούς του
ανθρώπους, σε αυτούς που τους µειώνουµε τη σύνταξη, στους
ανέργους που τους βάζουµε πιο δύσκολες προϋποθέσεις για το
επίδοµα ανεργίας, σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να µπουν σε
µία διαδικασία αργής απόλυσης, σε αυτούς τους νέους που φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους γιατί εδώ δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες- ποιος
µπορεί να πει σε αυτούς του ανθρώπους ότι ήταν η προτέρα υπογραφή σωστή; Πώς µπορείτε να τους το πείτε, εσείς που συµφωνείτε µε αυτό το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα;
Έτσι λοιπόν η Βουλή έχει δύο κατηγορίες Βουλευτών. Αυτούς
που συµφωνούν κι αυτούς που διαφωνούν. Και πράγµατι µέσα
µας, πέρα από το οργανωµένο σύνολο του κόµµατος όπου ανήκουµε όλοι, της παράταξης που ανήκουµε, υπάρχει η δική µας
εσωτερική συνείδηση απέναντι στους ανθρώπους που µας έστειλαν εδώ.
Υπάρχει και άλλη µία κατηγορία. Είναι οι παρόντες, το ακούσαµε πριν. Είναι οι παρόντες-απόντες. Αυτοί οι οποίοι δεν αποδέχονται –θα µου επιτρέψετε- µαζί µε αυτούς που θα ψηφίσουν
το µεσοπρόθεσµο δεν δέχονται ότι είναι πιο σηµαντικό για τον
τόπο να πείσουν την Ευρώπη παρά να πειστούν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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Εάν η Ευρώπη, κύριε συνάδελφε –και σας ευχαριστώ για τη
διακοπή- δεν πειστεί, τότε πρέπει να ακυρώσουµε εξαρχής την
κοινοβουλευτική διαδικασία, να αποδεχτείτε εσείς που το λέτε,
ότι βρισκόµαστε σε µία Ευρώπη σατραπισµού, αυταρχισµού και
αλαζονείας, κάτι το οποίο εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, όπου ήταν
δική µας η απόφαση να µπούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η
δική σας παράταξη ήταν απούσα από αυτήν την Αίθουσα, δεν το
δεχόταν. Εµείς φέραµε την Ευρώπη στην Ελλάδα. Και εσείς σήµερα χρησιµοποιείτε ορθώς την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών
κρατών για να βοηθήσουµε τη χώρα.
Όµως το µεγάλο ερώτηµα είναι το εξής: Είναι λάθος η συνταγή ή ο µάγειρας; Κάποιοι λοιπόν είπαν στην Αίθουσα ότι είναι
λάθος ο µάγειρας. Εµείς λοιπόν σας λέµε ότι είναι λάθος η συνταγή. Αν εσείς θέλετε να αναλάβετε µία ευθύνη για την κακή
εφαρµογή της συνταγής, τότε είναι δικό σας θέµα, θα κάνετε τη
δική σας αυτοκριτική, στη δική σας Κυβέρνηση και θα είναι δηµοκρατικό δικαίωµα και θα το χειροκροτήσουµε, αλλά πάµε τώρα
στη συνταγή. Ήταν η συνταγή, κύριοι Υπουργοί, σωστή; Αν ήταν
η συνταγή σωστή γιατί τα έσοδα τα φορολογικά, ενώ αυξάνονται
οι συντελεστές, πέφτουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί η συνταγή πρέπει να είναι σωστή και να την ακολουθήσουµε ακριβώς κατά πόδας στο µεσοπρόθεσµο, όταν απέτυχε
στις εύκολες, στις ευκολότερες συνθήκες µε τη λιγότερη ύφεση
την περσινή χρονιά.
Έχω ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα δύο, όσα δώσατε στην κ. Μπακογιάννη αλλά δεν πειράζει, αν µου δώσετε ένα,
θα είµαι ευχαριστηµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συντοµεύετε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα
κύριε Πρόεδρε, για να συµφωνήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Εν πάση περιπτώσει κύριε Υπουργέ, το ΣΔΟΕ έχει επιβεβαιωµένες –και το ξέρετε πολύ καλά- φορολογικές διαφυγές της τάξεως των 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ξέρετε πόσα έχει
εισπράξει η Κυβέρνησή σας; 65 εκατοµµύρια. Λιγότερο από το
1%. Σας καταθέτω µόνο αυτό το νούµερο για να φανεί και να καταδειχθεί και σε αυτούς που συµφωνούν και σε αυτούς που διαφωνούν ότι δεν είναι µόνο η συνταγή λανθασµένη αλλά και η
εφαρµογή της είναι προκλητική απέναντι στους φτωχότερους
αυτού του λαού.
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Καρδίτσας να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν θα σπαταλήσω τα πέντε µου λεπτά για να σχολιάσω όσα
είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Πράγµατι όµως, υπάρχουν δύο ειδών Βουλευτές, αυτοί που
σήµερα σηκώνουν το βάρος να αντέξει αυτή η κοινωνία και η οικονοµία, ασήκωτο βάρος και οι άλλοι, που επειδή εµείς σηκώνουµε το βάρος, έχουν την ευχέρεια να λένε αυτά που λένε. Από
τους άλλους, η µεν Αριστερά έχει το δικό της ηρωικό µύθο, αλλά
πρέπει να εξηγήσει στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται τι θα συµβεί αύριο το πρωί αν υπάρξει σήµερα ένα ατύχηµα.
Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι σε ένα πέλαγος λαϊκισµού και θα έλεγα και έλλειψης συναίσθησης ευθύνης για τις τεράστιες ευθύνες που έχουν που η χώρα είναι εδώ σήµερα. Περί
αυτού πρόκειται.
Δεν θα σπαταλήσω όµως το χρόνο µου. Θέλω να µπω στην
ουσία του ζητήµατος, όπως εγώ το βλέπω σήµερα και να δικαιολογήσω την ψήφο µου.
Υπάρχει πραγµατικό δίλληµα ή είναι πλαστό, τροµοκρατικό δί-
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ληµµα; Υπάρχει πραγµατικό δίληµµα και είναι οδυνηρό. Ή ψηφίζουµε αυτό το µεσοπρόθεσµο που είναι και άνισο και άδικο χωρίς να µας εγγυάται και αυτό ότι θα πιάσουµε τον πάτο και θα
βγούµε από αυτόν- ή το καταψηφίζουµε και βάζουµε την κοινωνία, αύριο το πρωί κιόλας, σε µία άγνωστη περιπέτεια µε το πιο
πιθανό σενάριο στη στάση πληρωµών, στην πτώχευση. Αυτά
είναι.
Είναι οδυνηρό, γιατί και µε το «ναι» δεν διασφαλίζουµε τις καλύτερες µέρες, ντε και καλά. Προσδοκία µας είναι, µάχη µας
είναι, θα το παλέψουµε. Και µε το «όχι» δεν διασφαλίζουµε ότι οι
χειρότερες µέρες δεν θα έρθουν. Θα έρθουν, είναι πολύ κοντά
και είναι και πιο επώδυνες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προσωπικά το ρίσκο το να παίξω µε την
πιθανότητα αύριο να έχουµε στάση πληρωµών ή η χώρα να οδηγηθεί σε πτώχευση δεν µπορώ να το πάρω. Γιατί ξέρω ότι αν συµβεί κάτι τέτοιο, αυτοί που θα πληρώσουν πέντε φορές πιο ακριβά
από σήµερα είναι αυτοί που εγώ υπερασπίζοµαι, τα µεσαία και
τα χαµηλά στρώµατα της κοινωνίας.
Και κάτι ακόµα. Μια πιθανότητα πτώχευσης –και θέλω να το
κρίνετε- θα καθορίσει τη µοίρα των παιδιών µας τα επόµενα
δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια. Ποιος αναλαµβάνει αυτή την ευθύνη; Ποιος παίρνει αυτό το ρίσκο; Ποιος παίζει µε αυτό το
πράγµα; Εγώ δεν µπορώ να παίξω. Δεν σηκώνει η πλάτη µου τέτοια ευθύνη. Κάποιοι λένε ότι έτσι κι αλλιώς θα πάµε σε πτώχευση, ας πάµε τώρα. Εγώ δεν επιλέγω προσωπικά ούτε τον
αιφνίδιο θάνατο ούτε την αυτοκτονία. Θέλω να δώσω το χρόνο
έστω, να το παλέψουµε ως χώρα, ως κοινωνία. Άµα το παλέψουµε, µπορούµε και να το κερδίσουµε.
Θέλω, λοιπόν, να ενισχύσω την ευκαιρία, την ελπίδα, την προσµονή, την προσδοκία. Θέλω να δώσω µία ευκαιρία, να δώσω
χρόνο. Αυτό κάνω µε την ψήφο µου.
Ταυτόχρονα, θέλω να δηλώσω προς όλους και να γίνει καθαρό
ότι αυτό µου το «ναι» δεν σηµαίνει καθόλου «ναι» στα πεπραγµένα του προηγούµενου κυβερνητικού σχήµατος. Έχω κάνει κριτική τους τελευταίους δέκα µήνες µε ένα στόχο µόνο, όχι γιατί
ήµουν αντάρτης, γιατί ήµουν συνωµότης, γιατί ήµουν αποστάτης,
αλλά για να αναχαιτίσω την πορεία που µας έφερε ως εδώ. Σε
αυτό το δίληµµα δεν ήθελα να βρεθώ, γιατί το έβλεπα να έρχεται.
Πού είµαστε σήµερα; Η κοινωνία να νιώθει ότι δεν πιάνουν
τόπο οι θυσίες, να νιώθει οργισµένη γιατί µονόπλευρα της ρίχνουµε τα βάρη. Εγώ δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί δεν πιάσαµε τη φοροδιαφυγή. Δεν είχαµε µηχανισµό. Τόσα χρόνια δεν
κάναµε µηχανισµό. Κι εµείς τους είκοσι µήνες δεν την πιάσαµε.
Το µηχανισµό τον φτιάξαµε για να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή
µέσα σε είκοσι µήνες; Δεν προβλέπονται ούτε το 2011 ούτε το
2012 έσοδα από φοροδιαφυγή. Δεν µπορώ να το κατανοήσω,
προσωπικά. Και δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί ενώ ξέραµε 50
δισεκατοµµύρια που έφυγαν από τις τράπεζες, δεν είπαµε τι είναι
αυτοί, «πόθεν έσχες» που τα έβγαλαν έξω. Και τους αφήνουµε
όταν φτωχύνουµε εµείς, πτωχεύσει η χώρα, να φέρουν τα χρήµατα να αγοράσουν τις πτωχευµένες περιουσίες. Δεν το κατανοώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν το κατανοώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έτσι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό το γεγονός και η ατιµωρησία είναι που βγάζει τον κόσµο σε αγανάκτηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Να την πούµε την αλήθεια.
Αγαπητοί φίλοι, εγώ θέλω να δώσω και µία ευκαιρία στο νέο
κυβερνητικό σχήµα. Ο Πρόεδρος κατανόησε αυτό που λέγαµε
όλοι εµείς τόσο καιρό, πολλοί από εµάς. Άλλαξε σχήµα, άλλαξε
µοντέλο διακυβέρνησης και αλλάζει και η νοοτροπία, έστω κι
αργά.
Χθες είπε ο κ. Βενιζέλος ότι υπήρχε µεγάλη προσµονή από την
κοινωνία. Ναι, µεγάλη προσµονή. Και από την άλλη, η αντίληψη
ενός άλλου µοντέλου διακυβέρνησης και από τα πρόσωπα και
από τον ίδιο µε το κύρος, το πολιτικό βάρος και τα προσόντα που
η κοινωνία του αποδίδει. Κατάλαβε, όµως, ότι το σύστηµα σήµερα τον θεοποιεί, αύριο τον αποκαθηλώνει. Γι’ αυτό εγώ χαίροµαι που είπε ότι «µαζί σας, µε τους Βουλευτές και της
Αντιπολίτευσης, µε την κοινωνία, εκεί θα απευθυνθούµε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και προσδοκώ τους τρεις, τέσσερις µήνες που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι –κλείνω, κύριε Πρόεδρε- δεν λέω να λύσετε τα
προβλήµατα. Λέω, όµως, να δείξετε στην κοινωνία ότι υπάρχει
πραγµατικά άλλο σχέδιο µε αρχή, µέση, τέλος, ότι πραγµατικά
υπάρχει φορολογικός νόµος που πατάσσει τη φοροδιαφυγή.
Τόσα χρόνια, τόσες κυβερνήσεις. Λέει ο Βενιζέλος ότι είναι ηθική
ασυµµετρία. Όχι, πολιτική ανηθικότητα είναι, που µέχρι τώρα
καµµία κυβέρνηση δεν έκανε ένα νόµο να πιάσει τους φοροφυγάδες. Πολιτική ανηθικότητα είναι.
Ευκαιρία, λοιπόν, να διαπραγµατευτούµε το νέο µοντέλο, νέο
µοντέλο ανάπτυξης, νέο µνηµόνιο και νέο µνηµόνιο κοινωνικής
αλληλεγγύης. Σε αυτό θα είµαστε µαζί σας. Λευκή επιταγή σε
κανέναν, ούτε σε εσάς ούτε στον κ. Βενιζέλο. Ο τελευταίος που
πήρε λευκή επιταγή, που του τη δώσαµε από το Κοινοβούλιο µε
την ψήφο µας, ήταν ο κ. Παπακωνσταντίνου. Ήταν λάθος και γι’
αυτόν και για εµάς.
Στη µάχη για να περισώσουµε, να µείνουµε όρθιοι για εµάς και
για τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαλαγιάννη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω απ’ αυτό το Βήµα να καταγγείλω τις δυνάµεις των ΜΑΤ και το βρώµικο ρόλο που έχουν
αναλάβει.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σήµερα το πρωί αυτές οι δυνάµεις χτύπησαν και τραυµάτισαν σοβαρά τον Γιώργο Χαρίση, Αντιπρόεδρο της Οµοσπονδίας ΠΟΕ-ΟΤΑ. Είναι ο άνθρωπος στον
«Ευαγγελισµό» τώρα. Τον χτύπησαν απρόκλητα, για τους γνωστούς λόγους τροµοκρατίας και εκφοβισµού. Από χτες, όλοι το
βλέπετε, όλοι το ξέρετε, εκτυλίσσεται γύρω από τη Βουλή ένα
βρώµικο, τρισάθλιο παιχνίδι ανάµεσα στις δυνάµεις των ΜΑΤ και
τους προβοκάτορες παρακρατικούς κουκουλοφόρους.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Έχετε στοιχεία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απόλυτα στοιχεία, κυρία µου!
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Να µας δώσετε τα στοιχεία τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τα στοιχεία αυτά είναι απόλυτα,
ιστορικά αποδεδειγµένα. Παίζεται αυτό το παιχνίδι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν θέλετε να θορυβείτε, δεν σας τιµά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κι εσείς κλείνετε την
παράγραφο της καταγγελίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί να την κλείσω; Δεν κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για να µιλήσουµε και
για το νοµοσχέδιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είµαι απολύτως εντός του θέµατος.
Κοιτάξτε, ορισµένα πράγµατα καταλαβαίνω ότι είναι ενοχλητικά. Αλλά δεν µπορεί αυτή η πτέρυγα της Βουλής να µείνει µε
άδεια έδρανα. Δεν µπορείτε στο όνοµα κάποιων εκτρωµάτων τα
οποία αποφασίζετε, να επαναφέρετε τη χώρα σε αλήστου µνήµης εποχές…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εµάς µας το λέτε, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ξέρετε ότι υπάρχουν όρια. Βεβαίως όταν υπάρχει µία στάση, όπου δεν µπορεί να µιλήσει κανείς, είναι δυνατόν να θέλει να µιλήσει κανείς από ένα Βήµα
ελεύθερο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εµείς εµποδίζουµε τους Βουλευτές να µπουν σήµερα µέσα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, να µου κρατήσετε το
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν κρατάω κανένα χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τι να κάνω; Δεν είναι δυνατόν…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Οµιλήστε εντός του
χρόνου. Δεν θα µιλάτε εκτός του χρόνου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, είναι κλίµα αυτό να µιλήσει
κανείς; Είναι κλίµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Άριστο κλίµα. Προχωρήστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Φοβάµαι ότι θα χρησιµοποιήσω
βαρύτατες εκφράσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε άλλου είδους
εποχές. Όταν µιλάει κανείς από το Βήµα, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απόψεις του, όσο κι αν διαφωνείτε. Να ακούγεται, τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επικρατεί απόλυτη
ησυχία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καταγγέλλω, λοιπόν, αυτό το
βρώµικο παιχνίδι που παίζουν τα ΜΑΤ µε προβοκάτορες παρακρατικούς κουκουλοφόρους.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Δώστε µας στοιχεία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και τα στοιχεία είναι απόλυτα,
αποδεδειγµένα ιστορικά και πρόσφατα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Διότι όπου έχουν γίνει ενέργειες βίας απέναντι και σε πολιτικούς µε κουκούλα, ουδέποτε έχουν συλληφθεί, παρ’ ότι
υπάρχει και κάµερα που τους βλέπει. Ποιοι δεν θέλουν να βγει η
κουκούλα; Είναι γνωστό ποιοι. Και ποιοι θέλουν µέσα στα Σώµατα Ασφαλείας θύλακες παρακρατικοί, µε γνωστό ρόλο, να συντηρούν αυτό το παιχνίδι, το οποίο προκαλεί σήµερα τη
συνείδηση όλου του ελληνικού λαού, προκαλεί την ίδια τη δηµοκρατία; Ήδη συνεδριάζουµε σε ένα κλίµα γενικότερο αστυνοµοκρατίας, το οποίο είναι πρωτοφανές. Εγώ έχω να το δω αυτό
δεκαετίες!
Υπάρχει τροµοκρατία σε βάρος των Βουλευτών. Περί τροµοκρατίας πρόκειται. Δεν υπάρχουν επιχειρήµατα. Κινδυνολογία
υπάρχει πλέον όχι µόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους κυρίαρχους της παγκοσµιοποίησης. «Αν δεν ψηφιστεί το µεσοπρόθεσµο, έρχεται η συντέλεια
για την Ελλάδα, η συντέλεια για την Ευρώπη, η συντέλεια για τον
κόσµο».
Με συγχωρείτε, είναι επιχείρηµα αυτό; Μπορεί να µιλάµε για
ελεύθερη ψήφο κάτω από αυτές τις συνθήκες; Τροµοκρατία, λοιπόν, σε βάρος των Βουλευτών, αλλά και χηµικός πόλεµος γύρω
από τη Βουλή.
Είναι δυνατόν να µιλάµε για ψήφιση κάτω από αυτές τις συνθήκες, για έγκυρη ψήφιση του µεσοπρόθεσµου; Μπορεί να το
ψηφίσουν εκατόν πενήντα τέσσερις, εκατόν πενήντα πέντε, δεν
ξέρω πόσοι, Βουλευτές. Είναι, όµως, άκυρη αυτή η ψήφιση στη
συνείδηση του ελληνικού λαού.
Αυτό το νοµοθετικό τερατούργηµα δεν θα περάσει, δεν θα
εφαρµοστεί. Κι αν εφαρµοστεί, θα δηµιουργήσει τερατογένεση,
την οποία τη γνωρίζουν και αυτοί που προωθούν αυτό το πρόγραµµα και οι κυρίαρχοι της Ευρώπης που εκβιάζουν για την
προώθησή του και πέραν του Ατλαντικού, οι οποίοι το υποστηρίζουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι εφαρµοζόµενο αυτό το πρόγραµµα, θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που θέλει να λύσει όσον
αφορά τους στόχους που θέτει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, θα χρειαστεί µέσα στο χρόνο κι άλλα µέτρα, προκειµένου, υποτίθεται, να πιαστούν οι στόχοι σε έναν απέραντο
φαύλο κύκλο.
Έξω η τρόικα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την Ελλάδα!
Φτάνει πια! Έξω τα µνηµόνια! Η Ελλάδα έχει εναλλακτικό δρόµο.
Είπε κάτι σωστό ο κ. Βενιζέλος απευθυνόµενος, όµως, στον κ.
Σαµαρά, όχι στον εαυτό του. Είπε ο κ. Βενιζέλος: Επαναδιαπραγµάτευση λέτε; Μάλιστα. Ποια είναι, όµως, η εναλλακτική λύση αν
η επαναδιαπραγµάτευση δεν πετύχει; Όταν δεν έχεις εναλλα-
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κτική λύση απέναντι στην επαναδιαπραγµάτευση, είναι άκυρο
αυτό που λες. Δεν έχει καµµία αξία.
Η επαναδιαπραγµάτευση, κατά τη γνώµη µας, θα οδηγήσει σε
ένα µνηµόνιο επίσης κακό, όπως όλα τα µνηµόνια. Δεν υπάρχει
καλό µνηµόνιο.
Θα έλεγα, όµως, στην Κυβέρνηση, που µιλάει κι αυτή για επαναδιαπραγµάτευση: Όταν θεωρείτε µονόδροµο τις δόσεις, τι
επαναδιαπαραγµάτευση ζητάτε; Όµηροι είστε. Πρέπει να έχετε
εναλλακτική λύση για τη χώρα χωρίς τη χρηµατοδότηση της
τρόικα, για να µπορείτε έστω τότε να επαναδιαπραγµατευτείτε.
Αλλιώς, αυτά που λέτε είναι δηµαγωγία, είναι κοροϊδία, είναι
λόγια του αέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχετε κόψει, όµως, τον οµφάλιο
λώρο, έχετε κόψει τους δρόµους για κάθε άλλη εναλλακτική
λύση. Και τροµοκρατείτε και τη χώρα και τον ελληνικό λαό για
την οποιαδήποτε εναλλακτική λύση. Έτσι, όµως, µπαίνετε σε ένα
βαρέλι πραγµατικά, όπως είπε ο συνάδελφος πριν. Χωρίς πάτο
όµως. Χωρίς πάτο!
Η Ελλάδα καταστρέφεται. Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μόνο για δύο λεπτά,
σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει συνυπολογιστεί ο χρόνος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): …και θέλω να είµαστε
δίκαιοι και ίσοι έναντι πάντων.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο µόνο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όπως πάντα, κύριε Πρόεδρε, το
προσέχετε πολύ και καλά κάνετε. Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι
να απαντήσουµε σε κάποια πράγµατα στον κ. Λαφαζάνη.
Κατ’ αρχάς, χαίρω διότι σήµερα ο κ. Λαφαζάνης καταδικάζει
τη βία. Διότι είδαµε και πάθαµε πάρα πολλές φορές σε αυτή την
Αίθουσα µέχρι να καταδικάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους κουκουλοφόρους
και της βιαιοπραγίες και τις βιαιότητες τις οποίες αυτοί κάνουν.
Χαίρω, λοιπόν, διότι σήµερα τουλάχιστον αυτό επετεύχθη. Και
το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό.
Εµείς έχουµε καταδικάσει τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Και το έχουµε κάνει κατ’ επανάληψη. Άρα, δεν έχουµε κανένα τέτοιο πρόβληµα.
Θέλω, όµως, να θυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι στην Ελλάδα
υπάρχει σήµερα ελευθερία της έκφρασης, υπάρχει το δικαίωµα
της διαφωνίας, της διαµαρτυρίας, της διαδήλωσης. Και αυτό το
δικαίωµα είναι ιερό και το περιφρουρούµε και όλοι πάντα πρέπει
να κάνουµε αγώνα για να το περιφρουρούµε.
Ταυτόχρονα, όµως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ελευθερία στη
λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. Κανένας δεν έχει δικαίωµα να παρεµποδίζει τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, όπου είναι γνωστό ότι πρωτεύουσα θέση κατέχει η Βουλή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Περισσεύει η υποκρισία!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κανένας δεν έχει τέτοιο δικαίωµα.
Καλώ τον κ. Λαφαζάνη όπως επιτέλους καταδίκασε τους κουκουλοφόρους -πράγµα για το οποίο κάναµε πολύ αγώνα µέχρι
να γίνει επιτέλους- να καταδικάσει κάθε κίνηση και κάθε ενέργεια
η οποία αποβλέπει στην παρεµπόδιση της οµαλής και δηµοκρατικής λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών στην πατρίδα µας.
Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, ούτε
τροµοκρατείται ούτε δέχεται τέτοιες υποδείξεις. Με αίσθηση του
καθήκοντος και της ευθύνης µας, κάνουµε αυτό που εκτιµούµε
εµείς ότι πρέπει να κάνουµε. Και κάποιοι απ’ ό,τι φαίνεται -γιατί
δεν έχουµε µόνο τη δική µας ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, αλλά αναλαµβάνουµε και τις ευθύνες άλλων- την ώρα που διαµαρτύρονται
δηµοσίως, µας ανάβουν λαµπάδα ιδιωτικώς γιατί βρέθηκε κάποιος για να προχωρήσει την Ελλάδα µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Πρωτόπαπα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, ούτε
δύο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω µετρήσει τους
χρόνους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μήπως θα έπρεπε να προηγηθεί ο
κ. Λαφαζάνης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία µόνο κουβέντα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να την πείτε, κύριε Λαφαζάνη, για να προχωρήσει και η συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ποια είναι η στάση µας απέναντι στους κουκουλοφόρους, είναι γνωστή επί δεκαετίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό το είπατε και από
Έδρας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι αν νοµίζει ότι ανακάλυψε την
Αµερική ο κ. Πρωτόπαπας τώρα, λυπάµαι πάρα πολύ.
Αυτό, όµως, που θέλω να πω είναι το εξής: Ο κ. Χατζηδάκης
χτυπήθηκε βίαια. Υπάρχουν κάµερες, υπάρχει και φωτογραφικό
υλικό. Το ερώτηµα είναι: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν συλλαµβάνονται και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, έχετε
το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι.
Μέχρι τώρα η ΕΛΑΣ έχει συνολικά τριάντα επτά τραυµατίες
αστυνοµικούς από τις οδοµαχίες που συνεχίζονται µέχρι και
τώρα. Σε έναν, µάλιστα, από τους αστυνοµικούς έχει κοπεί ένα
δάκτυλο από πέτρα που δέχθηκε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν
µεταφερθεί στο «401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Το λέω αυτό, γιατί αρκετές φορές µέσα σε αυτή εδώ την Αίθουσα -χωρίς να αφήσω κανένα υπονοούµενο για κανένα συνάδελφο!- ακούγονται φωνές υπέρ των αγωνιζοµένων, των
κουκουλοφόρων, ακόµη, σε ακραίες περιστάσεις και περιπτώσεις, υπέρ ανθρώπων που χτυπιούνται δήθεν βάναυσα από την
Αστυνοµία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Ροντούλη…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν το λέω για εσάς, κύριε Λαφαζάνη. Είπα, δεν αναφέροµαι σε κανέναν συνάδελφο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για ποιον το λέτε; «Εδώ µέσα»
είπατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα, αν έχετε τη µύγα και µυγιάζεστε… Εγώ είπα ότι δεν αναφέροµαι σε κανέναν συνάδελφο.
Εάν εσείς το κάνατε αυτό κι έχετε την ανάγκη να απολογηθείτε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είπατε «εδώ µέσα». Ποιος είναι;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εάν έχετε την ανάγκη να απολογηθείτε, κάντε το.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος είναι;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν ανέφερα ονοµαστικά ούτε
εσάς ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω ότι η ευαισθησία σας αυτή εµφανίζεται ενώ δεν έχετε προκληθεί κατ’ ουδένα τρόπο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µας πείτε ποιος είναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχετε τη µύγα και µυγιάζεστε. Και
καλά κάνετε, γιατί ο ίδιος δείχνετε τον εαυτό σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µας πείτε ποιοι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πρέπει, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να
κατανοήσουµε ότι όταν αναφερόµαστε σε αστυνοµικούς, οι
οποίοι προσπαθούν να συντηρήσουν τη νοµιµότητα, αναφερόµαστε σε παιδιά που προέρχονται από τον ίδιο τον ελληνικό λαό.
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Είναι σαρξ εκ της σαρκός του ελληνικού λαού. Πληρώνονται µε
800 – 850 ευρώ το µήνα –αυτός είναι ο βασικός τους µισθός- και
βάζουν τα στήθη τους µπροστά για να διατηρηθεί η νοµιµότητα
και η ασφάλεια των πολιτών και όλων ηµών µέσα σε αυτή εδώ
την Αίθουσα.
Άρα, λοιπόν, το να βγαίνουµε ανερυθρίαστα να ρίχνουµε
βολές επί των ανθρώπων αυτών που δίνουν τη ζωή τους, που καθηµερινά διακινδυνεύουν στο πεζοδρόµιο, νοµίζω ότι είναι τουλάχιστον αισχρότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για µισό λεπτό. Να
κλείσει, όµως, αυτός ο κύκλος, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν εκτοξεύονται κατηγορίες
για συναδέλφους που µιλάνε εδώ µέσα υπέρ των κουκουλοφόρων, δεν µπορεί παρά να είναι επώνυµες. Κι εγώ είπα κάτι το
οποίο είναι αποδεδειγµένο ιστορικά, αλλά αποδεδειγµένο και µε
τις σηµερινές συνθήκες: Πίσω από τις κουκούλες υπάρχουν θύλακες προβοκατόρων και παρακρατικών. Δεν µίλησα κατά των
Σωµάτων Ασφαλείας γενικά. Σέβοµαι και εκτιµώ τον απλό αστυνοµικό που κάνει τη δουλειά του νόµιµα και βγάζει το ψωµί του.
Μίλησα και πάλι για εκείνα τα κέντρα µέσα στα Σώµατα Ασφαλείας που δρουν και αυτά προβοκατόρικα και συντηρούν ένα
βρώµικο παιχνίδι χηµικού πολέµου γύρω από τη Βουλή και κάθε
φορά εναντίον συγκεντρώσεων, πορειών και διαδηλώσεων ειδικά
όταν υπάρχουν µέρες γενικής απεργίας.
Σας ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
δεν έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας το ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μου το ζητήσατε,
αλλά δεν βοηθάτε όµως, τώρα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Νοµίζω όµως, ότι ο κ. Λαφαζάνης
µίλησε τρεις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι αυτό το
θέµα. Να κλείνει αυτή η ιστορία. Απήντησε σε εσάς, ότι δεν αναφέρεται στους αστυνοµικούς. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αντικείµενο
πλέον. Μη κάνουµε κατάχρηση. Έχουµε ένα κατάλογο οµιλητών…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό σας ζήτησα. Τώρα θα
είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά έχουµε
ένα κατάλογο οµιλητών. Να δώσουµε το δικαίωµα στους συναδέλφους να τοποθετηθούν.
Σας παρακαλώ, να είστε πάρα πολύ σύντοµος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ζητώ, λοιπόν, το χρόνο ενός λεπτού.
Εδώ τίθεται ένα µείζον θέµα: Ο κ. Λαφαζάνης κάνει λόγο για
κέντρα παρακρατικά που υπάρχουν µέσα στα Σώµατα Ασφαλείας της χώρας στην ελληνική Αστυνοµία. Καταλαβαίνετε, ότι
πρόκειται για µια πολύ µεγάλη καταγγελία που γίνεται από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Λαφαζάνη.
Εδώ είναι που θα πρέπει να πέσει φως αληθείας και να ακουστούν ονόµατα, κύριε Λαφαζάνη. Γιατί δεν µπορείτε να βγαίνετε
και να κατηγορείτε την Ελληνική Αστυνοµία ότι έχει µέσα στους
κόλπους της κέντρα παρακρατικών που δρουν ενάντια στη νοµιµότητα. Εδώ λοιπόν, τώρα περιµένουµε να δούµε την ευθύνη
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να µας πείτε ποιοι είναι και πού
είναι αυτά τα κέντρα των παρακρατικών.
Βεβαίως, θα πρέπει να καταλαβαίνετε επιτέλους για να σταµατήσει και αυτή η καραµέλα, ότι η ελληνική Αστυνοµία είναι η
πλέον δηµοκρατική αστυνοµία που υπάρχει στον ευρωπαϊκό
χώρο, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο για µια ταχύτατη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν ο κ. Λαφαζάνης έχει στοιχεία, πραγµατικά µε ενδιαφέρον
θα τα ακούσουµε. Διότι εµείς όταν είδαµε να κρύβονται συγκε-
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κριµένα πρόσωπα κάτω από τις κουκούλες τα κατονοµάσαµε,
δώσαµε ονόµατα, επώνυµα και πολιτική διεύθυνση και δεν είχαµε
κανένα πρόβληµα να τα πούµε και από Βήµατος Βουλής και από
επίσηµες ανακοινώσεις σε όλα τα επίπεδα.
Επειδή εµείς θεωρούµε ότι η αστυνοµία κάνει καλά τη δουλειά
της, αν υπάρχει βεβαίως κάποιο άλλο στοιχείο, αν υπάρχει το
οποιοδήποτε πρόβληµα είµαστε έτοιµοι να το συζητήσουµε,
αρκεί να κατατεθεί επισήµως και όχι µε επιθέσεις κατά των πάντων, οι οποίες µάλλον κρύβουν παρά αποκαλύπτουν την πραγµατικότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε γιατί
έχουµε υπερβεί όλα τα όρια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Για όνοµα του Θεού!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μη διαµαρτύρεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γείτονα, σας
παρακαλώ. Τελειώνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Αυτό είναι κατάχρηση του δικαιώµατος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τελειώνουµε, κύριε
Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν φτάνει που δεν µας αφήνουν να έρθουµε εδώ µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ να κάνετε πολύ γρήγορα την τοποθέτησή σας και
να κλείνει το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, τα παρακρατικά κέντρα να τα αναζητήσουν σε αυτούς που παρακολουθούσαν ακόµη και τον Πρωθυπουργό. Ας κάνουν µια έρευνα να τα
βρουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωράµε στον
κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όπως καταλαβαίνουµε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνουν οι πολίτες, η
ελπίδα γι’ αυτόν τον τόπο δεν µπορεί να είναι ούτε τα κούφια
λόγια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά ούτε η δισυπόστατη
στάση και οντότητα ορισµένων κοµµάτων της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα γι’ αυτούς που είναι, λειτουργούν και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων του πολιτικού συστήµατος, είτε αυτές είναι χορηγίες είτε αµοιβές είτε σε δόσεις η
κρατική ενίσχυση και την ίδια ώρα είναι εναντίον της λειτουργίας
του πολιτικού συστήµατος αφού δίνουν κατεύθυνση για αποκλεισµό της Βουλής προκειµένου να µην µπορούν να µπουν οι Βουλευτές. Πρέπει αυτοί που πατούν σε δύο βάρκες –και το είπε ο
αρχηγός ενός κόµµατος- να ξεκαθαρίσουν επιτέλους µε ποια
βάρκα είναι, αλλιώς έχουν πρόβληµα. Και το πρόβληµα δεν είναι
κοµµατικό ή µικροκοµµατικό, είναι στον τρόπο αντίληψης και στη
διαπαιδαγώγηση που κάνουν στην κοινωνία.
Η ελπίδα για τον τόπο, για την κοινωνία, για τους πολίτες ιδιαίτερα για τους νέους είναι ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη
χώρα, µια άλλη πορεία, ένα βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο που
θα φέρει ξανά την παραγωγή στη θέση του καταναλωτισµού, που
θα φέρει ξανά την υγιή κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα
που δίνει δουλειές αντί της κερδοσκοπίας, που θα ενισχύσει τον
ποιοτικό τουρισµό µε την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων
έναντι του εύκολου κέρδους µε την αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου της χώρας, της ιστορίας, του πολιτισµού, υπέρ της κοινωνίας µε τους ανθρώπους του τόπου, τους δηµιουργικούς Έλληνες ξανά στην πρώτη γραµµή. Αυτό το όραµα πρέπει να
οικοδοµήσουµε µαζί, µαζί µε τους πολίτες, µαζί µε τους νέους
ανθρώπους, τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου και φυσικά µε
όλες τις πολιτικές δυνάµεις που θέλουν να δώσουν όραµα και να
βοηθήσουν να πάει αυτός το τόπος µπροστά.
Πάντα στην ιστορία αυτού του τόπου οι δύσκολες αποφάσεις
έρχονται παράλληλα µε ρήξεις, µε ανατροπές. Και σήµερα αυτό
είναι προϋπόθεση. Ανατροπές και ρήξη στο κράτος, στο πολιτικό
σύστηµα, στο διοικητικό και αναπτυξιακό µηχανισµό. Αυτός ο
δρόµος της ελπίδας περνάει υποχρεωτικά µέσα από το στάδιο
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της σταθεροποίησης της οικονοµίας.
Χρειάζεται εθνικό οδικό χάρτη ο τόπος. Το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα είναι η βάση για να πατήσουµε σταθερά και να βαδίσουµε. Δεν αρκεί όµως. Χρειάζεται εµπλουτισµό, οξυγόνωση
αλλά και διορθώσεις στην πορεία και για τις αδικίες που παράγονται, αλλά και για τα ζητήµατα που δεν αντιµετωπίζονται. Χρειάζεται διεύρυνση µε εθνικές επιλογές που θα το καταστήσουν
πραγµατικό εθνικό οδικό χάρτη. Πρέπει να δοθεί έµφαση στις
µεγάλες αλλαγές στο κράτος και στο πολιτικό σύστηµα πέρα
από το δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα στο οποίο συµφωνούµε όλοι.
Ο άξονας όµως, εκείνος που θέλει από την αρχή ξαναδιάβασµα και ενίσχυση είναι αυτός της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Απαιτούνται πόροι και σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς της
πραγµατικής οικονοµίας, σχέδιο που υπάρχει εν πολλοίς και από
το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρειάζεται αυτό το σχέδιο να έχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένους πόρους που θα
πραγµατοποιηθεί.
Παράλληλα µε τη συζήτηση που ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ενδεχόµενο να υπάρξει αναπτυξιακό πακέτο θα
πρέπει να δούµε και εµείς την άµεση δηµιουργία ειδικού κωδικού
εσόδων για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. «Από πού, πώς;»
θα µου πείτε. Μα, από όλους εκείνους που τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία την εποχή που παρήγαγε ο τόπος εισόδηµα
ωφελήθηκαν από όλους αυτούς που δηµιούργησαν πλούτο τα
προηγούµενα χρόνια. Αυτούς δεν τους αγγίζει το µεσοπρόθεσµο
στο βαθµό που έπρεπε να τους αγγίζει. Και η αδικία για τον πολίτη είναι αυτή, όχι ότι θα συµµετέχει και θα συνεισφέρει. Ο Έλληνας πατριώτης το δέχεται αυτό και θα συµµετέχει. Θέλει όµως
δίκαια να συµµετέχει και αυτός που ωφελήθηκε την προηγούµενη δεκαετία. Αυτό δεν το βλέπει.
Αυτό πρέπει να γίνει, πρώτον, µε ειδική ανταποδοτική εισφορά
που πρέπει να θεσπιστεί άσχετα από το τι λέει η τρόικα. Επιπλέον, για το δικό µας αναπτυξιακό πρότυπο αυτοί που ωφελήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια όλοι οι µεγαλοεπιχειρηµατίες που
εντάχθηκαν σε αναπτυξιακούς νόµους, Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ και προγράµµατα ενίσχυσης να εισφέρουν ανταποδοτικά, να ενισχυθούν και άλλοι, να προχωρήσει η οικονοµία.
Όλες οι επιχειρήσεις που τα τελευταία δέκα χρόνια συµµετείχαν
σε κρατικές προµήθειες και σε δηµόσια έργα να συνεισφέρουν
στη δύσκολη ώρα. Την εποχή των παχιών αγελάδων επωφελήθηκαν. Αυτή η ανταποδοτική εισφορά πρέπει να είναι επί του τζίρου, προκειµένου να αντιµετωπιστούν και οι αδυναµίες του
φορολογικού συστήµατος, αλλά και τα τεχνάσµατα.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριοι του Υπουργείου Οικονοµικών, ότι οι περισσότερες µεταλλευτικές εταιρείες στη χώρα µας
ουσιαστικά δεν φορολογούνται. Αυτό γιατί γίνεται; Μα, γιατί πωλούν µε ζηµία είτε σε ιδίων συµφερόντων εταιρείες είτε σε offshore εταιρείες. Αυτό είναι το τέχνασµά τους. Άρα αυτό τι
σηµαίνει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σηµαίνει ότι πρέπει να φορολογηθούν εφόσον πωλούν σε offshore εταιρείες ή ενδοοµιλικές συναλλαγές µε βάση το τζίρο.
Είναι απλά πράγµατα.
Δεύτερον, µε την πραγµατική τακτοποίηση του ενός εκατοµµυρίου αυθαιρέτων, τουλάχιστον πέντε δισεκατοµµύρια πρέπει
να εισπραχθούν. Αναφέρετai στο µεσοπρόθεσµο τριακόσια εκατοµµύρια. Αν είναι δυνατόν. Άρα, δεν υπάρχει πραγµατική βούληση να λυθεί το θέµα. Ένα εκατοµµύριο αυθαίρετα είναι. Πόσα
θα πάρετε από τοn καθένα; Για κάντε µια ανάλυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ανάλογα µε τον τζίρο για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πρόβληµα αδειοδότησης και υπάρχει ανοχή, να δοθεί συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα πενταετίας είτε για να τακτοποιηθούν αδειοδοτικά είτε για να µετεγκατασταθούν. Μέχρι τότε να πληρώνουν ειδικό τέλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τέταρτον, κλείσιµο βιβλίων µέχρι τις 31.12.2010. Έγινε µέχρι
το Σεπτέµβριο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, γιατί έχουµε υπερβεί το χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να αξιοποιηθεί ποσοστό από την αξιοποίηση ή την πώληση
της δηµόσιας περιουσίας.
Τέλος, να υπάρξει φορολόγηση του πλούτου που δεν µπορεί
να δικαιολογηθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Σιούφας, τέως Πρόεδρος της
Βουλής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γίνεται σε εξαιρετικά κρίσιµες στιγµές κυρίως για την πατρίδα µας, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσµο.
Και γίνεται τώρα, την ώρα που όλοι γνωρίζαµε ότι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί από τις αρχές
Απριλίου.
Από τότε µεσολάβησαν τρεις µήνες. Εάν αναλογιστεί κανείς τι
έγινε σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα, θα τροµάξει. Και θα τροµάξει
από την ανακολουθία, την έλλειψη συντονισµού και κυρίως από
το γεγονός ότι αυτός ο χρόνος δεν δαπανήθηκε για εθνική συνεννόηση και για κατάρτιση αυτού του µεσοπροθέσµου προγράµµατος προς την κατεύθυνση του να ρίχνει βάρος στον
περιορισµό των δαπανών και λιγότερο σ’ αυτό το φορολογικό
«Αρµαγεδδώνα», όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και κυρίως µετά
τις 25 Μαρτίου, όταν ακούγαµε από τις Βρυξέλλες τον Πρωθυπουργό ότι πέτυχε αυτά τα οποία σώζουν την οικονοµία, την πατρίδα και αποφεύγεται η χρεοκοπία. Το τελευταίο χρονικό
διάστηµα δεν κάνουµε τίποτα άλλο, παρά να παρακολουθούµε
καθηµερινές δηλώσεις ότι βρισκόµαστε µπροστά και πάλι στο
χείλος του γκρεµού.
Τι έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µετατράπηκε η
πρόζα σε φαρσοκωµωδία από τις 25 Μαρτίου µέχρι και τις δηλώσεις της τελευταίας περιόδου και στη συνέχεια σε τραγωδία;
Πέρυσι, στις 6 Μαΐου, ψηφίστηκε το µνηµόνιο. Έχει µεσολαβήσει ένας χρόνος. Είχαµε τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό το πρόγραµµα θα έβγαζε τη χώρα από την κρίση και ότι από το τέλος
του 2011 θα βγαίναµε στις αγορές ή το πολύ στις αρχές του
2012. Τώρα, ξαναβρισκόµαστε σε χειρότερο σηµείο από εκείνο
που είχε ψηφιστεί πέρυσι στο πρώτο µνηµόνιο, πάµε για δεύτερο
µνηµόνιο και εύχοµαι να µην χρειαστεί τρίτο µνηµόνιο. Δεν θα
υπάρξει µία εξήγηση για το ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους
οδηγηθήκαµε σ’ αυτήν την αποτυχία; Τι έφταιξε; Το περιεχόµενο
του µνηµονίου, η εφαρµογή του, η εκτέλεσή του; Ποιοι ήταν οι
λόγοι που οδηγηθήκαµε σε µια τέτοια κατάσταση;
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνω ότι η συνεννόηση για την οποία σας µίλησα προηγουµένως και το τρίµηνο αυτό, που ξοδεύτηκε µε τον τρόπο µε τον οποίο ξοδεύτηκε,
θα ήταν µια πραγµατική επένδυση προς την κατεύθυνση της
εθνικής συνεννόησης.
Θέλω ακόµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ και σ’
αυτό που πάντοτε υπεστήριζα σ’ αυτήν την Αίθουσα από την
πρώτη στιγµή, όταν έλεγα στον προϋπολογισµό του 2010 να πάρετε τώρα µέτρα, να τρέξετε και κυρίως να συνδυάσετε την
όποια εφαρµογή µέτρων µε κριτήρια, αλλά και µε αναπτυξιακές
πολιτικές. Μετά από δύο χρόνια, αποκτήσαµε αναπτυξιακό νόµο.
Θα ήθελα να ξέρω από την Κυβέρνηση το πρώτο τρίµηνο αυτής
της χρονιάς πόσα επενδυτικά σχέδια µπήκαν σ’ αυτόν τον αναπτυξιακό νόµο.
Όµως, εκεί που χάνετε τη µάχη είναι στην ψυχολογία. Η οικονοµία είναι πρώτα ψυχολογία. Οι δηλώσεις, οι αντινοµίες, οι αντιθέσεις, οι αντιπαραθέσεις, είναι εκείνες που αυτήν την
ψυχολογία τη ρίχνουν καθηµερινά. Εκεί πρέπει να δώσει το µεγάλο βάρος η Κυβέρνηση, για να µπορέσει να υπάρξει πραγµατική επανεκκίνηση της οικονοµίας, για να υπάρξει επενδυτικό
ενδιαφέρον, για να ηρεµήσουν προπάντων ο ελληνικός λαός, η
αγορά και να µπορέσουν τα πράγµατα να µπουν σε ένα λογαρια-
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σµό.
Δεν ακούσαµε και αυτό το τριήµερο, αλλά και τις προηγούµενες ηµέρες –και δεν πιστεύω ότι θα ακουστεί και κατά τη συζήτηση το απόγευµα και αύριο για τον εφαρµοστικό νόµο- πού
υπήρξε το πρόβληµα, όπως σας είπα και πριν, σ’ αυτό το χρονικό
διάστηµα και αναγκαζόµαστε τώρα να ψηφίσουµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που, αντί να δίνει βάρος στην περιστολή των
δαπανών, έχει αυτές τις βαρύτατες φορολογικές επιπτώσεις που
εξαντλούν, όχι µόνο το εισόδηµα και συνεπώς τη ζήτηση, αλλά
και την παραγωγή και όλες τις υπόλοιπες συνέπειες. Η µάχη της
ψυχολογίας είναι εκείνη η οποία µπορεί να δώσει ένα καίριο
πλήγµα στη µελαγχολία που επικρατεί και κυρίως στο φόβο των
πολιτών, που τον ζούµε όλοι, ότι δεν έχουµε δει ακόµα τα χειρότερα.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι εµείς οι πολιτικοί κωφεύουµε από
τα χειροκροτήµατα και θαµπωνόµαστε από τα αξιώµατα. Μπορεί
να είναι και έτσι. Προσωπικά, πιστεύω ότι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, χωρίς καµµία εξαίρεση, όλοι µας συναισθανόµαστε τις
αγωνίες των πολιτών, τις ανησυχίες και τους φόβους τους.
Επί δεκαοκτώ µήνες η χώρα είναι σε καθηµερινή βάση στα
πρωτοσέλιδα σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης και εδώ και στο εξωτερικό, για αρνητικούς λόγους, για λόγους οι οποίοι δεν βγήκαν
τυχαία, που βγήκαν από επίσηµα κυβερνητικά χείλη, που µίλαγαν
παντού για µια χώρα διαφθοράς, για έναν «Τιτανικό», για µια
χώρα που βρίσκεται στη µονάδα εντατικής θεραπείας κ.ο.κ.. Και
αυτό δεν είναι ότι εκείνη την περίοδο πλήγωνε τον εθνικό εγωισµό των Ελλήνων και του ελληνισµού, είναι ότι οι ενέργειες δεν
είχαν την αντιστοίχηση και το αποτέλεσµα που έπρεπε να έχουν,
ώστε να εφαρµοστεί ένα δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα στη χώρα.
Τώρα, ξεκινάµε και πάλι από την αρχή και, όπως είπα και πριν,
εύχοµαι να είναι αυτό το τελευταίο µνηµόνιο που υπογράφουµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουµε όλα. Ας δούµε ποια ήταν η Ελλάδα το 1974, πού
έφθασε το 1981, το 2002, το 2004 µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες,
µε τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι και το 2008, πριν
έρθει η βιαιότητα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και µας
πλήξει. Δεν λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια όλα έγιναν σωστά, ότι
δεν έγιναν λάθη, ότι δεν υπήρξαν παραλείψεις, αλλά η βιαιότητα
της κρίσης δεν µας βρήκε όσο έπρεπε προετοιµασµένους για να
την αντιµετωπίσουµε.
Και η Νέα Δηµοκρατία και ο Κώστας Καραµανλής και προειδοποίησαν και προσπάθησαν και κατέθεσαν προεκλογικά τα ζητήµατα εκείνα τα οποία θα προλάβαιναν και θα θωράκιζαν σε
πολύ µεγαλύτερο βαθµό τη χώρα, αλλά δυστυχώς απευθυνόµασταν σε ώτα µη ακουόντων.
Η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου εισηγείται σε συνέχεια του πρώτου µνηµονίου ένα δεύτερο, πολύ επαχθέστερο
µνηµόνιο. Το πλαίσιο αυτό δεν στηρίζεται στη βάση στην οποία
σας µίλησα και πριν, δηλαδή µεγαλύτερη µείωση των δαπανών
και λιγότερη αύξηση της φορολογίας, διότι αυτή πλέον έχει αγγίξει τα ακραία όρια.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα για τα οποία άκουσα πάρα πολλούς
συναδέλφους µε απόλυτο σεβασµό και µε προσοχή, θέλω να πω
ότι κανείς δεν σας εµπόδισε να είστε αποτελεσµατικοί. Τουναντίον, η Νέα Δηµοκρατία στάθηκε δίπλα σας σε µεταρρυθµίσεις
τις οποίες επιχειρήσατε να πραγµατοποιήσετε.
Το νέο παραγωγικό µοντέλο να το δούµε. Το περιµένουµε. Σας
έχουµε κάνει προτάσεις γύρω από αυτό. Ο τουρισµός και η ναυτιλία βασανίζονται, αν και θα έπρεπε να είναι η προφυλακή όλης
της κυβερνητικής δραστηριότητας. Υπάρχει, όµως, και µια σειρά
από άλλα ζητήµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς µεµψιµοιρίες στείρες πολιτικές διαµάχες, αλλά και µικροπολιτικά παιχνίδια πρέπει
να δούµε το σήµερα και το αύριο αυτής της χώρας. Και στην
προσπάθεια αυτή χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή οικογένεια και τη
στήριξη των εταίρων µας. Μαζί µε τη χώρα µας δοκιµάζεται και
η δική τους συνοχή και κυρίως και η δική τους προοπτική.
Τους προηγούµενους µήνες, αλλά και στο προηγούµενο διάστηµα διφορούµενες δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών
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και αξιωµατούχων, αργός και προβληµατικός τρόπος στη λήψη
των αποφάσεων, είναι τα προβλήµατα τα οποία δηµιούργησαν
και ενέτειναν την κρίση στις αγορές και για την Ευρώπη, αλλά
και για τη χώρα µας και οφείλουν να τη στηρίξουν, όπως και όλες
τις χώρες του µεσογειακού νότου για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Οφείλουν να είναι αλληλέγγυοι, όµως και για το δικό
µας συµφέρον και για το δικό τους συµφέρον. Οφείλουν να αντιληφθούν ότι η χώρα µας δεν ζητά δάνεια, για να συντηρεί ένα
βαθιά ελλειµµατικό κράτος. Το µεγαλύτερο µέρος των δανειακών
κεφαλαίων που µας χορηγούνται αφορούν την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου χρέους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η χώρα µας δεν ζήτησε ποτέ και από κανέναν τη διαγραφή
χρέους. Ζητά τη στήριξή τους, ώστε να µπορεί να δανείζεται µε
τους ίδιους πιστωτικούς όρους που δανείζεται η Γερµανία και η
Γαλλία. Οφείλαµε να εντείνουµε τις προσπάθειές µας είτε για την
έκδοση του ευρωοµολόγου είτε για την εναλλακτική λύση του
δανεισµού της χώρας µας για την επαναγορά µέρους του χρέους σε χαµηλότερες τιµές από τη δευτερογενή αγορά. Τότε θα
βλέπατε πώς θα έπεφταν τα spreads και την ίδια ώρα θα εµπεδώνονταν η εθνική αυτοπεποίθηση και η εθνική αυτογνωσία, για
να προχωρήσουµε µπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απευθύνοµαι προς την Κυβέρνηση- επιτέλους, αποφασίστε να κυβερνήσετε. Κανείς δεν
µπορεί να αντιληφθεί τι έχετε πάθει και κυρίως µετά το Σεπτέµβρη του 2010, από τον ανασχηµατισµό, γιατί λειτουργείτε µέσα
σε έναν πανικό. Σταµατήστε τα πειράµατα µε τις κυβερνητικές
αρµοδιότητες και τις µορφές του κυβερνητικού σχήµατος. Έστω
και τώρα πείτε στον ελληνικό λαό, τι διαφορετικό είναι αυτό το
οποίο κάνετε σήµερα µε αυτά τα οποία λέγατε το 2009. Διότι µε
αυτόν τον τρόπο και µε αυτή την αναγνώριση και από τη δική σας
πλευρά των όποιων ευθυνών –γιατί όλοι έχουµε ευθύνες- µπορούµε να βγούµε νωρίτερα από την κρίση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
τέως Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Σιούφα.
Προχωρούµε στον κατάλογο οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσούρας, Βουλευτής Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ.
Θα παρακαλέσω να είµαστε συνεπείς και εντός του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Χθες που πήραµε απόφαση για
να µειωθεί ο χρόνος των οµιλιών των Βουλευτών, δεσµεύτηκε το
Προεδρείο ότι θα µειώσει και το χρόνο όλων, και Υπουργών και
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και Βουλευτών, όλων όσων µιλούν. Θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Γείτονα,
έχετε δίκιο. Θα το προσπαθήσουµε, ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Κάντε µια τράπεζα χρόνου για τους
συνεπείς, να παίρνουν πίσω και το χρόνο που αφήνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σωστά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία
εποχή έδυσε και µια νέα εποχή ανατέλλει. Αλήθεια, ποιος νοµίζει
ότι η χώρα µας θα είναι ίδια σε πέντε χρόνια; Ποιος νοµίζει ότι η
πολιτική, η οικονοµία, η κοινωνία, οι δοµές της θα µείνουν αναλλοίωτες; Το άγχος γι’ αυτό που επέρχεται, µας επιβάλλεται και
µας βαραίνει. Και ο συλλογικός φόβος για το µέλλον, αν πρόκειται για οικοδόµηµα ή για ερείπια, αποδιοργανώνει την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό πρόβληµα, το δικό
µας πρόβληµα, έχει µία παγκόσµια και µία ελλαδική συνιστώσα.
Δεν θα σταθώ στην παγκόσµια. Απλώς θα πω ότι ζούµε µια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας που ξεκίνησε το 1989, βιώνουµε ένα σκληρό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που µοιάζει να
κυβερνά µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, ακούµε για διάφορες
οικονοµικές κρίσεις, εστιακές στην αρχή, γενικευµένες στη συνέχεια. Νέοι πόλοι αναδύονται και οι διεθνείς συσχετισµοί ανταγωνίζονται όλο και µε µεγαλύτερη όξυνση. Σ’ αυτό το πλαίσιο και
η Ευρώπη µοιάζει να ακολουθεί τις εξελίξεις και όχι να τις ορίζει,
θύµα των θεσµικών της ελλειµµάτων, της πολιτικής της αδυναµίας, των γραφειοκρατικών της δοµών και των συνεπαγόµενων
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καθυστερηµένων αποφάσεών της. Έτσι άργησε πολύ να καταλάβει το αυτονόητο, ότι το ελληνικό πρόβληµα είναι ένα µείζον
ευρωπαϊκό ζήτηµα.
Θα σταθώ µόνο στην έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που
ταυτίζεται µε την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική και στα ερωτηµατικά που γεννιούνται στην Ευρώπη για το αν τέτοιες συµπεριφορές αλληλεγγύης εξασθενούν ή δυναµώνουν σήµερα,
ιδιαίτερα σε κεντροευρωπαϊκά κράτη, όπου διάφοροι εθνικισµοί
αναδύονται.
Φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εντιµότητα απαιτεί σεβασµό της αλήθειας και της πραγµατικότητας. Χωρίς τα δικά µας
λάθη, κυρίως τα δικά µας λάθη, λάθη δεκαετιών, δεν θα φθάναµε
ως εδώ. Δεν αποτελεί µυστικό ότι η µεγάλη απόσταση µεταξύ
της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας και της κατανάλωσης
οδηγούσε σε συνεχή δανεισµό και υποθήκευση των πολιτικών
αποφάσεων των επόµενων γενεών. Η ανάγνωση και µόνο του πίνακα µε τα ποσά των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου και το
χρόνο που λήγουν στα επόµενα έτη προκαλεί τρόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από κάθε απόφαση, καλό
είναι να απαντήσουµε σε µια κρίσιµη ερώτηση. Είναι η µείωση
του ελλείµµατος σήµερα εθνική υπόθεση; Αν ναι, τότε προφανώς
χρειάζεται µια εθνική στρατηγική. Όπως έξοχα έγραφε ο Παναγιώτης Κονδύλης, η εθνική στρατηγική δεν είναι ούτε δεξιά ούτε
αριστερή ούτε εθνικιστική ούτε διεθνιστική. Είναι τα πάντα, ανάλογα µε τις επιταγές της συγκεκριµένης κατάστασης. Αλίµονο,
στη χώρα και την πολιτική της ηγεσία, αν ερµηνεύει τη συγκεκριµένη κατάσταση µε βάση δεξιές ή αριστερές προτιµήσεις, αντί
να προσαρµόζει τις προτιµήσεις της στην κατά το δυνατόν
ψυχρή ερµηνεία της πραγµατικότητας. Αυτήν την ψυχρή ερµηνεία της πραγµατικότητας επιχειρεί σήµερα ο Πρωθυπουργός
και η Κυβέρνηση. Σ’ αυτήν την ανάγκη εθνικής στρατηγικής αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί το µεσοπρόθεσµο
σχέδιο εθνική στρατηγική; Προφανώς και όχι. Είναι αποτελεσµατικό; Άγνωστο. Άλλωστε, κρυφή µας ελπίδα είναι ότι την τελική
απάντηση θα τη δώσει η πολιτική.
Είναι δίκαιο; Απάντησε ο ίδιος ο Υπουργός. Θυσιάσαµε την
ακριβοδικία στην ανάγκη της στιγµής. Βέβαια, επειδή ακούστηκαν πολλά, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ιστορικά πρωτόγνωρο
και είναι η ειρωνεία της ιστορίας ότι οι ίδιες Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής, όταν η ευθύνη τους για τη δική τους εθνική ανάγκη
το επέβαλε λόγω της εισόδου τους στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο,
έβαλαν τόσο σκληρούς φορολογικούς συντελεστές που ήταν
σχεδόν κατασχετικοί. Όµως, πέτυχαν τότε, γιατί είχαν εθνικό
στόχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει σήµερα ανάγκη
από ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης µε σαφήνεια διατυπωµένο και ορατούς στόχους. Ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστηµα, µε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2013, µε έξοδο στις
αγορές το 2015 και µε τελικό στόχο στο τέλος της δεκαετίας, το
2021, διακόσια χρόνια µετά την Εθνική Παλιγγενεσία, να κοιτάµε
πίσω και να νιώθουµε περήφανοι.
Πριν λίγο διάστηµα κάναµε ένα λάθος. Δεν πετύχαµε στη συναίνεση.
Ας µην κάνουµε και δεύτερο. Ας δώσουµε στη χώρα το χρόνο
που χρειάζεται για τη νέα πορεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο Υπουργός Οικονοµικών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας
είπε ότι βλέπει το µεσοπρόθεσµο ως διαβατήριο για τον επόµενο
σταθµό, για τη νέα αναπτυξιακή ευκαιρία. Εµείς, ας το δούµε και
ως ένα τοκοφόρο οµόλογο. Όχι γιατί θα µας καταγράψει στο κεφάλαιο της ιστορίας, αλλά γιατί οφείλει να αποδώσει στον ελληνικό λαό το µέρισµα που του αναλογεί και που του στερούµε τα
τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Κατσούρα, Βουλευτή Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ.
Προχωρούµε µε τον κ. Γεώργιο Φραγγίδη, Βουλευτή Κιλκίς
του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει το λόγο για έξι λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Κατσούρας ήταν ακριβέστατος στο χρόνο, ελπίζουµε και
εσείς, κύριε Φραγγίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Το κατανόησα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγχωρέστε
µου τη συγκίνηση στο λόγο, καθώς είναι η σηµερινή πρώτη µου
οµιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο και ζητώ την κατανόησή σας,
καθώς πιστεύω ότι και εσείς βιώσατε τα ίδια έντονα συναισθήµατα µε εµένα στην πρώτη σας οµιλία ως Βουλευτές του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Σας ευχαριστώ. Είµαι ένας γιατρός που έρχεται από το Κιλκίς,
έναν τόπο τραχύ, δύσκολο και ξεχασµένο µε ρίζες ενός ελληνισµού µε µεγάλη ιστορία του ποντιακού ελληνισµού έναν τόπο
που λόγω των δυσκολιών του έχει γεννήσει ανθρώπους περήφανους, δυνατούς που διέπρεψαν στο εξωτερικό. Ασχολούµαι µε
τα κοινά από τα φοιτητικά µου χρόνια και ο τίτλος του ενεργού
πολίτη είναι για µένα συνθήκη ζωής.
Δυστυχώς, µπαίνω στη Βουλή σε µία δύσκολη περίοδο για την
πατρίδα µας, αλλά αυτό µε κάνει να αισθάνοµαι ακόµα πιο έντονο το καθήκον να ανταποκριθώ στο ύψος των περιστάσεων.
Οι πολίτες στο Κιλκίς αναρωτιούνται γιατί φτάσαµε έτσι ξαφνικά ένα βήµα πριν τη χρεοκοπία και τώρα συζητούµε για δανειακές συµβάσεις και µεσοπρόθεσµα προγράµµατα. Αναρωτιούνται γιατί εδώ και αρκετά χρόνια βλέπουν και οι αγρότες
αλλά και οι επιχειρηµατίες του Κιλκίς το εισόδηµά τους να µειώνεται. Οι βιοµηχανικές περιοχές του νοµού ερηµώνουν, προκειµένου τα εργοστάσια να µεταφερθούν (µε δάνεια από τις
ελληνικές τράπεζες) σε βουλγαρικό και σκοπιανό έδαφος αφήνοντας πίσω ανέργους. Τα λέγαµε, τα φωνάζαµε αλλά πολλοί
µας λοιδορούσαν ότι τάχα η οικονοµία επιβάλλει τέτοιες λύσεις.
Η σκόνη της απελπισίας δυστυχώς έχει καθίσει εδώ και πολλά
χρόνια πάνω από τα σπίτια του Κιλκίς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια αίσθηση σάπιου που έρπονταν σε όλη τη χώρα κατέληξε δυστυχώς, όπως κάθε τραγωδία,
στα σηµερινά αποτελέσµατα για τη χώρα µας, µε όλα τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία να µας τορπιλίζουν µε την είδηση ότι
η Ελλάδα πτωχεύει. Από την άλλη, η Νέα Δηµοκρατία αφού εγκατέλειψε την εξουσία, σήµερα συνεχίζει να αρνείται να δει την
τραγική πραγµατικότητα στην οποία οδήγησε τη χώρα τα πεντέµισι χρόνια της διακυβέρνησής της και αντί να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, πορεύεται µε γνώµονα µόνο το
κοµµατικό όφελος.
Απέναντι σε αυτά ένας Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, µε περίσσιο σθένος ψυχής λέει θα σώσουµε την πατρίδα
από την καταστροφή και επιδίδεται σε έναν αγώνα χωρίς προηγούµενο. Το πολιτικό βάρος στις πλάτες του Πρωθυπουργού
και της Κυβέρνησής του µεγάλο. Και αυτό γιατί πρέπει να είναι
δυσάρεστοι σε έναν κόσµο που µαστίζεται από την ανεργία, την
ανασφάλεια, την έλλειψη ρευστότητας. Δυσάρεστοι, όµως, όχι
γιατί το επιθυµούν, αλλά γιατί δυστυχώς οι καταστάσεις το επιβάλλουν. Απ’ αυτόν τον αγώνα, όµως, νικητής θα βγει µόνο ο ελληνικός λαός και σε αυτόν τον αγώνα συµπαρατάσσοµαι και εγώ.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, είµαστε στην κόψη του ξυραφιού. Οι
εταίροι µας ζητούν µέτρα και αξιοπιστία. Αποτέλεσµα, είναι το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, ένα πρόγραµµα άδικο που δεν µε
εκφράζει προσωπικά, δεν είναι αυτό που ονειρευόµουν να ψηφίσω µπαίνοντας στη Βουλή. Δεν αγωνίστηκα ως πολιτικός για
όσα αναφέρει µέσα. Όµως είναι ένα πρόγραµµα έκτακτης ανάγκης. Και είναι πολυτέλεια σήµερα, (που δεν µπορούµε όµως να
την έχουµε) το να µιλάµε για το εάν µας ταιριάζουν ιδεολογικά
αυτά τα µέτρα. Προφανώς και δεν µας ταιριάζουν, αλλά όπως
κάθε Έλληνας οικογενειάρχης αυτή τη στιγµή συµµαζεύει τα οικονοµικά της οικογένειάς του µε επώδυνες αποφάσεις για τους
ανθρώπους του, έτσι και η Κυβέρνηση πρέπει να συµµαζέψει τα
οικονοµικά του κράτους.
Η εναλλακτική λύση είναι µία, η χρεοκοπία. Αυτή, όµως, δεν
είναι λύση. Είναι µια κόλαση για τους αδύναµους και µικροµεσαίους που θα οδηγούσε σίγουρα σε κοινωνικές συγκρούσεις και
την πατρίδα µας πενήντα χρόνια πίσω. Είναι µια επιλογή αυτοκτονίας. Είναι µια µη επιλογή. Με συναίσθηση, λοιπόν, της ιστορικής στιγµής, µε πάγια πολιτική µου θέση αυτή υπέρ των µη
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προνοµιούχων στρωµάτων της κοινωνίας µας και βλέποντας το
µέλλον του τόπου µας, το δικό µας και των παιδιών µας, δηλώνω
ότι θα ψηφίσω το µεσοπρόθεσµο. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί
λευκή επιταγή για κανέναν.
Αισθάνοµαι, όπως όλοι φαντάζοµαι σε αυτήν την Αίθουσα, τη
δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση ακόµα και την οργή των πολιτών.
Θα πρέπει, όµως, η κρίση να έχει αρχή, µέση και τέλος και αυτό
να το πούµε στον ελληνικό λαό. Να του πούµε πότε είναι αυτό
το τέλος. Να του δώσουµε ξανά ελπίδα, να του προσφέρουµε
ξανά προοπτική. Να γνωρίζει ότι οι θυσίες του δεν πάνε χαµένες
και γι’ αυτό δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο για χάσιµο. Γιατί
κάθε δευτερόλεπτο που χάνουµε το παίρνουµε από την αγωνία
των πολιτών, το παίρνουµε από τις νέες γενιές που περιµένουν
από εµάς να τους µεταγγίσουµε δύναµη και ελπίδα.
Γι’ αυτό ζητάω από τον Υπουργό Οικονοµικών να συνεχισθούν
οι προσπάθειες στην πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε τα οριζόντια µέτρα να αντικατασταθούν όσο πιο σύντοµα γίνονται µε
µέτρα που θα βαρύνουν εκείνους που διαχρονικά κρύβουν εισοδήµατα και δεν πληρώνουν ό,τι τους αναλογεί. Να ενισχυθεί δηλαδή το αίσθηµα δικαιοσύνης στους πολίτες. Και ας είναι η κρίση
στην Ελλάδα η αφορµή να δει και η Ευρώπη τον εαυτό της µε
άλλα µάτια, µε επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς να άγεται και να
φέρεται από δόγµατα που προώθησαν προηγούµενα χρόνια τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.
Δόγµατα που παραµέρισαν τον πολίτη, παραµέρισαν και ακύρωσαν το ρόλο της πολιτικής. Έτσι φτάσαµε στο εντελώς παράδοξο να ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη και να κοινωνικοποιούνται οι
ζηµιές.
Πατριωτικό καθήκον, λοιπόν, σήµερα είναι να σωθεί η Ελλάδα
και σε αυτήν την προσπάθεια απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε είναι
η εθνική οµοψυχία. Εγώ σήµερα µε την ψήφο µου θα ανταποκριθώ σε αυτό που το πατριωτικό µου καθήκον επιτάσσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Φραγγίδη για την πρώτη του αυτή τοποθέτηση στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Να του ευχηθούµε καλή δύναµη, υγεία και
δηµιουργία.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδας
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έρχεται για ακόµη
µια φορά στην Αίθουσα για να θέσει εκβιαστικά διλήµµατα στους
Βουλευτές και τον ελληνικό λαό. Έρχεται για να επιβάλει µε το
µανδύα του βαρύγδουπου και αποπροσανατολιστικού τίτλου
«Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής» τα πιο
σκληρά και άδικα µέτρα τα οποία όχι µόνο δεν λύνουν το πρόβληµα αλλά το επιτείνουν. Αυτό είναι άλλωστε το σταθερό τρίπτυχο της κυβερνητικής πολιτικής: Ψέµατα, εκβιαστικά
διλήµµατα, ισοπεδωτικά µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, λέτε διαρκώς ψέµατα. Τη µία λέγατε πως λεφτά υπάρχουν, την άλλη πως δεν
πρόκειται να προσφύγετε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, γιατί
θα ήταν καταστροφικό. Και την ίδια ώρα διαπραγµατευόσασταν
στα κρυφά, χωρίς να παίρνετε ούτε ένα µέτρο για να αντιµετωπίσετε την κρίση. Ίσα-ίσα ψηφίσατε το 2009 έναν προϋπολογισµό που ξέρατε καλά ότι ούτε µια γραµµή δεν πρόκειται να
εφαρµοστεί απ’ αυτόν. Δίνατε ακόµα και επιδόµατα τα οποία
µέσα σε λίγους µήνες τα πήρατε πολλαπλάσια πίσω. Βάλατε τη
χώρα στο µνηµόνιο και µετά διαβεβαιώνατε πως δεν θα ληφθούν
νέα µέτρα. Για να πάρετε το ένα µέτρο µετά το άλλο.
Πριν από λίγες ηµέρες, για να εξασφαλίσετε την ψήφο εµπιστοσύνης από τους δικούς σας Βουλευτές, δεσµευθήκατε για
βελτιώσεις στο µεσοπρόθεσµο. Και την επόµενη κιόλας µέρα οι
βελτιώσεις έγιναν ακόµη πιο σκληρά, ακόµη πιο άδικα, ακόµα πιο
αδιέξοδα µέτρα. Και δεν είναι µόνο τα ψέµατα, είναι και η τραγική
σας αναποτελεσµατικότητα. Πείτε µας ένα στόχο που πιάσατε
µέσα σε αυτά τα δυο χρόνια. Έναν µόνο. Ψηφίσατε το µνηµόνιο
ένα, χωρίς να το διαπραγµατευθείτε, χωρίς να το διαβάσετε. Δεσµευθήκατε έναντι των δανειστών µας να πετύχετε στόχους που
εκ των πραγµάτων δεν έβγαιναν.
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Τώρα, µετά από τόσους µήνες, έρχεται ο κ. Παπακωνσταντίνου, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πλέον, να οµολογήσει λάθη και αστοχίες. Αυτά τα λάθη
και τις αστοχίες, όµως, πληρώνουν σκληρά και άδικα οι Έλληνες
πολίτες. Με πολύ ελαφριά καρδιά µιλάτε για λάθη και αστοχίες.
Η αλήθεια είναι πως όλους αυτούς τους µήνες δεν κάνατε σχεδόν τίποτα από όσα έπρεπε και µπορούσατε. Πού είναι η µείωση
των πρωτογενών δαπανών; Πού είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής; Πού είναι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας; Πού είναι
οι περιβόητες ξένες επενδύσεις στο Ελληνικό και στον Αστακό;
Πού είναι οι αποκρατικοποιήσεις;
Να σας θυµίσουµε µόνο πως όταν η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Κώστας Καραµανλής προσέλκυε ξένες επενδύσεις, εσείς τις υπονοµεύατε. Λέγατε πως µόλις γίνετε κυβέρνηση
θα καταργήσετε τις συµβάσεις. Να σας θυµίσω τι λέγατε και τι
κάνατε για την «COSCO»; Να σας θυµίσω τις αντιδράσεις σας
για τον ΟΤΕ που για το 25% το δηµόσιο εισέπραξε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ και εσείς τώρα πάτε να πουλήσετε το 10% για 400
εκατοµµύρια ευρώ; Να σας θυµίσω ότι ο σηµερινός Πρωθυπουργός πρωτοστατούσε τότε ως διαδηλωτής σε κάθε πρωτοβουλία
µεταρρύθµισης; Πού είναι εν πάση περιπτώσει, τα µέτρα µόνιµου
χαρακτήρα για τον περιορισµό του ελλείµµατος που θα µπορούσαν να ελαφρύνουν κάπως το αβάσταχτο βάρος που σηκώνουν
σήµερα στις πλάτες τους οι αδύναµοι, οι µεσαίοι, οι νοµοταγείς;
Εµείς από την αρχή σας το είπαµε. Το µνηµόνιο δεν βγαίνει.
Εσείς επιµείνατε. Δεσµευθήκατε για τους στόχους του µνηµονίου
και µαζί δεσµεύσατε ολόκληρη τη χώρα και ολόκληρο το λαό.
Όπως ήταν αναµενόµενο, πέσατε έξω. Και έρχεστε τώρα για µια
ακόµη φορά να καλύψετε το κενό της δικής σας ανευθυνότητας,
της δικής σας ανεπάρκειας και αναποτελεσµατικότητας και παίρνετε ολοένα και περισσότερα, ολοένα και πιο σκληρά, ολοένα και
πιο άδικα µέτρα.
Έρχονται νέοι φόροι, νέες εισφορές, νέες περικοπές στα χαµηλά εισοδήµατα, στους µισθούς και στις συντάξεις, νέα επίθεση
στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Και την ίδια ώρα παρακολουθείτε σαν αµέτοχοι θεατές την ανεργία να εκτινάσσεται στα
ύψη και τα λουκέτα να αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Αντί να παραδεχτείτε το αυτονόητο, ότι χρειάζεται επειγόντως
αλλαγή πολιτικής, ότι χρειάζεται επειγόντως στροφή στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην απασχόληση, στη ρευστότητα και
στην πραγµατική οικονοµία, συνεχίζετε στον ίδιο ρυθµό. Αποστραγγίζετε την οικονοµία από τις τελευταίες σταγόνες ρευστότητας. Εξαφανίζετε ακόµα και τις τελευταίες αχτίδες ανάπτυξης.
Καταδικάζετε εκατοµµύρια Έλληνες στην εξαθλίωση.
Επί µήνες αρνείστε κάθε πρότασή µας για αναδιαπραγµάτευση. Όταν η Νέα Δηµοκρατία µε τον Αντώνη Σαµαρά δίνει τη
δύσκολη µάχη για να πείσει τους Ευρωπαίους ότι το µνηµόνιο
δεν βγαίνει, ότι το κρίσιµο είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση, η
στήριξη των αδυνάτων και της µεσαίας τάξης έχουµε, πρώτα από
όλα, εσάς απέναντί µας. Εσάς που επί µήνες αρνείστε όχι µόνο
να προφέρετε, αλλά έστω και να ακούσετε τη λέξη «επαναδιαπραγµάτευση».
Και παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαµβάνεται το
αδιέξοδο της µνηµονιακής πολιτικής, που από την αρχή της κρίσης σας επισηµαίνουµε. Ο κ. Γιούνκερ, λίγες µέρες πριν, πρότεινε να δοθεί στην Ελλάδα η δυνατότητα να αξιοποιεί
κοινοτικούς πόρους, όπως τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, χωρίς εθνική
συµµετοχή, για να δοθεί αναπτυξιακή ανάσα στην οικονοµία, για
να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα περιφερειακής ανάπτυξης,
που έχουν κολλήσει εδώ και καιρό. Η Νέα Δηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς το έχει προτείνει αυτό εδώ και ενάµιση χρόνο
και ο κ. Παπανδρέου, µόλις προχθές, έστειλε τη σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του Eurogroup!
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας: πολύτιµος
χρόνος χαµένος, σκληρές θυσίες των Ελλήνων, που πάνε στο
βρόντο. Και καλωσορίζουµε τον Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλο που υιοθέτησε τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας για τις αποκρατικοποιήσεις, θέσεις που είχε
εκφράσει και που πήρε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σαµαράς στην πρώτη σύσκεψη των Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θυµηθείτε τουλάχιστον τι λέγατε εσείς οι ίδιοι πριν δέκα µέρες -πριν σας κατευνάσει η ανακύκλωση των προσώπων στην Κυβέρνηση: ότι πρέπει
να στηριχθούν οι µικροµεσαίοι, οι θέσεις εργασίας, οι αδύναµες
κοινωνικές οµάδες, ότι πρέπει να µειωθεί το κόστος παραγωγής
στους αγρότες, να στηριχθεί η οικοδοµή, να µην αυξηθεί ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρµανσης, ότι δεν είναι δυνατόν να
πληγεί κι άλλο η µεσαία τάξη και οι συνεπείς πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Απαντήστε πρώτα απ’ όλα στους εαυτούς σας: µε το µεσοπρόθεσµο τα πετυχαίνετε όλα αυτά; Σε κάθε περίπτωση, Κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχετε το δικαίωµα να επισείετε µε
εκβιαστικά διλήµµατα τον κίνδυνο της καταστροφής, που εσείς
οι ίδιοι προκαλείτε µε την πολιτική σας. Η πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι µονόδροµος, είναι αδιέξοδο και αυτήν την αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική εµείς δεν πρόκειται να την
προσυπογράψουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ανδριανό, Βουλευτή Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Βουλευτής Β’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας, για έξι λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ζούµε δραµατικές στιγµές.
Προσωπικά αισθάνοµαι ότι ζούµε σε ένα καθεστώς ιδιότυπης κοινοβουλευτικής δικτατορίας, µιας δικτατορίας εκβιασµών.
Οι εκβιασµοί έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπάρχει
εκβιασµός στην κοινή γνώµη και απέναντι στη Βουλή, ένας διαρκής εκβιασµός που γίνεται από την Κυβέρνηση εδώ και ενάµιση
χρόνο «Ή ψηφίζετε ή χρεοκοπούµε». Αυτός είναι ένας ατελέσφορος εκβιασµός και έχει µετατρέψει αυτό που ήταν το όραµα των
συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ και των ανθρώπων που ψήφισαν το
ΠΑΣΟΚ, το open-gov, την ανοικτή διακυβέρνηση σε blackmailgov, σε διακυβέρνηση εκβιασµών.
Γιατί φτάσαµε σήµερα υπό αυτές τις συνθήκες να συζητάµε
το µεσοπρόθεσµο; Δεν φταίει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, που επί τρεις µήνες δεν έκανε ανοικτά αυτήν τη συζήτηση
για να καταλήξουµε συναινετικά σε αυτήν την πρόταση; Δεν
φταίει το γεγονός ότι κατεβάσανε οι Υπουργοί τα µολύβια, µπήκαν σε λευκή απεργία, δεν πήραν κανένα από τα µέτρα που
έπρεπε, εµπιστευτήκανε τον αποτυχόντα κ. Παπακωνσταντίνου,
ο οποίος κάθε φορά που µιλούσε διαψευδόταν την επόµενη µέρα
και φτάσαµε σήµερα εδώ; Δεν έχασαν όλες τις ευκαιρίες διαπραγµάτευσης; Δεν έχασαν όλες τις ευκαιρίες σύνθεσης απόψεων και συναίνεσης;
Κι αν σήµερα ερχόµαστε να ψηφίσουµε και να συζητήσουµε
υπό το καθεστώς δεκάδων χιλιάδων αστυνοµικών να προστατεύουν τη δίοδο εισόδου στη Βουλή, µέσα από δρόµους και παραδρόµους, και αν έχουµε φτάσει στο γεγονός να χρειάζεται µια
διαρκής κινητοποίηση απίστευτων δυνάµεων για να µπορέσουµε
να συνεδριάσουµε, φανταστείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το Σεπτέµβριο, όταν θα συζητάµε το µνηµόνιο 2, πώς θα συνεδριάσουµε τότε; Πάλι δεν θα έρθει το εκβιαστικό δίλληµα, ο εκβιασµός που ετέθη πέρυσι του «Ή ψηφίζετε ή χρεοκοπούµε»,
που τίθεται σήµερα πάλι; Και τότε ποια θα είναι η στάση σας;
Όλοι όσοι είχαν το θάρρος της γνώµης τους να πούνε ότι διαφωνούν µε τις ρυθµίσεις, αλλά ψηφίζουν υπό το βάρος αυτού
του εκβιαστικού διλλήµατος, του ότι δεν θα αφήσουν τη χώρα
να πάει σε χρεοκοπία, τι θα πούνε το Σεπτέµβριο, που θα έχουµε
δύο µήνες µπροστά µας να επεξεργαστούµε λύσεις και αλλαγές
απέναντι σε ένα άδικο και πάνω από όλα αναποτελεσµατικό πρόγραµµα; Γιατί το πρόβληµα δεν είναι µόνο ότι είναι άδικο, το πρόβληµα είναι ότι δεν βγάζει πουθενά. Το πρόβληµα είναι ότι ακόµα
και αν εφαρµοστεί στην ολότητά του, στους χρόνους στους οποίους περιγράφει, δεν πρόκειται να φέρει το αποτέλεσµα το οποίο
προσδοκά, όπως δεν έφερε και το προηγούµενο. Γιατί, όπως
σωστά επισήµανε ο Αντώνης Σαµαράς εχθές, ούτε ένα νούµερο
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από αυτά τα οποία εµπεριέχοντο στο µνηµόνιο 1 δεν επετεύχθη.
Γιατί, λοιπόν, θα επιτευχθεί στο µνηµόνιο 2;
Και όσοι κόπτεστε και νοµίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αγωνιούν
για τη νέα αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, πιστεύετε ότι µε
τις εικόνες που σήµερα µεταδίδουν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης σε όλο τον πλανήτη, θα έχουµε τουριστική άνοδο φέτος; Θα
µπορέσει τουρίστας να έρθει, να πάρει την οικογένειά του και να
επισκεφτεί αυτήν την ωραία Ελλάδα; Ή ότι ακόµα και το µόνο
σηµαντικό πλεονέκτηµα που κατακτήσαµε από την αναστάτωση
στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, θα το χάσουµε κάτω
από τη δύνη όλων αυτών των τροµερών γεγονότων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόµη
ένα παράθυρο ευκαιρίας και αυτό το παράθυρο ευκαιρίας είναι
πραγµατικά να διαµορφώσουµε από κοινού οι δυνάµεις που
έχουν δύναµη και αποφασιστικότητα για το µέλλον του τόπου
την πρότασή µας για το µνηµόνιο 2. Γιατί σε αυτό το «µεσοπρόθεσµο Βενιζέλου» δεν υπήρξε ούτε η διάθεση ούτε ο χρόνος
ούτε η ανάγκη σύνθεσης από την πλευρά της Κυβέρνησης, όπως
δεν υπήρξε και στο µνηµόνιο 1.
Αλλά έχουµε µπροστά µας µια κρίσιµη διαπραγµάτευση και αν
δεν αναλάβετε εσείς, που έχετε την πρωτοβουλία, να δηµιουργήσετε προϋποθέσεις συνθετικής πρότασης που θα δεσµεύει τη
χώρα, το πολιτικό σύστηµα και πάνω απ’ όλα θα δίνει στον κόσµο
πραγµατικά µία προοπτική και θα δείχνει ένα φως στην άκρη του
τούνελ, αν δεν το καταφέρετε αυτό, τότε πραγµατικά θα οδηγηθούµε σε απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα χρειάζονται
µόνο δέκα και δεκαπέντε χιλιάδες αστυνοµικοί να φυλάνε το κτήριο του Κοινοβουλίου, θα χρειάζονται πολλοί περισσότεροι και
τότε ίσως επιβεβαιωθούν και οι προβλέψεις των πιο πεσιµιστών
σε αυτήν την Αίθουσα και ίσως πιο εµπείρων εµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ καταψηφίζω το µεσοπρόθεσµο ως αναποτελεσµατικό. Είµαι, όµως, διατεθειµένος και εγώ
και η Νέα Δηµοκρατία και όλοι µας, νοµίζω, που αγωνιούµε για
το µέλλον του τόπου να συζητήσουµε ανοιχτά, σοβαρά, αποτελεσµατικά, σε µία κοινή πρόταση για το µνηµόνιο 2 που θα δεσµεύει τις επόµενες γενιές, αλλά που προσδοκούµε να φέρει και
την ελπίδα στις επόµενες γενιές, γιατί χωρίς ελπίδα ο τόπος θα
πεθαίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, Βουλευτής Κυκλάδων
του ΠΑΣΟΚ, για έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ώρα εθνικής αφύπνισης και ώρα επιτέλους, να ξεφύγουµε από
ένα συλλογικό νιρβάνα, που οι ζωτικοί µύθοι που καλλιεργήσαµε
όλοι µαζί, µας έχουν οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Οφείλουµε να επανακαθορίσουµε το αξιακό µας σύστηµα. Και
αυτό οφείλουµε να το κάνουµε εµείς. Προφανώς, δεν µπορούν
να το κάνουν οι µοιρολογίστρες των τηλεπαραθύρων που αφού
τα αφεντικά τους -και πολλοί από αυτούς- συµµετείχαν στο πάρτι
των προηγούµενων δεκαετιών, έρχονται σήµερα να εµφανιστούν
ως οι εξυγίαντες του πολιτικού µας συστήµατος. Ο «Τρώσας και
ιάσεται» εποµένως, εµείς που έχουµε τη δική µας ευθύνη σ’ αυτή
την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, πρέπει να δώσουµε
λύσεις, να απαντήσουµε στις αγωνίες του ελληνικού λαού.
Και εδώ ο καθένας µπαίνει µπροστά στις ευθύνες του. Ένα
µέρος της Αριστεράς έκανε τη δική του επιλογή έχει επιλέξει
καλλιέργεια χάους, χρεοκοπία, καταστροφή. Ένα άλλο µέρος
της αριστεράς, πιο οργανωµένα, καταλαµβάνοντας τα πλοία, δεν
επιτρέπει σήµερα στη µοναδική διέξοδο που έχει η χώρα στον
τουρισµό, να ανασάνουν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών. Και θα
περίµενε κάποιος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να δει µία
αντίδραση θετική.
Τέτοια φαινόµενα πολιτικού κουτσαβακισµού, που παρατηρούνται σ’ αυτή την Αίθουσα, δεν τα έχει ξαναζήσει η ελληνική
Βουλή. Τέτοιος λαϊκισµός από έναν άνθρωπο που φαντασιώνεται
τον εαυτό του Πρωθυπουργό της χώρας! Ποιάς χώρας όµως;
Μίας χώρας ερειπίων, ενός προτεκτοράτου των Βαλκανίων. Ε
όχι, αυτή δεν είναι εθνική στάση, όχι αυτό δεν το περιµένει ο ελ-
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ληνικός λαός.
Οφείλουµε, λοιπόν, εµείς όλοι όσοι πιστεύουν ότι η χώρα αυτή
πρέπει να έχει µέλλον να δώσουµε απάντηση. Και ποια είναι η
απάντηση; Είναι το µεσοπρόθεσµο, το εθνικό µας σχέδιο, για να
βγούµε από την κρίση και να οδηγήσουµε τη χώρα στο µέλλον;
Είναι η δανειακή σύµβαση εθνικός στόχος; Προφανώς, όχι. Και
κανένας δεν το ισχυρίστηκε. Είναι όµως, απαραίτητος ενδιάµεσος σταθµός σταθεροποίησης της οικονοµίας. Θα µπορούσε να
είναι διαφορετικά;
Λέει ο κ. Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία: «Όχι άλλους φόρους, περιορίστε τις δαπάνες». Δεν λέει όµως την αλήθεια. Τι σηµαίνει σήµερα «δαπάνες του δηµοσίου»; Εβδοµήντα οκτώ τοις
εκατό δαπάνες του δηµοσίου σηµαίνει µισθοί συντάξεις, επιδοτήσεις των ασφαλιστικών ταµείων. Πείτε το καθαρά, αντί για φόρους θέλετε να απολύσουµε τους µισούς δηµοσίους υπαλλήλους και να κόψουµε στη µέση τους µισθούς. Και όταν µας λέτε
εµάς, γιατί δεν περιορίζουµε τις ΔΕΚΟ, θα πρέπει να θυµηθείτε
τις εικόνες των συναδέλφων σας πριν από ένα µήνα στο Δηµαρχείο της Αθήνας, που µε ντουντούκες πήγαν να υπερασπιστούν
τη µονιµοποίηση συµβασιούχων για να υλοποιήσουν δήθεν την
πρότασή τους για λιγότερο κράτος.
Ε, δεν µπορείτε να δουλεύετε πλέον τον ελληνικό λαό. Πείτε
ξεκάθαρα: Θέλετε να απολυθούν οι µισοί δηµόσιοι υπάλληλοι.
Αυτή είναι η εναλλακτική σας πρόταση. Θέλετε να πάνε στο µισό
µισθοί και συντάξεις.
Εµείς λοιπόν, λέµε ξεκάθαρα: Το µεσοπρόθεσµο δεν είναι ούτε
ο εθνικός µας στόχος ούτε η εθνική µας επιλογή. Σταθεροποιούµε την οικονοµία. Και από εκεί και πέρα, έχουµε τεράστια ευθύνη. Και απευθυνόµαστε όλοι προς την Κυβέρνηση, και λέµε ότι
θα πρέπει τα µέτρα αυτά -τα οποία είναι περιοριστικά, είναι εν
πολλοίς άδικα, εν πολλοίς είναι ανυπόφορα για τον ελληνικό λαόνα συνοδευθούν από συγκεκριµένες διαρθρωτικές αλλαγές, τις
οποίες έχουµε εξαγγείλει κατ’ επανάληψη και τις οποίες δεν
έχουµε υλοποιήσει.
Η εξυγίανση όλης της δηµόσιας σφαίρας, του πολιτικού µας
συστήµατος πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Ένα δίκαιο
φορολογικό σύστηµα -αυτό που είπαµε ότι θα βάλουµε σε κίνηση- θα πρέπει να είναι το αµέσως επόµενο βήµα. Και αφού
σταθεροποιήσουµε την οικονοµία µας, να προχωρήσουµε σε ένα
καινούργιο αναπτυξιακό µοντέλο. Όχι µε το σύνθηµα: «Ρευστότητα στην αγορά», γιατί µια αγορά, η οποία στηρίζεται σε δανεικά, στηρίζεται σε φούσκες, στηρίζεται σε ένα λάθος
αναπτυξιακό µοντέλο, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αλλά σε µία
καινούργια αγορά η οποία θα υπηρετεί ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο, αυτό που είναι και ο δικός µας στόχος. Έτσι, λοιπόν, θα
πορευτούµε από εδώ και πέρα. Έτσι, λοιπόν, οφείλουµε να βαδίσουµε από εδώ και πέρα για να δώσουµε απάντηση στον ελληνικό λαό και να είµαστε πειστικοί.
Σήµερα ο καθένας µπροστά σ’ αυτήν την κρίση έχει την προσωπική του στάση. Εγώ προσωπικά στέκοµαι µε σεβασµό. Και
δεν το λέω υποκριτικά. Και ζητάω και συγγνώµη από όλους εκείνους τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι πράγµατι, δεν συµµετείχαν στο πάρτι και στο φαγοπότι των προηγούµενων δεκαετιών. Και έχουµε να τους υποσχεθούµε ένα πράγµα, ότι µε οποιοδήποτε κόστος, µε οποιοδήποτε πολιτικό και κοµµατικό κόστος,
θα προσπαθήσουµε να βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Θα
πρέπει να πάµε όλοι µαζί όµως, µε εθνικές συµφωνίες. Θα πρέπει
να πάµε όλοι µαζί βάζοντας πλάτη από όποια θέση κι αν βρισκόµαστε, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε µια νέα αναπτυξιακή
πρόταση, ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, σ’ αυτήν την καινούργια πορεία όλος ο πολιτικός κόσµος –τουλάχιστον, ο υπεύθυνος και σε αυτό µπορεί και πρέπει
να συµµετέχει και η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και οποιοσδήποτε άλλος σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο µπορεί να συµµετέχει σε αυτόν τον εθνικό στόχο- θα πρέπει να πάµε µαζί
ξεκαθαρίζοντας τις εθνικές προτεραιότητες, ξεκαθαρίζοντας ότι
ο στόχος είναι ένας: η Ελλάδα στο µέλλον να βασίζεται στις δικές
της δυνάµεις, η Ελλάδα στο µέλλον να µπορέσει να διαχειριστεί
µε τρόπο αποτελεσµατικό το τεράστιο δηµόσιο χρέος για να
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µπορέσουµε να υποσχεθούµε ένα καλύτερο µέλλον στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ρήγα, Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα, ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’
Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υψηλό πράγµατι το διακύβευµα
της ψήφου µας. Αυτή καθ’ αυτή η πορεία και το µέλλον της
χώρας, αλλά και η σταθερότητα στο οικοδόµηµα της Ευρωζώνης
στο οποίο ανήκουµε και πρέπει να ανήκουµε.
Στους είκοσι µήνες µε το σωσίβιο του µνηµονίου –το τονίζω
αυτό- και τις θυσίες ασφαλώς του ελληνικού λαού κρατηθήκαµε
στην επιφάνεια. Τώρα είµαστε στο ενδιάµεσο µιας διαδροµής και
πρέπει να βγούµε πέρα. Οι εταίροι µας, όπως είχα την ευκαιρία
να πω και στην επιτροπή που συζητείτο το µεσοπρόθεσµο, µας
έδωσαν τώρα µία σωστική λέµβο. Εναπόκειται σε εµάς να κωπηλατήσουµε, για να περάσουµε απέναντι µε ασφάλεια, ασφαλώς
µε οδηγό το σχέδιο -το πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής, όχι
φυσικά αυτό που θα θέλαµε αλλά αναγκαστικά, εξ ανάγκης, εκ
των πραγµάτων το συµφωνηµένο µε τους εταίρους και δανειστές
µας.
Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και τώρα που µε ακούνε και
πάλι πολίτες, ότι στο χωριό µου λέγανε: «Περήφανος είσαι όταν
δεν χρωστάς. Άµα χρωστάς δεν µπορείς να είσαι περήφανος,
ψωροπερήφανος «είσαι». Έχουµε δανειστές. Η χώρα κάτω από
το βάρος της υπερχρέωσης αυτήν τη στιγµή υφίσταται, αυτά που
υφίσταται. Και έχουµε χρέος όλοι να βάλουµε πλάτη για να φύγουµε από αυτήν την κατάσταση.
Σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα χάθηκε µία χρυσή
ευκαιρία: η συµπόρευση του πολιτικού κόσµου για να δυναµώσουµε τη διαπραγµατευτική φωνή µας, να δώσουµε ελπίδα στον
κόσµο, να διατηρήσουµε την κοινωνική γαλήνη που πάει να διαταραχθεί.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Αντιπολίτευσης, θα
δείχναµε πραγµατικά στο λαό και ότι έχουµε συναίσθηση των ευθυνών -ο πολιτικός κόσµος- γιατί φτάσαµε µέχρι εδώ, αλλά κυρίως θα δείχναµε ότι έχουµε απόφαση ξεπερνώντας κοµµατικές
γραµµές µε νέα αντανακλαστικά -όχι µε τα γνωστά παλαιοκοµµατικά αντανακλαστικά, χωρίς δισταγµούς και χωρίς διχασµούς
που ταλαιπώρησαν τη χώρα ιστορικά- να τα βγάλουµε πέρα, να
βγάλουµε τη χώρα από το τούνελ. Αυτό θα ήταν µία συνετή πολιτική, για το εθνικό συµφέρον. Εθνικό συµφέρον -και πρέπει να
το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, έστω και αν είναι αυτήν τη
στιγµή οργισµένος µε εµάς, αν είναι αγανακτισµένος- σηµαίνει
να µην χρεοκοπήσουµε, να µείνουµε στην Ευρωζώνη. Δεν θα
βρούµε αλλού το µέλλον µας. Να µην το χάσουµε αυτό το κεκτηµένο. Και το εθνικό συµφέρον, θέλω να πω προς τις πτέρυγες
της Αντιπολίτευσης δεν έχει ούτε κοµµατικό χρώµα ούτε παίρνει
ταµπέλες, είναι ένα και µοναδικό.
Το δίληµµα είναι υπαρκτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και
το λέω αυτό γιατί και εδώ µέσα ακόµα κάποιοι θεωρούν ότι κινδυνολογεί η Κυβέρνηση, ότι εκβιάζουν Κυβέρνηση και παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτοί που το λένε δεν έχουν τη συναίσθηση του κινδύνου µιας
ήττας µοναδικής για τη χώρα. Άγνοια, όµως, κινδύνου εγώ θέλω
να πω προς τις πτέρυγες της Αντιπολίτευσης δεν δικαιολογείται
στην πολιτική.
Λέγονται πολλά και ακούω πολλά από πολλούς συναδέλφους.
Θέλω να πω κάτι και εγώ ως ένας από εκείνους τους Βουλευτές
που θητεύουν για αρκετά χρόνια σ’ αυτό το Κοινοβούλιο. Εµείς
οι Βουλευτές, ασφαλώς, εκπροσωπούµε τους συµπολίτες µας
και τα συµφέροντά τους. Γι’ αυτό συµµεριζόµαστε και τις δυσκολίες και κατανοούµε την αγανάκτηση και την οργή τους.
Το Σύνταγµα, όµως –προσέξτε, και η χώρα λειτουργεί µε Σύνταγµα- µας θέλει αντιπροσώπους του Έθνους. Αυτό κάτι σηµαίνει. Για να γίνουµε αυτό που θέλει το Σύνταγµα, µας υπαγορεύει
απεριόριστο δικαίωµα γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση. Μας
δίνει αυτό το δικαίωµα, προκειµένου να εξυπηρετήσουµε το
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υπέρτατο εθνικό συµφέρον. Αυτό πάει πολλές φορές και κόντρα
στο ρεύµα. Αυτό πιστεύω ότι θα κάνουµε και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός από την άλλη
µεριά, ότι τα µέτρα στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου είναι και
επώδυνα και έχουν µεγάλο δείκτη αδικίας. Επίσης, είναι γεγονός,
κατά τη δική µου αντίληψη, ότι και η αφαίµαξη των εισοδηµάτων
που θα γίνει, θα φέρει νέες δυσκολίες στην προσπάθεια ανάκαµψης. Είναι, όµως, αναγκαστικές, σωστικές ενέργειες.
Εκείνο που έχει σηµασία είναι να εφαρµοστούν για να αποδώσουν. Έτσι, πρέπει να πούµε στους πολίτες ότι θα πιάσουν τόπο
οι θυσίες και θα µπορέσουµε και µε συνέχιση των διαπραγµατεύσεων, όπως είπε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα και ο Υπουργός
Οικονοµικών, µεταξύ των άλλων να ελαφρύνουµε από βάρη τους
συµπολίτες µας και να απαλύνουµε αδικίες. Πρέπει να κερδίσουµε το στοίχηµα.
Τρία είναι τα ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να δώσουµε το
βάρος, κατά τη γνώµη µου. Με αυτές τις προτάσεις τελειώνω και
θέλω να τις λάβει υπ’ όψιν η Κυβέρνηση.
Πρώτον, όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά. Πέρα από την προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί για τη µείωση των λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου –υπάρχουν ακόµη περιθώρια- το
βάρος πρέπει να πέσει στη καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Έγιναν κάποια βήµατα. Είναι ανεπαρκή.
Το θέµα της φοροδιαφυγής δεν είναι µόνο οικονοµικό, είναι
και θέµα δικαιοσύνης απέναντι στους πολίτες. Υπάρχουν περιθώρια. Χρειαζόµαστε, όπως είπε και ο Υπουργός –το πιστεύω και
εγώ- ένα νέο απλούστερο φορολογικό σύστηµα, το οποίο να το
θεσµοθετήσουµε µε συναίνεση για να µπορεί να αποδώσει, αλλά
κυρίως χρειαζόµαστε ένα νέο φορολογικό µηχανισµό. Ο υπάρχων απεδείχθη επιεικώς ανεπαρκής. Εδώ, χρειάζονται θαρραλέες τοµές, ακόµα και µε παράκαµψη των αγκυλωµένων δοµών.
Δεύτερο θέµα όσον αφορά τις αλλαγές στο κράτος. Μ’ αυτό
το υπερτροφικό, αντιπαραγωγικό κράτος δεν µπορούµε να πάµε
παραπέρα. Οι αλλαγές στο κράτος είναι κλειδί. Δεν είναι µόνο
δηµοσιονοµικό το θέµα ή δεν υπάρχουν απλά λόγοι βελτίωσης
των σχέσεων µε τον πολίτη ή την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το
θέµα ενός σύγχρονου κράτους είναι µια αναγκαιότητα, προκειµένου να υπηρετήσει το κράτος την αναπτυξιακή διαδικασία που
τόσο έχουµε ανάγκη.
Μ’ αυτό έρχοµαι στο τρίτο θέµα για την αναπτυξιακή ώθηση.
Είναι καιρός και οι προοπτικές είναι καλύτερες, να βάλουµε
µπρος την αναπτυξιακή µηχανή. Ευτυχώς, ωριµάζουν τα πράγµατα στην Ευρώπη. Μιλάνε για µέτρα που αποτελούν αναπτυξιακά αντίβαρα. Ήδη, πήραν την πρώτη απόφαση για τη µείωση
της συµµετοχής µας στο ΕΣΠΑ. Άρα, από εδώ και πέρα, το ΕΣΠΑ
θα αποδειχθεί βασικό εργαλείο για να δώσουµε ώθηση στην ανάπτυξη. Δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και τα άλλα εργαλεία.
Λέω µόνο στην Κυβέρνηση ότι για να προχωρήσει το ΕΣΠΑ, να
ενισχυθούν οι απορροφήσεις, θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα
και µε έκτακτες διαδικασίες, η προσπάθεια για να ωριµάσουν
έργα και δράσεις. Εάν δεν έχουµε ώριµα έργα και δράσεις, τίποτα δεν θα απορροφήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας,
λέγοντας ότι σε εµάς τους Βουλευτές πέφτει το βάρος µίας κρίσιµης για τη χώρα, για το Έθνος απόφασης. Λειτουργούµε και
εµείς –και να το καταλάβουν οι πολίτες- υπό συνθήκες ακραίας
πίεσης και φόρτισης. Αλλά, αυτός είναι ο ρόλος µας. Πρέπει να
αντέξουµε. Είµαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούµε θετικά σε αυτήν
την πρόκληση και θα σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Β’ Αθήνας ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνο Γείτονα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία
Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους µας
πόσο επισφαλής και κρίσιµη είναι η θέση της χώρας µας διεθνώς. Είναι, επίσης, γνωστό, το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά,
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πόσο αναγκαίο είναι να επιτευχθεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή
και η σταθεροποίηση της οικονοµικής κατάστασης στη χώρα
µας.
Καλούµαστε, λοιπόν, εδώ σήµερα να συζητήσουµε ένα δύσκολο, πολυετή οικονοµικό προγραµµατισµό, µε µοναδικό στόχο
ουσιαστικά να αποκτήσουµε τον αναγκαίο χρόνο για ένα µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ανάπτυξης στη χώρα. Αλίµονο εάν δεν το
πετύχουµε. Είναι µία πίστωση χρόνου που µας δίνει η Διεθνής
Κοινότητα.
Βέβαια, η πίστωση δεν είναι δωρεάν. Κοστίζει πολύ ακριβά.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η φορολογική επιβάρυνση
είναι πολύ µεγάλη και άδικη για αρκετούς από τους συµπολίτες
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει, όµως, να ξεχνάµε
ότι όταν τελειώσει η βοήθεια του δανείου, θα πρέπει να στηριχθούµε στις δικές µας δυνάµεις χωρίς νέα δανεικά. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µόνο εάν µπούµε σταδιακά σε µία τροχιά
κατάρτισης πλεονασµατικών προϋπολογισµών.
Είναι εύκολο; Όχι. Έχουµε καµµία άλλη επιλογή; Καµµία. Για
να προωθήσουµε, όµως, µία τέτοια ριζική αλλαγή στο κράτος,
χρειαζόµαστε οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα. Αυτή τη
σταθερότητα επιδιώκει να εξασφαλίσει το κράτος µε την πέµπτη
δόση, αλλά και µε τον µακροχρόνιο δανεισµό. Δεν είναι δυνατόν
να προχωρήσουµε σε δράσεις ανάπτυξης και προστασίας των
ασθενέστερων, εάν αυτήν τη στιγµή η χώρα κηρύξει στάση πληρωµών.
Το τελευταίο διάστηµα πολλοί υποστηρίζουν ότι το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο αποτελεί ένα µεγάλο δίληµµα. Εάν και συµφωνώ
επί της αρχής, δεν συµµερίζοµαι, όµως, σε καµµία περίπτωση
τον τρόπο που παρουσιάζεται από την αντιπολίτευση και κυρίως
από τη µείζονα Αντιπολίτευση, από εκείνους που έχουν πραγµατικά µεγάλη ευθύνη για την κρίση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα.
Το βασικό µας πρόβληµα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι αντί να
εφαρµόζουµε µε συνέπεια ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης
για τη χώρα, στηριχθήκαµε σε ευκαιριακές πολιτικές που συνδέθηκαν µε την εξυπηρέτηση συγκυριακών αναγκών.
Δείτε το παράδειγµα της φορολογίας. Νοµίζω, ότι είναι το πιο
χαρακτηριστικό. Κάθε φορά είµαστε σε διορθωτικές κινήσεις,
ώστε να βγουν τα νούµερα, χωρίς να καταφέρουµε να φτιάξουµε
ένα σταθερό πλαίσιο για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ένα
πλαίσιο που θα αποτελεί κίνητρο για νέες επενδύσεις, που θα εγγυάται στον πολίτη στοιχειώδη ασφάλεια προγραµµατισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποφασίσουµε εάν
θέλουµε να γίνουµε σοβαρό κράτος µε αποτελεσµατική Δηµόσια
Διοίκηση και ισχυρή ιδιωτική οικονοµία. Διαφορετικά, ας αποφασίσουµε ότι δεν µας ενδιαφέρει ούτε το ευρώ, ούτε η Ευρωπαϊκή
Ένωση, ούτε το διεθνές εµπόριο. Είναι και αυτό µία επιλογή.
Πρέπει, όµως, να πάρουµε σαφή θέση χωρίς υπεκφυγές, αναβολές ή ψευτοδιλήµµατα.
Η παρούσα Κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια προσπαθεί να κρατήσει τη χώρα όρθια. Την προσπάθεια αυτή οι πολίτες κατά µεγάλη πλειοψηφία την έχουν αντιµετωπίσει, κατά την άποψή µου,
µε µεγάλη ωριµότητα. Ο κόσµος που φωνάζει εδώ και ένα µήνα
στις πλατείες δεν ζητά στασιµότητα. Ζητά δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα. Αυτές είναι οι µεγάλες προκλήσεις για τη νέα
Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό για µένα η αναγκαία ψήφιση του µεσοπρόθεσµου πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τρία πράγµα. Πρώτον, τη δηµιουργία µιας οργανωµένης, αποτελεσµατικής, αλλά κυρίως
συνεπούς Δηµόσιας Διοίκησης. Δεν µπορεί να ζητάµε από τον
πολίτη να είναι συνεπής, αλλά το κράτος να ξεχνά µονίµως τις
υποχρεώσεις του. Η σχέση εµπιστοσύνης πρέπει να είναι αµφίδροµη.
Δεύτερον, σταθερό, δίκαιο φορολογικό σύστηµα µε διεύρυνση
της φορολογικής βάσης. Προφανώς, είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα για να µην το έχουµε πετύχει µέχρι τώρα. Πιστεύω, όµως,
ακράδαντα, εφόσον πολλές άλλες χώρες έχουν δηµιουργήσει
ένα τέτοιο πλαίσιο, µπορούµε να το κάνουµε και για την Ελλάδα.
Δεν µπορώ να βρω καµµία αιτία που δεν έχει γίνει µέχρι τώρα
µια Διακοµµατική Επιτροπή µε συµµετοχή εµπειρογνωµόνων µε
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όλους όσους γνωρίζουν το αντικείµενο, ώστε να δηµιουργηθεί
ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, που να ενσωµατώνει τις επιθυµίες του λαού για δικαιοσύνη.
Τρίτον, ανάπτυξη και ρευστότητα. Είναι επιτακτική η ανάγκη
για άµεση φθηνή χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Γνωρίζουµε
πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις αυτήν την στιγµή δεν µπορούν να
βρουν επενδυτικά κεφάλαια.
Η πρόσφατη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεκδίκηση της Κυβέρνησης για τη µείωση της κρατικής συµµετοχής
στο 15% για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Φτάνει, όµως, µόνο αυτό; Πρέπει να έχουµε έτοιµα
τα σχέδια, στα οποία θα κατευθύνουµε την ανάπτυξη ενός νέου
παραγωγικού µοντέλου, εφόσον έχουµε αποδεχθεί όλοι σχεδόν
ότι το παλιό έχει δώσει ό,τι είχε να δώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σηµαντικό το άρθρο
46 που αναστέλλει τους πλειστηριασµούς έως 31.12.2011 για
απαιτήσεις µέχρι 200.000 από πιστωτικά ιδρύµατα.
Θα ψηφίσω το µεσοπρόθεσµο, γιατί θέλω να διατηρηθεί η δυνατότητα να λειτουργούν τα νοσοκοµεία, τα σχολεία και να πληρώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μίχου.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θέλετε γιατί ο Υπουργός σας έχει
µιλήσει όλους τους χρόνους και έχουµε πάρει µια απόφαση περιορισµού του χρόνου οµιλίας των Βουλευτών.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή -όπως ξέρετε- συζητούµε το µεσοπρόθεσµο, που
είναι ένα κείµενο που προέρχεται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και πολύ φοβούµαι ότι στη συζήτηση που έγινε εδώ στη
Βουλή δεν έχουµε συζητήσει για το µεσοπρόθεσµο, παρακαλώ
σεβαστείτε τη δουλειά που έχουν κάνει οι εργαζόµενοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και επιτρέψτε µου να εκφραστώ µε
άνεση χρόνου για το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα της χώρας. Σας
ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τρεις συνεχόµενες ηµέρες
παρακολουθώ µε ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των συναδέλφων στη Βουλή. Όλοι οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και
ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας είναι αρνητικοί ως προς το µεσοπρόθεσµο. Από αυτό εύκολα µπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο
συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Όµως, µε προβληµατίζει αυτή η διαπίστωση διότι η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα
κόµµα που έχει κυβερνήσει, άρα, έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη
χώρα η τοποθέτησή της σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα.
Πιστεύω ότι σε συνθήκες απόλυτης κρίσης όπως η σηµερινή,
δεν αναζητείς τις διαφορές αλλά τα σηµεία συµφωνίας. Δεν κοιτάς τι σε χωρίζει αλλά τι σε ενώνει. Δεν είναι η ώρα για διλλήµατα
τεχνητά του τύπου «τιάρα ή σαρίκι». Ας δούµε λοιπόν τι ισχύει
πραγµατικά και πού µπορούµε να βρούµε σηµεία σύγκλισης.
Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έχουν συµφωνήσει προ πολλού ότι η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη.
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία έχουν συµφωνήσει πέρυσι τον Ιούνιο ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ψηφίσαµε µαζί σε αυτήν την Αίθουσα το νόµο
περί δηµοσιονοµικής ευθύνης, που ορίζει ότι κάθε χρόνο τέτοιο
καιρό η Κυβέρνηση θα καταθέτει το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Με βάση αυτόν το νόµο φέραµε το
µεσοπρόθεσµο όπως θα έκανε και η Νέα Δηµοκρατία αν ήταν
στην Κυβέρνηση.
Τι είναι το µεσοπρόθεσµο; Είναι ο προθάλαµος της συζήτησης
για τον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς. Περιλαµβάνει τις
υλοποιήσεις στον προϋπολογισµό των δυο προηγούµενων χρόνων, την εκτίµηση για την πορεία του προϋπολογισµού που είναι
σε εκτέλεση και την πρόταση προς συζήτηση για τον επόµενο
χρόνο. Επίσης, παραθέτει το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο εντός του
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οποίου θα κινηθεί ο προϋπολογισµός της επόµενης χρονιάς.
Άρα, µέχρι εδώ όλα αυτά είναι ζητήµατα για τα οποία και η
Νέα Δηµοκρατία συµφωνεί επί της αρχής. Το µεσοπρόθεσµο παρουσιάζει επίσης ποια είναι η δυναµική των δηµοσιονοµικών µεγεθών κάτω από την υπόθεση εργασίας ότι δεν θα πάρουµε
κανένα µέτρο. Αυτό στην τεχνική ορολογία το λέµε «σενάριο
βάσης» και τι µας λέει πρακτικά; Μας λέει πού θα διαµορφωνόταν το έλλειµµα της χώρας από σήµερα και κάθε χρόνο µέχρι το
2015, εάν δεν κάναµε καµµία παρέµβαση και το ίδιο µας λέει και
για το χρέος. Τι θα συνέβαινε στο χρέος της χώρας κάθε χρόνο
από σήµερα µέχρι και το 2015 εάν δεν κάναµε καµµία παρέµβαση. Πιστεύω ότι ακριβώς την ίδια εργασία θα έκανε και η Νέα
Δηµοκρατία εάν ήταν κυβέρνηση σήµερα και έφερνε το µεσοπρόθεσµο, όπως κάνουµε εµείς σήµερα.
Η εκτίµησή µας στο σενάριο βάσης, µε βάση την επεξεργασία
που κάναµε στο Γενικό Λογιστήριο, δείχνει ότι το έλλειµµα της
γενικής Κυβέρνησης το 2015, χωρίς παρεµβάσεις, θα έφτανε στο
14,5% του ΑΕΠ. Προσέξτε τι σας λέω: Το 2015, αν δεν πάρουµε
κανένα µέτρο από σήµερα µέχρι και το 2015, το έλλειµµα θα ήταν
ξανά στο 14,5%. Δηλαδή, µόλις µια ποσοστιαία µονάδα, κάτω
από το έλλειµµα που παρέδωσε η Νέα Δηµοκρατία το 2009.
Και αν κάποιος από σας αναρωτηθεί «πώς είναι δυνατό να συµβαίνει αυτό;», θα σας πω ότι τα δηµοσιονοµικά µεγέθη έχουν µια
δικιά τους δυναµική αυτόνοµη, που ουσιαστικά καθορίζει και
ποια είναι η επίδοση την οποία θα έχουµε. Αρκεί να σας πω ότι
αν κάποιος ανατρέξει και δει την πορεία που ακολουθούν οι
τόκοι, θα διαπιστώσει ότι οι τόκοι ξεφεύγουν από τα 14 µε 15 δισεκατοµµύρια και ξεφεύγουν πολύ πάνω από τα 23 µε 24 δισεκατοµµύρια σε περίπτωση που δεν κάνουµε καµµία παρέµβαση.
Και το ίδιο βέβαια συµβαίνει και µε το χρέος. Εάν δεν κάνουµε
το παραµικρό και υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί κάποιος
στον πλανήτη, που θα ήταν διατεθειµένος να δανείζει µια χώρα
η οποία ζει κάθε χρόνο µε ελλείµµατα της τάξης του 15%, θα
έφτανε το χρέος στα 500 δισεκατοµµύρια.
Αλλά βέβαια όλοι σας αναγνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, διότι κανείς δεν θα έφτανε στο σηµείο να δανείζει
σε µια χώρα που δεν θα έπαιρνε κανένα µέτρο ώστε να φτάσει
το χρέος της στα 500 δισεκατοµµύρια.
Ερωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας:
«αυτό είναι το σενάριο βάσης πάνω στο οποίο εµείς δουλέψαµε,
έχετε άλλη εκτίµηση»; Η άποψή µου είναι πως δεν έχετε διαφορετική εκτίµηση, πως συµφωνείτε στο σενάριο βάσης. Άρα και
σ’ αυτό το σηµείο συµφωνούµε.
Επίσης, θεωρώ ότι συµφωνούµε ότι το δηµοσιονοµικό κενό,
δηλαδή τα µέτρα, τα οποία χρειάζεται να πάρουµε από σήµερα
µέχρι και το 2015 προκειµένου να περιορίσουµε το 2015 το έλλειµµα κάτω από το 2%, είναι της τάξης των 28 δισεκατοµµυρίων.
Άρα και σ’ αυτό συµφωνούµε. Εποµένως συµφωνούµε ότι πρέπει
να κάνουµε µια προσπάθεια εξοικονοµήσεων, η οποία θα µειώσει
το 2015 το έλλειµµα και θα το φέρει κάτω από το 2% και αυτό
προϋποθέτει -όπως σας είπα- 28 δισεκατοµµύρια.
Τι λέει, λοιπόν το µεσοπρόθεσµο για το οποίο συζητάµε; Περιγράφει εκείνες τις δαπάνες τις οποίες θα περικόψουµε και εκείνους τους τοµείς, στους οποίους θα αυξήσουµε τα έσοδα, έτσι
ώστε να πετύχουµε το στόχο. Ποια είναι η πρόταση που καταθέσαµε; 14 δισεκατοµµύρια από την εξοικονόµηση θα προκύψουν
από την περικοπή των δαπανών και άλλα 14 δισεκατοµµύρια θα
προκύψουν από την αύξηση των εσόδων.
Υποψιάζοµαι ότι αν ήσασταν κυβέρνηση και ερχόσασταν εδώ
από τη στιγµή που συµφωνούµε ότι 28 δισεκατοµµύρια είναι το
ζητούµενο, το ίδιο θα κάνατε και εσείς.
Τώρα βρίσκω το σηµείο από το οποίο µπορούµε να αρχίσουµε
να διαφωνούµε. Αντιλαµβάνοµαι ότι εσείς µπορεί να είχατε µια
διαφορετική πρόταση ως προς το σηµείο, αν και δεν το άκουσα
καθαρά αλλά πιθανότατα στη συζήτηση που γίνεται εδώ µέσα
στη Βουλή, µπορεί να ερχόσασταν και να καταθέτατε την άποψη
ότι «εµείς δεν θέλουµε η περικοπή αυτή να γίνει µε τον τρόπο
που εσείς την έχετε κάνει, δηλαδή το µισό να προέρχεται από
τις δαπάνες και το άλλο µισό να προέρχεται από τα έσοδα».
«Εµείς θα προτιµούσαµε, για παράδειγµα η εξοικονόµηση κατά
τα 2/3 να προκύψει από το σκέλος των δαπανών και κατά το 1/3
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να προκύψει από το σκέλος των εσόδων». Καµµία αντίρρηση.
Αλλά, ελάτε να το συζητήσουµε. Ελάτε στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους να κάνουµε µια συζήτηση για το ποιο είναι αυτό,
που εσείς προτείνετε. Δεν ήρθατε στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, αρνηθήκατε τη συζήτηση, πήγατε στο «Ζάππειο 2», καταθέσατε την πρότασή σας και είπατε ότι «εµείς διαφωνούµε µε
όλα αυτά τα οποία κάνετε» και µάλιστα, καταθέσατε, κατά έναν
τόσο έντονο τρόπο, τη διαφωνία σας που σχηµατίζεται πολλές
φορές η εντύπωση σε έναν τρίτο παρατηρητή, ότι δεν υπάρχει
το παραµικρό πεδίο σύγκλησης ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα
Δηµοκρατία, όταν µόλις προηγουµένως περιέγραψα ότι σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, ακριβώς
επειδή και τα δυο κόµµατα έχουν κυβερνήσει, αισθάνονται ότι
αυτά είναι τα δεδοµένα και πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψουµε.
Λέω, λοιπόν, εφόσον συνειδητοποιείτε ότι το κενό είναι 28 δισεκατοµµύρια, ακόµη και αυτήν τη στιγµή σας καλώ στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους να µας καταθέσετε τις προτάσεις σας
και για το σκέλος των δαπανών και για το σκέλος των εσόδων,
αλλά γραµµή-γραµµή. Φέρτε το οικονοµικό κλιµάκιο της Νέας
Δηµοκρατίας, θα θέσω στη διάθεσή σας όλο το προσωπικό του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο έχει επεξεργαστεί
το µεσοπρόθεσµο, θα πάρουµε εκεί τα δεδοµένα τα δικά σας και
τις προτάσεις σας. Να µας πείτε συγκεκριµένα τι θα κόψουµε
από τις δαπάνες όταν το 75% των πρωτογενών δαπανών είναι µισθοί, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες.
Όχι γενικά και αόριστα, όχι να µιλάµε κατά έναν τρόπο που να
γινόµαστε αρεστοί στους πολίτες, αλλά κατά έναν τρόπο που να
είµαστε χρήσιµοι στους πολίτες. Να µας πείτε µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο, από ποιο κοµµάτι θα κόψουµε, ποιον θα αφορά
αυτό το κοµµάτι το οποίο θα κόψουµε. Για να ξέρει ο πολίτης
ποια είναι η πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η πρόταση που καταθέτει η Νέα Δηµοκρατία.
Όταν ερχόµαστε στο σκέλος των εσόδων να µην µιλάµε γενικά
και αόριστα ότι θα κτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως και να
χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή αλλά υπάρχει και µια αδήριτη
πραγµατικότητα που λέει κάτι πολύ απλό: «και πριν την κρίση η
Ελλάδα ως προς τα έσοδά της υστερούσε σε σχέση για τις υπόλοιπες χώρες για το ίδιο επίπεδο ΑΕΠ». Αυτή είναι η υποχρέωση
που έχει ένα κόµµα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα: να έρθει
και να καταθέσει προτάσεις.
Εµείς, µε τη δουλειά που έχουµε κάνει στο Γενικό Λογιστήριο
σάς λέω ότι το «Ζάππειο 2» οδηγεί σε ελλείµµατα της τάξης των
36 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Εάν εσείς διαφωνείτε ελάτε µε όλο
το οικονοµικό κλιµάκιο στο Γενικό Λογιστήριο, το θέτω στη διάθεσή σας να κάνουµε επεξεργασία. Αν αποδειχτεί ότι το «Ζάππειο 2» δεν οδηγεί στα 36 δισεκατοµµύρια, όχι µόνο θα ζητήσω
δηµόσια συγγνώµη, αλλά θα προσπαθήσω το σύνολο των προτάσεων οι οποίες οδηγούν πραγµατικά σε µείωση του ελλείµµατος το 2015 κάτω από το 2% να το ενσωµατώσω στο µεσοπρόθεσµο το οποίο καταθέτει η Κυβέρνηση, γιατί θα έχω υποχρέωση, εφ’ όσον υπάρχει µία λύση, η οποία είναι κοινωνικά πιο επωφελής για τους πολίτες, να υιοθετήσω το σύνολο των προτάσεών
σας. Όσο αυτό δεν το κάνετε, µε οδηγείτε στην υποψία ότι ούτε
εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι το «Ζάππειο 2» µπορεί πραγµατικά να
λύσει τα προβλήµατα.
Να σας πω και κάτι άλλο; Εάν καταφέρουµε και καθίσουµε στο
ίδιο τραπέζι και καταθέσουµε και µία πρόταση η οποία θα στηρίζεται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δηµοκρατία, έχει δηλαδή
τη µέγιστη δυνατή πολιτική υποστήριξη, µε αυτόν τον τρόπο θα
ενισχυθεί και η θέση όχι µόνο της Κυβέρνησης, αλλά της ίδιας
της χώρας απέναντι σε όλους αυτούς, οι οποίοι λένε «βάλτε σε
µία τάξη τη χώρα, γιατί η αίσθηση που έχουµε όταν παρακολουθούµε την Ελλάδα είναι ότι το πολιτικό δυναµικό αυτής της
χώρας δεν αναλογίζεται το µέγεθος των προβληµάτων».
Ακόµη και αν αύριο ένας Θεός αφαιρούσε από την Ελλάδα τα
350 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος, σας διαβεβαιώνω ότι µέσα σε
δεκαπέντε µε είκοσι χρόνια θα είχαµε άλλα 350 δισεκατοµµύρια,
γιατί αυτό το πολιτικό σύστηµα η Βουλή δεν είναι διατεθειµένο
να πάρει µία σηµαντική απόφαση: να σταµατήσει να παράγει ελλείµµατα, όπως κάνει από το 1974 µέχρι σήµερα. Δεν υπάρχει
ούτε ένας χρόνος από το 1974 µέχρι σήµερα που να µην παρά-
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γονται δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, ανεξάρτητα από Κυβερνήσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε και να πάρουµε σηµαντικές αποφάσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Η Κυβέρνηση τα εισηγείται, κύριε
Υπουργέ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λέω, λοιπόν -επειδή έχω ακούσει πολλές φορές να γίνονται
σχόλια- δεν κάναµε λάθη; Βεβαίως και κάναµε λάθη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι κάνατε για τη φοροδιαφυγή µέχρι τώρα;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχουµε κάνει λάθη και υπάρχουν και καθυστερήσεις πολλές σε πολλά ζητήµατα. Είµαι εδώ πέρα µε αίσθηµα ευθύνης για
τα λάθη που έχουµε κάνει, είµαι εδώ πέρα µε αίσθηµα ευθύνης
για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Δεν είναι ότι όλα τα πράγµατα τα έχουµε κάνει σωστά. Αλλά πρέπει, κάποια στιγµή να αναγνωρίσουµε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει και δεν µπορεί να
προχωρήσει εάν συνεχώς αναφερόµαστε στο παρελθόν. Πρέπει
να δούµε τι θα κάνουµε από εδώ και πέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά θέλω να ρωτήσω τους
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας οι οποίοι µας λένε «εµείς
δεν ψηφίζουµε το Μεσοπρόθεσµο», όταν απευθύνεστε στους συναδέλφους σας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, και
λέτε ότι «Εµείς δεν ψηφίζουµε το µεσοπρόθεσµο» είσαστε ειλικρινείς, όταν τους λέτε «και εσείς να µην ψηφίζετε το µεσοπρόθεσµο»; Πολύ φοβούµαι κύριοι συνάδελφοι ότι δεν είστε
ειλικρινείς.
Φέρνοντας το Μεσοπρόθεσµο στη Βουλή, νιώθω ότι ως επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάνω το καθήκον
µου. Ψηφίζοντας το µεσοπρόθεσµο, νιώθω ως Βουλευτής ότι
κάνω το καθήκον µου.
Θέλω, κλείνοντας, να διαβάσω ένα στίχο από ένα άσµα που
άκουγα στα φοιτητικά µου χρόνια. Προέρχεται από τους «Αχαρνείς» του Σαββόπουλου. Μου τον υπενθύµισε ένας συµφοιτητής
µου από τη Λάρισα, ο οποίος µου έστειλε σήµερα ένα µήνυµα.
Λέει: «Ζει τα ωραία πράγµατα µε αίµα και µε θυσίες προς το συµφέρον όλων σας, για το κοινό καλό. Δεν θα σας πει παινέµατα,
δεν ξέρει κολακείες και για την ευτυχία σας πληρώνει ακριβά».
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µας είπατε, κύριε
Υπουργέ, πόσα χρωστά η Hochtief.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Σαχινίδη.
Κύριε Κουρουµπλή, αν έχετε την καλοσύνη, δεν έχετε το λόγο.
Προχωρούµε στον κ. Δηµήτριο Παπουτσή, Βουλευτή Καβάλας
του ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, σηµαντικό ρόλο για το τι ψηφίζει η Βουλή έχει σε
κάθε περίπτωση και το τι εισηγείται αρµοδίως ο έχων τη σχετική
ευθύνη εισηγήσεως ενός σχεδίου νόµου Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω αποφασίσει να διατυπώσω
ορισµένες θέσεις µου, αφού προηγουµένως αναφέρω ότι µε βρίσκουν στις βασικές τους αναφορές σύµφωνο τόσο οι θέσεις που
διατύπωσε εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας όσο και οι θέσεις
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών,
του κ. Βενιζέλου.
Αφορµή, όµως, για αυτήν την τοποθέτησή µου αποτελεί αυτή
η ζώσα εξέλιξη, αυτή η πρωτοφανής κατάσταση που µας περιβάλλει στις µέρες µας και σήµερα, όπου χιλιάδες –και δικαίωςαγανακτισµένων πολιτών βρίσκονται αυτήν τη στιγµή έξω από το
Κοινοβούλιο, διαµαρτύρονται έντονα, αντιδρούν, προκαλούνται
πρωτόγνωρα επεισόδια.
Από την άλλη πλευρά, εµείς ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι Βουλευτές των άλλων κοµµάτων είµαστε
υποχρεωµένοι εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, να επιτελέσουµε το
θεσµικό µας ρόλο.
Θέλω να σας πω ότι µου προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη το γεγονός
ότι εδώ και πάνω από ένα µήνα βρίσκεται ανηρτηµένο εδώ, λίγα
µέτρα έξω από το Κοινοβούλιο, ένα πανό που αποφαίνεται ότι η
χούντα δεν τελείωσε το 1974 και άρα υπονοεί ότι εξακολουθεί
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να υπάρχει και σήµερα στη χώρα µας. Διαφωνώ κάθετα µε το µήνυµα που πρεσβεύει αυτό το πανό για πολλούς και αυτονόητους
λόγους.
Μου προκαλεί, επίσης, θλίψη η περιπετειώδης και σε κάποιες
περιπτώσεις ίσως και επικίνδυνη έλευσή µας και αποχώρησή µας
από τη Βουλή λόγω αυτού του ιδιότυπου αποκλεισµού που ζει η
Βουλή εδώ και µέρες -µε κορύφωση τη σηµερινή- και άρα, του
αποκλεισµού που υφίσταται η εύρυθµη λειτουργία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος.
Αντιδρώ και δεν αποδέχοµαι είτε τα γραπτά είτε τις φωνές που
ακούγονται και που θέτουν υπό ευθεία αµφισβήτηση το ίδιο το
δηµοκρατικό µας πολίτευµα µε αυτόν τον τρόπο.
Αντιδρώ, επίσης, για το γεγονός ότι έλαβα, όπως και όλοι οι
υπόλοιποι συνάδελφοί µου, µε ένα τελεσιγραφικό και συνάµα
απειλητικό τρόπο, εξώδικη δήλωση, στην οποία απειλούµαι µε
εξοστρακισµό από τη χώρα µου και µε µια σειρά από άλλες διώξεις. Είναι απειλές, δηλαδή, που ευθέως αµφισβητούν αυτονόητα
και συνταγµατικά µου δικαιώµατα και ως πολίτη αυτής της
χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Πήρα την απόφαση να µιλήσω, γιατί αντιλέγω σε όλες αυτές
τις φωνές που άκριτα και απερίσκεπτα επικαλούνται την ανάγκη
να επιστρέψουµε στη δραχµή, να επιστρέψουµε στο παρελθόν,
αφήνοντας τη χώρα να καταρρεύσει. Πήρα την απόφαση να µιλήσω, όχι για να υποστηρίξω προφανώς ένθερµα όλες αυτές τις
ρυθµίσεις και τις πρωτοβουλίες που είµαστε αναγκασµένοι να
πάρουµε µέσα από την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Έχω µάθει, όµως, στα κρίσιµα και σκληρά διλήµµατα να είµαι
παρών και να παίρνω θέση. Έχω µάθει, όπως και οι περισσότεροι
–είµαι βέβαιος- να µην επιλέγω τη βολική και ουδέτερη σιωπή,
φοβούµενος τη στοχοποίηση της πολλές φορές δυσάρεστης
άποψής µου.
Πήρα το λόγο, λοιπόν, για να πω «ναι», πως κάτω από άλλες
συνθήκες θα ήθελα να γίνει και πιο καλά προετοιµασµένη και µε
πιο επωφελείς, ασφαλώς, όρους η προσπάθεια για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, η προβλεπόµενη φορολόγηση,
που όντως είναι σκληρή και άδικη για τα λαϊκά στρώµατα. Ναι,
θα ήθελα κάτω από διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις να
µιλάµε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, ώστε πράγµατι να
πληρώνουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
Θέλω να καταθέσω τον προβληµατισµό µου για το ότι πράγµατι µε σκοπό τον περιορισµό του δηµοσίου χρέους και την ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας θα πρέπει να
αξιοποιήσουµε σωστά και τη δηµόσια περιουσία µας.
Ενδεικτικά εδώ θέλω να αναφερθώ στις περιπτώσεις της δηµόσιας γης στην περιοχή του Νοµού Καβάλας. Μιλώ συγκεκριµένα για τρεις µεγάλες εκτάσεις, στη Νέα Ηρακλείτσα και στον
Ακροπόταµο του πρώην Δήµου Ελευθερών. Αναφέροµαι σκοπίµως, αλλά και ενδεικτικά, σε αυτές τις εκτάσεις που µόλις σας
προείπα.
Επίσης, αναφέροµαι σε µια επενδυτική κατεύθυνση που θέλει
το λιµάνι και τον αερολιµένα της Καβάλας, αλλά και τα εξαντληθέντα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Θάσο να
εντάσσονται σε ένα πλαίσιο στρατηγικής αξιοποίησης µέσα από
την ιδιωτικοποίηση της εκµετάλλευσης µέρους αυτών των υποδοµών.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση είµαι βέβαιος ότι ιδιαίτερα για τις
εκτάσεις που προανέφερα, σίγουρα θα έχουν µία καλύτερη τύχη,
επ’ ωφελεία της τοπικής ανάπτυξης και άρα των τοπικών κοινωνιών.
Θέλω να σας θυµίσω εδώ, ότι πρόκειται σε ένα βαθµό για τις
ίδιες εκτάσεις που ανταλλάχθηκαν παράνοµα µε τις εκτάσεις της
Ιεράς Μονής Βατοπεδίου µέσα σε λίγα µερόνυχτα το Μάιο του
2007, µε το γνωστό σκανδαλώδη τρόπο. Γι αυτές τις εκτάσεις
τότε, είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ µε τους συµπατριώτες µου,
για να τις επιστρέψουν οι πρωταγωνιστές αυτού του πλιάτσικου
πίσω, µέσα σε λίγους µήνες, ώστε να επανέλθουν υπό το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο προφανώς σήµερα θα υπηρετηθεί µε
απόλυτα διαφανή και σωστό τρόπο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα διλλήµατα λοιπόν που µπαίνουν σήµερα έχουν να κάνουν µε το ότι ή παίρνουµε πράγµατι
µία απόφαση που είναι σκληρή και οδυνηρή και συνεχίζουµε το
δύσκολο δρόµο της εξυγίανσης της χώρας προφανώς. Μία απόφαση έστω, που επάγεται όλες αυτές τις αδικίες των φτωχών και
των µικροµεσαίων εισοδηµατικά στρωµάτων, που δεσµευόµαστε
άλλωστε στο µέλλον να άρουµε, ή αλλιώς αφήνουµε τη χώρα να
καταρρεύσει και ακολουθούµε το µαρτυρικό δρόµο της πτώχευσης, της πραγµατικής και γενικευµένης φτώχειας του λαού µας
και µίας άλλη ιδιότυπης προσφυγιάς µέσα και έξω από την πατρίδα µας.
Είµαστε βέβαιοι ότι θέλουµε να επιλέξουµε την οδό της «υπερήφανης» απόφασης, καταψήφισης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που είναι προφανές ότι δεν αρέσει άλλωστε σε
κανέναν; Να το καταψηφίσουµε προκειµένου να κρατήσουµε ως
δήθεν πολύτιµο φυλαχτό µία αµφισβητούµενη προφανώς εθνική
υπερηφάνεια που θα µας οδηγήσει όµως κατευθείαν στη χρεοκοπία;
Το δίλληµα λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, απαντάται µε ένα «ναι»,
στο µεσοπρόθεσµο και αυτό θέλω να το ξέρουν όλοι. Να το ξέρουν οι συµπολίτες µου, πολλοί από τους οποίους προφανώς δυσαρεστούνται µε αυτή τη στάση µου. Να το ξέρουν οι χιλιάδες
των αγανακτισµένων συµπολιτών µας, που µας παρακολουθούν
και µας κρίνουν µε βάση την δική τους οπτική γωνία και που πολλοί από αυτούς προφανώς αµφισβητούν το ίδιο το δηµοκρατικό
µας πολίτευµα, αλλά και τη συνταγµατική µας υποχρέωση να κυβερνηθεί σε αυτές τις δύσκολες στιγµές ο τόπος.
Ναι λοιπόν, γιατί ο ρόλος µας εδώ δεν είναι να είµαστε αρεστοί
σε όλους και για όλα αλλά να παίρνουµε ακόµα και οδυνηρές
αποφάσεις προς όφελος όµως της χώρας, καθοδηγούµενοι από
τη λογική και τη συνείδησή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµήτρη Παπουτσή, Βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Μιχαήλ Τζελέπη, Βουλευτή Σερρών του
ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως νεοεκλεγείς Βουλευτής το
µόνο που δεν περίµενα ποτέ να φανταστώ, ήταν πως θα
χρειαζόταν να στηρίξω µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, τα
οποία µε στόχο το εθνικό συµφέρον θα έπλητταν τη µικροµεσαία
ελληνική οικογένεια, όπως επίσης να βρεθώ και µετά από ένα
χρόνο να αδειάζω τη συνείδησή µου και την ιδεολογία µου, µετά
από αστοχίες και παραλείψεις, για να σωθεί η χώρα.
Γιατί; Γιατί οι µέρες οι οποίες διανύουµε σήµερα είναι µακράν
οι κρισιµότερες της νεότερης ιστορίας µας. Ζούµε δυστυχώς
στην εποχή των διλληµάτων. Μόνο που η ιστορία δεν γράφεται
από αυτούς που το απορρίπτουν αβασάνιστα, αλλά από αυτούς
που βρίσκουν τις αναγκαίες κατά περίπτωση πολιτικές λύσεις,
ώστε µε ψυχραιµία και σύνεση να τις εξαλείφουν.
Αλήθεια, πού διαφωνούµε κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης; Γιατί νοµίζω πως η µόνη µας διαφωνία είναι στη βάση
των παραδοχών. Εσείς πιστεύετε πως η επόµενη µέρα ενός
τέτοιου γεγονότος θα είναι µεν δεινή αλλά βιώσιµη, πως το
κοινωνικό κράτος θα συρρικνωθεί µεν, αλλά θα συνεχίσει να
λειτουργεί, πως οι συνταξιούχοι θα χάσουν µέρος της σύνταξής
τους αλλά θα συνεχίσουν µε κάποιο µαγικό τρόπο να πληρώνονται, πως η βιοµηχανία και το εµπόριο θα παρουσιάσουν µία
κάµψη και µετά θα προχωρήσουνε κανονικά στην ανάπτυξή τους.
Ενώ εµείς πιστεύουµε, όπως όλα τα στοιχεία µας το αποδεικνύουν, πως η επόµενη µέρα θα φέρει την Ελλάδα διαλυ-µένη
και αποµονωµένη στην πρώτη µεταπολεµική εποχή.
Αυτούς που µας κατηγορούν πως κινδυνολογούµε, τους προτρέπω να εξηγήσουν αυτοί στους πολίτες τι θα συµβεί την επόµενη ηµέρα της χρεοκοπίας και στη συνέχεια τους προτρέπω,
βλέποντάς τους κατάµατα, να τεκµηριώσουν αυτοί γιατί επιλέγουν αυτήν την εθνική καταστροφή. Εκτός αν πιστεύουν πως οι
Ευρωπαίοι εταίροι µας θα λυγίσουν κάτω από τις συνέπειες του
οικονοµικού ντόµινο που θα προκαλέσουν οι σκόνες από τα ερείπια της καταστροφής µας ή αν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
µας στηρίξει, αποτρέποντας µία παγκόσµια κρίση ή αν η οποι-
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αδήποτε ιδιωτική εθελοντική διακράτηση των οµολόγων µας δεν
θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός.
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
στην ουσία µας ζητάτε να αφήσουµε το µέλλον της Ελλάδος σε
ένα σωρό «εάν». Και ερωτώ: Είναι αυτό σοβαρή εθνική στάση;
Είναι αυτό απόδειξη σοβαρής πολιτικής θέσης; Επιτέλους, δεν
παίζουµε ρουλέτα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Εδώ µιλούµε για τη διάσωση της χώρας, µιλούµε για την
µακροηµέρευση του έθνους, µιλούµε για την αποφυγή µιας παγκόσµιας διαπόµπευσης ενός περήφανου λαού.
Ασκείτε κριτική στην Κυβέρνηση για τα δυσβάσταχτα και σε
πολλά σηµεία οµολογουµένως, σκληρά και κοινωνικά άδικα
µέτρα. Κι όµως, ξεχνάτε τεχνηέντως πως και η ίδια η Κυβέρνηση
εκβιάζεται να λάβει. Μα, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εκτός αν βρείτε µεταξύ της σηµερινής Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Πλειοψηφίας έναν –και επαναλαµβάνω, έναν- που να συµφωνεί µε το σύνολο των νέων φορολογικών µέτρων.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, µιλήσατε για ένα νέο εθνικό
φορολογικό νοµοσχέδιο. Εγώ θα έλεγα ένα νέο κοινωνικό µνηµόνιο, που να εµπεδώνει το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης,
να διαφυλάττει την κοινωνική συνοχή και να στηρίζει τις επενδύσεις σε ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης. Θα έλεγα, επίσης, ότι είναι
και το προσωπικό στοίχηµα του οικονοµικού επιτελείου, γιατί η
κοινή γνώµη έχει βαρεθεί να ακούει για καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, για πάταξη της διαφθοράς και να µένουν όλα αυτά
απλά συνθήµατα και να αναγκαζόµαστε να ξαναρχόµαστε και να
ψηφίζουµε µεσοπρόθεσµα και µνηµόνια. Το ριζικό νοικοκύρεµα
είναι ζωτική ανάγκη σήµερα και επιβάλλεται να γίνει.
Εδώ θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από το οικονοµικό επιτελείο, σε σχέση µε τους εφαρµοστικούς νόµους για την εξίσωση
του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρµανσης µε Κίνησης, όπου
ακούστηκε ότι το 2013 θα πάει στο 80%. Και ερωτώ: Είναι έτοιµος ο µηχανισµός αναδιανοµής για τα νοικοκυριά της Βορείου
Ελλάδος, ως προς τη δυσβάσταχτη επιβάρυνση που θα έχουν
για τη θέρµανση; Και τι θα γίνει για την ανταγωνιστικότητα του
πρωτογενούς µας τοµέα σε σχέση µε το πετρέλαιο κίνησης; Θα
υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο για να έχουµε ανταγωνιστικό τοµέα
ή όχι; Περιµένω τις απαντήσεις, για να δούµε τι θα πράξουµε
στον εφαρµοστικό νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ασκείτε κριτική στην Κυβέρνηση για τις τεράστιες κρατικές δαπάνες, επικαλούµενοι, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
έτσι έναν άλλο δρόµο. Πού ήσασταν όταν αυτό το θηρίο γιγαντώνονταν; Και εδώ εννοείται πως δεν αναφέροµαι στα φυσικά
πρόσωπα. Πού ήσασταν όταν οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν, ικανοποιώντας συντεχνιακά συµφέροντα; Πού ήσασταν όταν ξεπηδούσαν από το πουθενά οργανισµοί και εταιρείες του δηµοσίου
για την προστασία, δήθεν, του κοινωνικού συµφέροντος, όταν τα
έσοδα του κράτους κατέρρεαν κάτω από την εκάστοτε κοµµατική αντίληψη του «ας πληρώσουν οι άλλοι»; Εδώ βέβαια ήσασταν, αλλά πάντα κάτω από την οµπρέλα της επίπλαστης
πραγµατικότητας του δανεισµού. Με λίγα λόγια, όσο καλύπτονταν ένθεν κακείθεν οι κοµµατικές επιταγές, όλα καλώς γινόντουσαν.
Και καλούµαστε σήµερα εµείς, η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής οµάδας, να κινηθούµε έξω και από τις ιδεολογικές µας
γραµµές, να υπερβάλουµε εαυτούς για να διορθώσουµε αυτά
που κατέστρεψε η απελθούσα κυβέρνηση και σε ένα βαθµό η
επιδείνωση, η έλλειψη αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι είναι, λοιπόν, εύκολο υπ’ αυτές τις συνθήκες να πράξει κάποιος από εµάς; Να πει όχι ή ναι; Το εύλογο είναι να αντιδράσει,
αλλά δυστυχώς θα είναι άµεσα καταστροφικό για τη χώρα. Εδώ
θα ήθελα να τονίσω, σε σχέση µε τους µονίµους πολιτικολογούντες καθηγητές, συνταγµατολόγους και οικονοµολόγους που
είναι κάθε πρωί στα πρωινάδικα, ότι από παρθενογένεση ξύπνη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαν ένα πρωί στη χώρα; Αυτοί δεν ήταν τόσα χρόνια που µε το
εκάστοτε πολιτικό σύστηµα συνδιαχειρίζονταν, συµβούλευαν ή
ζούσαν την επίπλαστη ευηµερία; Σήµερα δικαιολογούνται αυτοί
να είναι οι µόνιµα αγανακτισµένοι στα κανάλια;
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, θα στηρίξω την προσπάθεια
που καταβάλετε, πιστεύοντας ακράδαντα πως θα είναι και η
αρχή του τέλους στις θυσίες που χρειάζεται να επωµισθεί ο ελληνικός λαός, περιµένοντας όχι άλλες κυβερνητικές αστοχίες ή
ελλείψεις, αλλά σχέδιο, αποτελέσµατα και διαπραγµάτευση στη
βάση ενός νέου πατριωτισµού, για να αποκτήσει και πάλι ο ελληνικός λαός πίστη και ελπίδα την οποία χρειάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τζελέπη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Για ποιο θέµα, κύριε Ροµπόπουλε; Επί προσωπικού;
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Μία δήλωση θα ήθελα να κάνω,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε δύο λεπτά, κύριε
Ροµπόπουλε.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είµαι νέος Βουλευτής, µόλις ενάµιση
χρόνο. Η σηµερινή ψηφοφορία είναι κρισιµότατη για την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Η καταψήφιση αυτού του µεσοπροθέσµου προγράµµατος, όπως έχει τεθεί εκβιαστικά από τους εταίρους µας,
χωρίς περιθώριο συζήτησης, θα οδηγήσει την Ελλάδα σε χρεοκοπία.
Δεν µπορώ να πτωχεύσω εγώ τη χώρα µου, ούτε να διαλύσω
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι’ αυτό πάνω από την προσωπική µου αξιοπρέπεια τοποθετώ
το εθνικό µας συµφέρον µε την προϋπόθεση ότι θα αναδιαπραγµατευτούµε γρήγορα το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ροµπόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαος
Τσώνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από τρεις µέρες στη Λαµία κάποιος φίλος µου, που είχα καιρό να τον δω, σταµάτησε µπροστά
µου µε τη µηχανή του και µου λέει απειλητικά: «Δεν φαντάζοµαι
να ψηφίσεις το µεσοπρόθεσµο». Του λέω: «Δηµητράκη, µην ανησυχείς. Είναι λυµένο το πρόβληµα.» «Δηλαδή;», µε ρωτάει.
«Έχουµε συνεννοηθεί επτά Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να µην το ψηφίσουµε». Μου λέει: «Σοβαρά µιλάς;» «Ναι» του απαντάω. «Ποιοι
είστε;» Δεν µαρτυράω. «Αλήθεια λες;» «Αλήθεια λέω». «Δεν
µπορώ ρε συ να αντέξω την πλατεία, δεν µπορώ να µε βρίζουν,
να µε λένε αλήτη, να µε λένε κλέφτη κ.λπ..» Λέει: «Μα, θα φτωχύνουµε». «Ε, αφού το θέλουν οι πολλοί, ας φτωχύνουµε. Μαζί
µε αυτούς κι εγώ. Στο κάτω-κάτω τα καλύτερα χρόνια φτωχός
τα πέρασα». Μαρσάρει, αγαπητοί φίλοι, τη µηχανή και λέει: «Ρε
συ, κοίταξε µην κάνεις καµµιά «µ…» και δεν το ψηφίσεις». «Α,
τζάµπα µάγκας Δηµητράκο».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Με όλο το σεβασµό που έχω προς το Κοινοβούλιο θέλω να πω
ότι κι εδώ µέσα βλέπω πολλούς τζάµπα µάγκες. Και, δυστυχώς,
βλέπω κι Αρχηγούς κοµµάτων, αγαπητοί φίλοι.
Αγαπητοί φίλοι, το 2009 το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί µία
δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η
χώρα µε τους οικονοµικούς δείκτες της να είναι στο κόκκινο, την
αξιοπιστία της στο ναδίρ, µε τους Ευρωπαίους να λένε «µας δουλεύουν οι Έλληνες», µε τους Έλληνες να βρίσκονται στο «φάε,
πιες και γράψτα», µε το δηµόσιο τοµέα µεγάλο και αντιπαραγωγικό, τον ιδιωτικό τοµέα να µην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
απέναντι στο κράτος είτε είναι οικονοµικές είτε περιβαλλοντικές.
Οι προσπάθειες που έγιναν κράτησαν την Ελλάδα όρθια. Δεν
κατάφεραν, όµως, να ανατρέψουν την κατάσταση αυτή οριστικά
και να δώσουν στη χώρα την προοπτική που της έπρεπε.
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Βρισκόµαστε, λοιπόν, σήµερα µπροστά σε ένα δεύτερο µεγάλο δίληµµα. Θα ολοκληρώσουµε την προσπάθεια ανόρθωσης
της χώρας και µε ποιο τρόπο; Χρειαζόµαστε τη συνέχιση του δανεισµού της τρόικας ή όχι; Αναγνωρίζουµε τις οικονοµικές µας
υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς που µας δάνειζαν ή όχι; Αποδεχόµαστε τους όρους που µας βάζουν και τι περιθώρια έχουµε
να αρνηθούµε; Αν αρνηθούµε, πού θα πάµε;
Ακούσαµε τις προτάσεις όλων των κοµµάτων. Ακούσαµε και
τις γνώµες των πολιτών, όλων των πολιτών, όχι µόνο των «αγανακτισµένων» των πλατειών.
Εδώ θα σταθώ λίγο και θα πω ότι θα ήταν ευχής έργο η ενέργεια αυτή που συσσωρεύεται στις πλατείες να διοχετευόταν στην
καταπολέµηση του φακελακίου, του γρηγορόσηµου, της επιδότησης των φόρων και των άλλων τα οποία είναι στραβά.
Εξετάζοντας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τις
προτάσεις, για µεν αυτές των αριστερών κοµµάτων που αφορούν
τη µη αναγνώριση του χρέους µας και των υποχρεώσεών µας,
θα έλεγα το εξής: Δεν πρέπει στον Έλληνα ο τίτλος του µπαταχτσή.
Για την ανακυβίστηση –απ’ ό,τι θυµάµαι από το Γυµνάσιο η κυβίστηση είναι τούµπα, η ανακυβίστηση είναι η ανάποδη τούµπατου ΛΑΟΣ θα έλεγα ότι οφείλεται στην ατολµία να πάει κόντρα
στους «αγανακτισµένους» των πλατειών.
Για δε τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας πιστεύω ότι άγονται και φέρονται από την αχαλίνωτη επιθυµία του Αρχηγού τους
να γίνει κάποτε Πρωθυπουργός µε οποιοδήποτε κόστος.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι κοντά στην πρόταση
των περισσότερων Ελλήνων, ακόµη και των αγανακτισµένων, των
πλατειών και των σπιτιών: Να πάρουµε την πέµπτη δόση, να εξασφαλίσουµε τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας µε το νέο πρόγραµµα στήριξης για τα επόµενα χρόνια και µε ηρεµία πλέον
απερίσπαστοι να ασχοληθούµε µε τα του οίκου µας. Έχουµε
πολλά να διορθώσουµε για να βρει η Ελλάδα το βηµατισµό της.
Σε όλα τα παραπάνω συµφωνώ και εγώ γι’ αυτό και θα ψηφίσω
το νοµοσχέδιο.
Μόνο που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω κάποια ερωτηµατικά και ένα φόβο: Το πρώτο ερωτηµατικό φαίνεται τρελό:
Μπορεί η Ελλάδα να βγει από την κρίση µόνη της δίχως να ζητήσει δανεικά από κανένα; Γιατί ακούµε κάποια πράγµατα και τα
δεχόµαστε ως δεδοµένα. Το ετήσιο έλλειµµα είναι µείον είκοσι
τέσσερα. Η φοροδιαφυγή λένε ότι είναι τριάντα µε σαράντα. Τα
ανείσπρακτα είναι και αυτά πάρα πολλά. Δεν άκουσα κανέναν να
ασχοληθεί µε το θέµα αυτό. Οι οικονοµολόγοι που ρώτησα µου
είπαν ότι θεωρητικά µπορούµε. Γιατί λοιπόν δεν εστιάζουµε εδώ;
Αυτό είναι το δεύτερο ερώτηµά µου. Κρατάω και µία υποσηµείωση: Σε αυτό είµαστε πολλοί άνθρωποι που περιµένουµε πολλά.
Το τρίτο ερώτηµα: Γιατί δεν ζητάµε από τους Ευρωπαίους να
µας κάνουν αυτά που δεν τους κοστίζουν, την εγγύηση των συνόρων, τους λαθροµετανάστες, τις offshore εταιρείες, τα λεφτά
που έφυγαν έξω και να µας δώσουν και µια τεχνολογία, για να
κτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τέταρτο ερώτηµα: Συµφέρει τις οικονοµίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η ανάπτυξη της οικονοµίας της Ελλάδας σε όλους τους
τοµείς; Άκουσα όλους τους Αρχηγούς των κοµµάτων και όλους
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, αγαπητοί συνάδελφοι,
και το άκρως ανησυχητικό είναι ότι κανένας δεν απευθύνθηκε
προς τους πολίτες και να τους πει ότι είναι πατριωτικό µας καθήκον αυτοί και εµείς να συµβάλουµε για την επίλυση των παθογενειών που µας οδήγησαν εδώ, ότι είναι πατριωτικό µας
καθήκον να κάνουµε το δηµόσιο τοµέα παραγωγικότερο και ανταγωνιστικότερο προς τον ιδιώτη, ότι είναι πατριωτικό µας καθήκον να δηλώνει ο κάθε Έλληνας αυτά που βγάζει και να πληρώνει
τους φόρους που αναλογούν, ότι είναι πατριωτικό µας καθήκον
να κάνουµε τα αυτονόητα. Μία δεύτερη προσηµείωση: Και σ’
αυτό το θέµα εγώ περιµένω πολλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν ανησυχώ παραπάνω του
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φυσιολογικού, αλλά νοµίζω ότι ήλθε η ώρα να απευθυνθούµε και
προς την άλλη οµάδα των Ελλήνων, αυτών που τα έχουν, τους
πλούσιους, αυτούς που δυστυχώς δεν βλέπω να συµµετέχουν,
αλλά αντίθετα βλέπω να έχουν τραβηχτεί έξω στην άκρη και να
περιµένουν να βγάλουν και άλλα σ’ αυτή τη δύσκολη ώρα. Πρέπει να τους πούµε ότι για να έχουν κράτος πρέπει να βοηθήσουν
και όχι µε τις υποτροφίες των παιδιών. Πρέπει να αναλάβουν την
αποπληρωµή παραδείγµατος χάριν των φρεγατών, να αναλάβουν τη µηχανοργάνωση του κράτους. Και εδώ είναι το άλλο
ερωτηµατικό: Τους βολεύει να έχουν απέναντί τους ένα µηχανοργανωµένο κράτος;
Είπα πιο πριν ότι έχω και ένα φόβο, αγαπητοί συνάδελφοι, και
έχει να κάνει µε τα µέτρα. Υπάρχουν δύο οµάδες συµπολιτών
µας που δεν θα τα αντέξουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ: Αυτοί είναι οι άνεργοι και αυτοί που δεν
τα βγάζουν πέρα. Φοβάµαι στα όρια της βεβαιότητας ότι θα αντιδράσουν. Καλό είναι οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν πριν αντιδράσουν.
Να και ένα άλλο ερώτηµα: Αν στέλναµε πέντε από αυτούς να
διαπραγµατευτούν µε την τρόικα τα µέτρα, θα είχαν πειστεί οι
τροϊκανοί ότι από αυτούς δεν µπορούν να ζητήσουν ή όχι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο και κλείνω: Πιστεύω ακράδαντα από ένστικτο αυτοσυντήρησης και µόνο ότι η ανάκαµψη
της Ελλάδας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έλθει από τους δικούς
µας µικρούς, µεσαίους και µεγάλους επιχειρηµατίες και µέσα
από ένα οργανωµένο κράτος.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο και ελπίζω ότι το κράτος θα οργανωθεί
γρήγορα έτσι ώστε να δώσει αποτελέσµατα που θα βοηθήσουν
τους απλούς και αδύναµους πριν αντιδράσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσώνη.
Παρακαλώ το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Χαλκιδικής, κ. Γεώργιο Βαγιωνά να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, τον
Οκτώβριο του 2009 υπήρχε κρίση ελλείµµατος. Δεν υπήρχε
κρίση δανεισµού µέχρι και το Φεβρουάριο του 2010. Τα σπρεντς
τότε ήταν εκατόν τριάντα µονάδες. Σήµερα πέρασαν τις χίλιες
πεντακόσιες. Δεν ξέρω αυτή η Κυβέρνηση πού ήταν και ο κ. Σαχινίδης, που απουσιάζει αυτή τη στιγµή από την Αίθουσα, απορώ
πώς τα είπε αυτά.
Πριν ορκιστείτε, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, καταργήσατε
το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και το Υπουργείο Αιγαίου. Σε
ώρα διαπραγµατεύσεων, εθνικοί συµβολισµοί δεν καταργούνται.
Τώρα, που στα Σκόπια στήνουν το άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο Μοναστήρι το άγαλµα του Βασιλιά Φιλίππου,
µήπως, κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός δεν έχει πλέον αντοχές να υποστηρίξει τα εθνικά µας θέµατα; Ερωτώ εσάς της
Συµπολίτευσης.
Όταν άρχισε η διεθνής κρίση το Φεβρουάριο του 2008, ίσως
και λίγο νωρίτερα, τότε λέγατε ότι η κρίση υπάρχει στα µυαλά
της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτοί ήσασταν.
Πάγωµα µισθών και συντάξεων ζήτησε προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία. «Λεφτά υπάρχουν», λέγατε εσείς. Τα ξέρατε πολύ
καλά. Τα είπε από το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, του 2008 ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλος. Το Νοέµβριο του 2009 αρχίζει η προετοιµασία, εάν δεν άρχισε νωρίτερα,
της υποταγής µας στο ΔΝΤ, που έδωσε την τεχνογνωσία στην
Ευρωζώνη και από κοινού τώρα δεσµά δεκαετιών για την Ελλάδα. Μην χαµογελάτε, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Παπανδρέου, µέχρι το «Ζάππειο 2» θεωρούσατε την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας ξοφληµένη και τον Πρόεδρό µας
ως Χάρι Πότερ που σας µιλούσε για λάθος συνταγή. Η χώρα
ήταν στα βράχια, η χώρα ήταν «Τιτανικός». Ο λαός σας έλεγε –
εξακολουθούσατε να το λέτε µέχρι προ µηνός- «κόψτε κι άλλο
τους µισθούς» και εσείς από την άλλη πλευρά λέγατε ότι «θα πιά-
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σουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού». Μέχρι προ µηνός τα
λέγατε αυτά. Χάθηκε, όµως, το χαµόγελο ξαφνικά και οι πλατείες
γεµίζουν ειρηνικά, όχι όπως το Δεκέµβριο του 2008, που κάηκε
η µισή Αθήνα.
Αβέβαιο είναι το µέλλον όλων των κοινωνικών τάξεων. Το εσωτερικό δηµόσιο χρέος, η µη επιστροφή του ΦΠΑ και οι µη πληρωµένες δαπάνες είναι διψήφιος αριθµός δισεκατοµµυρίων και
«γονατίζουν» όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας.
Κύριε Παπανδρέου, ανακατέψατε την τράπουλα, δραµατοποιήσατε την κατάσταση την οποία εσείς δηµιουργήσατε. Τώρα
φταίει η τρόικα και η λάθος συνταγή για την πρόβλεψη ότι θα
βγούµε στις αγορές το 2012.
Μάλλιασε η γλώσσα του Αντώνη Σαµαρά για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων του µνηµονίου, γιατί, όπως πάνε τα
πράγµατα, δεν βγαίνουν. Η ύφεση µεγαλώνει, η ανεργία καλπάζει, τα καταστήµατα κλείνουν το ένα µετά το άλλο, δεν κυκλοφορεί ευρώ στην αγορά, ενώ οι νέοι και ιδιαίτερα οι επιστήµονες
παίρνουν το δρόµο της ξενιτιάς.
Σαν τη σηµερινή Αντιπολίτευση, κύριοι της Συµπολίτευσης, δεν
υπήρξε άλλη στα τριάντα οκτώ χρόνια της Μεταπολίτευσης. Περισσότερα από τα µισά νοµοσχέδια τα υπερψήφισε η Νέα Δηµοκρατία και µε πολιτικό κόστος. Εσείς στα πεντέµισι χρόνια της
Νέας Δηµοκρατίας ψηφίσατε µόνο έξι νοµοσχέδια. Αυτοί είστε.
Κύριε Παπανδρέου, είπατε ότι το χρέος και το έλλειµµα είναι
σύµπτωµα και όχι η πραγµατική αιτία -συµφωνώ µαζί σας- και
αναφερθήκατε σε τρία θέµατα. Το ασφαλιστικό, το αναπτυξιακό
και τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Για το τελευταίο ρωτήστε τους δικούς
σας δηµάρχους, όχι εµάς. Όµως, αφού µιλάτε για ανάπτυξη,
ποιος επενδυτής θα έρθει µε το υπάρχον φορολογικό σύστηµα,
µε τη γραφειοκρατία των αδειοδοτήσεων, µε το χρήµα κάτω από
το τραπέζι, µε το χάλι της δικαιοσύνης;
Το ασφαλιστικό το συνέδεα πάντα στη συζήτηση των προϋπολογισµών και µε το δηµόσιο χρέος, ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία. Αναφέροµαι και στην περίπτωση δικών µας κυβερνήσεων. Μάλιστα, είχα αναφέρει συγκεκριµένα, όχι να πάρουµε
λεφτά και να τα ξοδέψουµε, αλλά να εξοφλήσουµε το δηµόσιο
χρέος, µε τη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, την προσέλκυση εφοπλιστικού κεφαλαίου,
το µεγαλύτερο εµπορικό στόλο του κόσµου. Μόνο η σηµαία-σύµβολο θα δώσει σε ένα χρόνο πάνω από 15 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για όλα αυτά, σας καταθέτω, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, τις εισηγήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών 2007,
2008, 2009 και 2010 και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να τις δείτε.
Θα σας φανούν χρήσιµες και είµαι στη διάθεσή σας για κάθε
απορία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Πρωθυπουργό, για ποιο λόγο αρνείται πεισµατικά την πρόταση επαναδιαπραγµάτευσης του µνηµονίου 1 και 2, ώστε να συγκροτήσουµε από κοινού ένα αδιάρρηκτο µέτωπο εθνικής συνεννόησης
απέναντι στους δανειστές µας. Μήπως συµβαίνει και µε εσάς,
κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που συνέβη καθ’ οµολογία του νυν
τσάρου της οικονοµίας, ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν συµφώνησε τίποτα από όσα έλεγε µε την τρόικα;
Κύριε Παπανδρέου, πρέπει να εξηγήσετε σε εµάς και προπαντός στον ελληνικό λαό, γιατί αρνείστε µε τέτοιο πείσµα και επιµονή, την επαναδιαπραγµάτευση των όρων του µνηµονίου.
Με όλα τα παραπάνω καταψηφίζω δυο φορές το σχετικό νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βαγιωνά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Γρεβενών του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος
Χαντάβας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, αντιµετωπίζουµε µια γενικευµένη κρίση, κρίση
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οικονοµική, κοινωνική και πολιτική που εξελίσσεται και σε µια
κρίση δηµοκρατίας. Με την πατρίδα µας στο επίκεντρο της παγκόσµιας πολιτικής επικαιρότητας και τον Έλληνα πολίτη σε κατάσταση απογοήτευσης µε τους νέους µας χωρίς δουλειά, τους
ανέργους χωρίς άµεση προοπτική, τους µισθωτούς και συνταξιούχους σε κατάσταση αβεβαιότητας, τους επαγγελµατίες µας
χωρίς προοπτική σε κατάσταση απόγνωσης και την κοινωνία µας
συγκεντρωµένη στους δρόµους και στις πλατείες.
Για όλη αυτή την κατάσταση έχουµε ως χώρα σίγουρα µεγάλες ευθύνες. Ευθυνόµαστε, όµως, µόνο εµείς για αυτή την ιστορία; Η απάντηση είναι όχι. Και είναι όχι, γιατί βιώνουµε τις
συνέπειες µιας άναρχης παγκοσµιοποίησης των αγορών που λειτουργούν, χωρίς τους βασικούς κανόνες µιας παγκόσµιας διακυβέρνησης. Με έναν ανεξέλεγκτο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
που γιγαντώθηκε επικίνδυνα, που συγκέντρωσαν τις οικονοµίες
όλου του κόσµου και τις διαχειρίστηκαν, κατά τρόπο παντελώς
ανεύθυνο. Που χορηγούσαν µέχρι χθες δάνεια είτε στα κράτη
είτε στους πολίτες, χωρίς καµµία εγγύηση και καµµία εκτίµηση
του κινδύνου και έκλεισαν απότοµα τις στρόφιγγες µε ένα
σκληρό παγκόσµιο ανταγωνισµό που διεξάγεται µε άνισους
όρους. Και είναι άνισοι αυτοί οι όροι, εφόσον επιτρέπονται σε
ορισµένες χώρες οι φορολογικοί παράδεισοι σε βάρος του κοινωνικού τους κράτους, οι οποίοι φορολογικοί παράδεισοι δηµιουργούν σηµαντικό πόλο έλξης και κεφαλαίων και επιχειρήσεων
που µετατοπίζονται καθηµερινά και αφήνουν πίσω τους ερείπια,
ανέργους, µεγάλα ανοίγµατα στα ασφαλιστικά ταµεία και δηµιουργούν πρόσθετες ανάγκες χρηµατοδότησης των ανέργων.
Τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις δεν έχουν για τις αναπτυγµένες
χώρες και τα φθηνά ηµεροµίσθια και την ανασφάλιστη εργασία;
Ή µήπως η έλλειψη κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής δεν δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα, όταν
υπάρχουν σήµερα χώρες που προχωρούν σε µια άναρχη ανάπτυξη, χωρίς κανένα σεβασµό στο περιβάλλον και δηµιουργούν
προβλήµατα στις χώρες που επενδύουν σηµαντικά ποσά για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσοι οι όροι του ανταγωνισµού; Έγινε ποτέ κάποια ουσιαστική οικονοµική σύγκλιση των οικονοµιών των χωρών; Είναι
τυχαίο ότι παρόµοια προβλήµατα σήµερα αντιµετωπίζει όλος ο
ευρωπαϊκός νότος η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία;
Είναι θεµιτός σήµερα ο ανταγωνισµός των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, µε τα µεγάλα χρέη, τα µεγάλα ελλείµµατα και τα
υψηλά επιτόκια, µε τις χώρες του Βορρά που διαθέτουν πλεονάσµατα και χαµηλά επιτόκια; Ασφαλώς και δεν είναι.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η οικονοµική κρίση που διανύουµε δεν είναι µόνο δική µας υπόθεση. Ευθύνεται και η Ευρώπη, ευθύνονται και οι τράπεζες και να είστε
σίγουροι ότι θα πληρώσουν κι αυτοί µαζί µ’ εµάς, είτε εµείς επιβιώσουµε είτε όχι. Είναι, δε, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ακούµε
σήµερα από τα πιο επίσηµα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι
υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης του χρέους µας από τον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή από τις τράπεζες, καθώς επίσης και το γεγονός ότι διαπίστωσαν πως υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη
της πατρίδας µας και θα επιταχύνουν τη χρηµατοδότηση της
χώρας µας από όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, θα δώσουν
πρόσθετα χρήµατα για δηµόσιες επενδύσεις και γενικώς θα
φροντίσουν για την επανεκκίνηση της οικονοµίας µας.
Πρωτίστως όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς πρέπει
να ανταποκριθούµε στις δικές µας αυτονόητες υποχρεώσεις.
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να πάψουµε να ζούµε µε δανεικά, µια
τακτική λαθεµένη που ακολουθήσαµε επί πολλά χρόνια, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση του χρέους µας. Δεν είναι εύκολη αυτή η
υπόθεση. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει ταχύτατα να µηδενίσουµε
το πρωτογενές έλλειµµα και να οδηγηθούµε σε πλεονάσµατα.
Όσο έχουµε έλλειµµα και το χρέος µας διογκώνεται, αλλά δεν
έχουµε και καµµία διαπραγµατευτική ισχύ. Δεν µπορεί να είµαστε
και φουκαράδες και τσαµπουκάδες.
Το δεύτερο που πρέπει να κάνουµε είναι να αποκτήσουµε επιτέλους παραγωγική βάση, γιατί σήµερα δεν παράγουµε τίποτα.
Εισάγουµε ακόµη και βασικά είδη διατροφής. Δεν είµαστε ικανοί
δηλαδή ακόµη και για πτώχευση.
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Το τρίτο είναι να αξιοποιήσουµε τη δηµόσια περιουσία, µε
σκοπό να µειώσουµε το χρέος.
Και το τέταρτο είναι το να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη, µε
όλες τις δυνατότητες που έχουµε.
Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής
που συζητούµε σήµερα στοχεύει και στη µείωση του ελλείµµατος
αλλά και στη µείωση του χρέους. Είναι βέβαια βαρύ, σκληρό,
άδικο, αντιαναπτυξιακό και αντικοινωνικό. Και αυτά δεν είναι
λόγια δικά µου. Είναι λόγια που µας είπε προχθές ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών και χαίροµαι
γι’ αυτό. Χαίροµαι επίσης που δεσµεύτηκε ότι σε διάστηµα λιγότερο από δύο µήνες, σε συνεργασία µε την Αντιπολίτευση και
τους αρµόδιους φορείς, θα µας φέρουν ένα δίκαιο φορολογικό
νοµοσχέδιο -το περιµένουµε- µε ουσιαστικά µέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας και της διαφθοράς. Το περιµένουµε, γιατί πρέπει να πάψουµε επιτέλους να
επιβαρύνουµε τα φτωχά λαϊκά στρώµατα µε οριζόντια µέτρα.
Χαίροµαι επίσης που θα µας δοθεί η δυνατότητα να δούµε χωριστά κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης των ΔΕΚΟ και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να ψηφίσουµε σήµερα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ευχάριστο,
ούτε το ψηφίζουµε σε ιδιαίτερα καλές συνθήκες. Έχουµε όµως
άλλη εναλλακτική λύση; Εγώ δεν άκουσα καµµία. Έχουν εξαντληθεί οι διαπραγµατεύσεις και της Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε τους δανειστές µας κι αυτοί µας
απάντησαν. Μέχρι χθες µας απαντούσαν έτσι. Χθες το ακούσαµε
απ’ όλα τα χείλη µε τον πιο επίσηµο τρόπο.
Προσωπικά το πατριωτικό µου καθήκον επιτάσσει να το υπερψηφίσω, γιατί πιστεύω ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ζήσουµε
χειρότερες µέρες κι εµείς και τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χαντάβα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ κ. Αλέξανδρος
Αθανασιάδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνηση καλείται
να σώσει την ελληνική οικονοµία προστατεύοντας την αξιοπιστία
της χώρας στο εξωτερικό αλλά ταυτόχρονα κύριο µέληµά της
είναι η προστασία των εισοδηµάτων των νοικοκυριών και η προστασία βασικών, ζωτικών συµφερόντων της χώρας.
Οι προσπάθειες ξεκίνησαν πριν από είκοσι µήνες. Ψηφίσαµε
ένα µνηµόνιο πιστεύοντας ότι αυτό θα βγάλει τη χώρα από την
κρίση. Ωστόσο αυτή η απόφαση δεν ήταν αρκετή για να µας βγάλει από τα µεγάλα αδιέξοδα.
Σήµερα, καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα σχέδιο νόµου που βέβαια είναι συνέχεια του µνηµονίου, το γνωστό πλέον «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
Δεν σας κρύβω ότι βασανίζοµαι σε αυτό που εγώ πιστεύω ότι
είναι σωστό και σε αυτό που µου λέτε και µου λένε ότι είναι
λάθος. Κατανοώ τις δυσκολίες της χώρας. Συµµερίζοµαι τις απόψεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να κάνουµε το καθήκον µας
τις µέρες αυτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ένα δύσκολο καθήκον
αλλά απόλυτα αναγκαίο, βάζοντας πάνω απ’ όλα την Ελλάδα.
Συµφωνώ µε τον Υπουργό κ. Βενιζέλο –που τον άκουσα χθεςγια τα άδικα µέτρα. Γι’ αυτό δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς.
Αναπνέω µε την αγωνία του κόσµου. Αναπνέω µε τη δυσφορία
του κόσµου, όπως όλοι µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µελέτησα το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις και θα έλεγα ότι
το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να έχει στα χέριά του επιχειρήσεις που δεν χρησιµεύουν στη δηµόσια πολιτική ανάπτυξης, στα
απαραίτητα έσοδά του, στον κοινωνικό του ρόλο.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος, επί παραδείγµατι, το κράτος να
έχει στα χέριά του τον ιππόδροµο. Ας τον έχουν οι ιδιώτες και
ας τον φορολογεί τα µέγιστα. Το ίδιο ισχύει και για το καζίνο,
αρκεί το κράτος να ελέγχει και να επιβλέπει τα πραγµατικά
έσοδα τέτοιων επιχειρήσεων.
Όµως, το κράτος πρέπει να έχει στα χέριά του επιχειρήσεις
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στρατηγικής σηµασίας, όπως είναι η ΔΕΗ –και σε αυτή θα µου
επιτρέψετε να αναφερθώ περισσότερο, δεν µπορώ να τα αναπτύξω όλα- όπως είναι οι υδάτινοι πόροι, όπως είναι οι εταιρείες
ύδρευσης, όπως είναι κάποιες ακόµη εταιρείες, οι οποίες ικανοποιούν όλες τις λειτουργικές υποχρεώσεις, αυτές που διαθέτουν
αγαθά για την κοινωνία.
Έρχοµαι στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι κερδοφόρα, άρα εξασφαλίζει
δηµόσια έσοδα. Μάλιστα, η ΔΕΗ κάθε πενταετία παράγει περισσότερα κέρδη απ’ ό,τι θα είναι η τιµή πώλησης στο 17%, µια εταιρεία η οποία προάγει κοινωνικό έργο, εξασφαλίζοντας
υποστήριξη σε δύο κατηγορίες πολιτών, τόσο σε εκείνους που
είναι σχετικά ή και απόλυτα φτωχοί όσο και στους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες ως στήριξη για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Η ΔΕΗ, λοιπόν, είναι ιδιοκτήτρια πολλαπλών περιουσιακών
στοιχείων του ελληνικού λαού που δεν µπορούν να ξεπουληθούν
στη φτήνια. Η ΔΕΗ αποτελεί εθνικό µοχλό ανάπτυξης συνεισφέροντας όσο καµµία άλλη επιχείρηση στην ενίσχυση της απασχόλησης σε όλη τη χώρα. Το έργο που έχει επιτελέσει από
ιδρύσεώς της έως σήµερα είχε ως αποτέλεσµα την ενεργειακή
αυτονοµία της χώρας.
Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραµµα επενδύσεων, οι οποίες βέβαια δεν
ήταν πάντα οικονοµικά αποδοτικές, προκειµένου το ρεύµα να
φθάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, προσφέρει σηµαντικά αντισταθµιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, ειδικά
στις περιοχές όπου λειτουργούν ορυχεία –Μεγαλόπολη, Φλώρινα, Πτολεµαΐδα- όπου υπάρχουν οι µονάδες παραγωγής.
Παρά την πρωτοφανή οικονοµική κρίση, η ΔΕΗ σήµερα συνεχίζει να πραγµατοποιεί πολύ µεγάλες επενδύσεις σε όλη την περιφέρεια. Για την επόµενη πενταετία οι επενδύσεις φθάνουν τα
8.000.000.000! Εδώ, λοιπόν, είναι το µεγάλο παιχνίδι.
Συγκεκριµένα, το 2010 οι επενδύσεις έφθασαν το
1.000.000.000.000 και αφορούσαν επενδύσεις στην παραγωγή
και στα δίκτυα. Παράλληλα, παρουσίασε κερδοφορία που
έφθασε τα 740.000.000 ευρώ, χωρίς αυτό να οφείλεται σε καµµία
αύξηση τιµολογίων, αφού η τελευταία αύξηση τιµολογίων έγινε
το 2008.
Επιπλέον, η ΔΕΗ συνεχίζει µε το επενδυτικό της πρόγραµµα
που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων σηµαντικότατες επενδύσεις σε
µεγάλα έργα υποδοµής, καθώς και επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους τοµείς. Βγαίνει και έξω από τα σύνορα της
χώρας.
Ενδεικτικά να αναφέρω τις επενδύσεις που θα κάνει άµεσα:
Δυο νέοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας στο Αλιβέρι και στη Μεγαλόπολη, µια σύγχρονη λιγνιτική µονάδα στην Πτολεµαΐδα
630MW –δεν έχει ξαναγίνει τέτοια στην Ελλάδα- σε αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων προϋπολογισµού 1.300.000.000.
Η κατάθεση των προσφορών ολοκληρώθηκε µόλις χθες και ελπίζουµε σε λίγο να έχουµε και ανάδοχο.
Επιπλέον, η ΔΕΗ έχει πραγµατοποιήσει στα νησιά και βέβαια,
έχει προγραµµατισµένες επενδύσεις για τα επόµενα πέντε χρόνια, για να βοηθηθεί εκεί η τουριστική ανάπτυξη.
Όσον αφορά τώρα το τι κάνει η ΔΕΗ µε τις ανανεώσιµες
πηγές, λίγο-πολύ είναι γνωστό. Τέσσερα δισεκατοµµύρια είναι οι
επενδύσεις τα επόµενα πέντε χρόνια.
Να µιλήσουµε για το περιβάλλον; Προχωράει, λοιπόν, η ΔΕΗ
µε ένα µεγάλο πρόγραµµα απένταξης παλαιών ρυπογόνων µονάδων, ανταποκρινόµενη στις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις,
αλλά και προκλήσεις της εποχής µας. Η ΔΕΗ έχει, επίσης, µέχρι
σήµερα το ρόλο του τελευταίου καταφυγίου, διασφαλίζοντας την
επάρκεια τροφοδοσίας σε κάθε καταναλωτή, µε όποιο κόστος
αυτό συνεπάγεται.
Αυτή, λοιπόν, είναι η εταιρεία που µπορεί να οδηγήσει το σκουριασµένο τρένο της ανάπτυξης µπροστά. Αυτή η εταιρεία ιδιωτικοποιείται. Τόσο η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας όσο βέβαια και η ιδιωτικοποίηση µιας εταιρείας κοινής
ωφέλειας θα έπρεπε να αποβλέπουν σε έναν και µόνο στόχο, το
µέγιστο όφελος του καταναλωτή, ο οποίος θα πληρώνει λιγότερο
για υψηλότερης ποιότητας ενεργειακές υπηρεσίες.
Στην Ευρώπη ούτε η απελευθέρωση, αλλά ούτε και η ιδιωτι-
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κοποίηση µεγάλων εταιρειών οδήγησαν σε χαµηλότερες τιµές
για το µέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Επιπλέον, στην περίπτωση
µιας ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα προχωρήσουν οι µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες είναι σήµερα απαραίτητες για την ανάπτυξη της οικονοµίας.
Σε καιρούς, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Σε καιρούς, όµως, οικονοµικής αβεβαιότητας η πράξη έχει δείξει ότι οι επενδυτές γίνονται
διστακτικοί στην υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων και προχωρούν σ’ αυτές µόνο όταν υπάρχει η προσδοκία του κέρδους, που
θα αντισταθµίσει το ρίσκο που αναλαµβάνουν. Ικανοποιητικό κέρδος, όµως, δεν µπορεί να υπάρχει, αν δεν υπάρξει µεγάλη αύξηση στα τιµολόγια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Αθανασιάδη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Τελειώνω, κλείνω, κυρία Πρόεδρε και ζητώ συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ. Δεν
έχουµε χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως
γνωρίζετε, είχα δηλώσει πολύ καιρό πριν ότι δεν θα ψηφίσω µια
διάταξη που αφορά σε πώληση, χωρίς να διασφαλίζονται κρίσιµα
και ζωτικά θέµατα που αφορούν τη χώρα.
Θα πρότεινα να δεσµευτούµε σήµερα προς την τρόικα ότι επιθυµούµε να πουλήσουµε τη ΔΕΗ και τα νερά στα επόµενα πέντε
χρόνια, αλλά θα συµφωνήσουµε στο Κοινοβούλιο µέσω ειδικού
νόµου το πώς, το πότε και πόσο αυτό θα πρέπει να αποφέρει στη
µείωση του χρέους. Γιατί, δηλαδή, για το Ελληνικό γίνονται δηµόσιες επαφές, για να προσδιοριστεί το ενδιαφέρον υποψηφίων
επενδυτών και έτσι να προκύψει αναλυτικά ο τρόπος ανάπτυξης
και αξιοποίησης; Εδώ, λοιπόν, γιατί δεν κάνουµε το ίδιο γι’ αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ πολύ! Υπάρχουν συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Γίνεται αντιληπτό σε όλους
και κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω γνωστό…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό, εκ των πραγµάτων, έτσι
θα γίνει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να κάνω γνωστό…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εκ των πραγµάτων, κύριε Αθανασιάδη, έτσι θα γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Αθανασιάδη, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι η χρηµατιστηριακή αξία, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι
σήµερα 2,2 δισεκατοµµύρια, αξία που διαµορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Από το 17% πώλησης θα εισπράξουµε 374 εκατοµµύρια. Η πραγµατική αξία της ΔΕΗ είναι 16 δισεκατοµµύρια. Άρα
η πώληση έπρεπε να ήταν 2,7 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε ολοκληρώσει,
κύριε Αθανασιάδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Θέλω να κάνω µια πρόταση
στον Υπουργό.
Προτείνω, λοιπόν -και είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριµένο- εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης ενός λιγνιτωρυχείου, πώληση δύο σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, πώληση 49% ή 51% µιας άλλης µονάδας παραγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Αθανασιάδη, ευχαριστούµε πάρα πολύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Να αγοράσουν, λοιπόν, τις
µονάδες, να αγοράσουν λιγνίτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε τον να ολοκληρώσει,
κυρία Πρόεδρε. Είναι σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε. Υπάρχουν Αρχηγοί που θέλουν να µιλήσουν, υπάρχουν
Βουλευτές που πρέπει να µιλήσουν. Το νοµοσχέδιο είναι για το
µεσοπρόθεσµο, δεν είναι για τη ΔΕΗ σήµερα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Καλώς, κυρία Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ και, εν πάση περιπτώσει, ζητώ συγγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Αθανασιάδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ κ.
Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο και παρακαλώ να
περιοριστείτε στα έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα µιλήσω από τη θέση µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο αρχιτέκτονας του «γερµανικού θαύµατος», ο Λούντβιχ Έρχαρντ, έλεγε ότι
συµβιβασµός είναι η τέχνη να µοιράζεις την πίτα σε τέτοια
κοµµάτια που ο καθένας να νοµίζει ότι πήρε το καλύτερο και,
µάλιστα, αυτό όταν γίνεται µεταξύ φίλων.
Ο ελληνικός λαός αισθάνεται σήµερα ότι είναι σε εταιρική
σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πλαίσιο αλληλεγγύης και
αµοιβαίας κατανόησης; Ο ελληνικός λαός αισθάνεται δικαιωµένος ή προδοµένος. Οσοι τελικά πιστέψαµε στο ευρωπαϊκό
όραµα ότι ανήκουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενιαία θα
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα της κρίσης; Πιστεύουµε ή δεν
πιστεύουµε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδείχθηκαν λίγοι απέναντι
σ’ αυτήν την κρίση, αφήνοντας το ευρώ εκτεθειµένο και µη
προχωρόντας σε πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, προστατεύοντας το όλο εγχείρηµα;
Επιβάλλονται σήµερα αβάσταχτοι όροι, σαν να είναι η χώρα
µας µία σχέση τοκογλύφου µε κακοπληρωτή. Ο ελληνικός λαός
από το 1825 δανειζόταν από διάφορες χώρες. Μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος ότι καταχράστηκε έστω και µία δραχµή αυτών
των χωρών και µας συµπεριφέρονται µ’ αυτόν τον τρόπο; Μήπως
αντί να µας µεταχειρίζονται µ’ αυτόν τον τρόπο και να
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια αυτού του λαού, θα έπρεπε να
αντιµετωπίσουν συνολικά το δηµόσιο ευρωπαϊκό χρέος,
απαλλάσοντας την Ευρώπη απ’ αυτήν την κρίση; Η κρίση δεν
είναι µόνο ελληνική! Η κρίση είναι πρωτίστως ευρωπαϊκή. Ας
τολµήσουν αυτοί οι κύριοι να ανοίξουν την πόρτα του υαλοπωλείου, θα αναλάβουν και τις ευθύνες για το τι θα συµβεί αν ο
ταύρος, τελικά µπει µέσα!
Κυρία Πρόεδρε, µε βαθύτατη ευθύνη απέναντι στις δύσκολες
στιγµές, δεν µπορώ να δεχθώ αυτόν τον ωµό εκβιασµό που
εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως απλός πολίτης
αυτής της χώρας, θέλω να ρωτήσω τους Ευρωπαίους ηγέτες:
Εφόσον µας βάζουν το µαχαίρι στο λαιµό να ψηφίσουµε το
περίφηµο µεσοπρόθεσµο για να αποφύγουµε το µοιραίο
σήµερα, και αφού πουλήσουµε τη δηµόσια περιουσία που µας
ζητούν να πουληθεί σε περίοδο ύφεσης –«µπιρ παρά» δηλαδή
µας διαβεβαιώνουν ότι θα αποφύγουµε την πτώχευση δηλαδή
µετά απ’ αυτήν την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας και µ’
αυτόν τον τρόπο που µας τη ζητούν; Δεν πιστεύω, λοιπόν, ότι
αυτό το επιχείρηµα έχει αξία να το παρακολουθήσει κανείς.
Υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα που περιρρέει στην Αίθουσα, το
ζήτηµα του πατριωτισµού. Μιλάµε για πατριωτικό καθήκον, για
πατριωτισµό. Πατριώτες είµαστε όλοι. Πατριωτισµός, όµως, είναι
η έκφραση εκείνων των πολιτικών που τόλµησαν να συγκρουστούν µε τα συµφέροντα που λυµαίνονται αυτήν τη χώρα, µε τα
συµφέροντα που δηµιουργούν τη µεγάλη προκλητική φοροδιαφυγή, µε τα συµφέροντα που συντηρούν την εισφοροδιαφυγή. Αυτός είναι πατριωτισµός!
Αναγνωρίζω στον Ευάγγελο Βενιζέλο και στον Παντελή
Οικονόµου ότι ανέλαβαν την πιο καυτή µεταπολεµική «πατάτα».
Δεν συµφωνώ, όµως, µε τις διαπιστώσεις «ε, αυτό είναι άδικο»!
Άδικο είναι! Πώς θα αποκαταστήσουµε, όµως, στη συνείδηση
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του λαού το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν αυτή τη
στιγµή γνωρίζουµε ότι έφυγαν δισεκατοµµύρια ευρώ στο
εξωτερικό και δεν απαιτήσαµε από τον κ. Προβόπουλο τα
ονόµατα αυτών των κυρίων, των µεγάλων πατριωτών, για να
πούµε στον ελληνικό λαό ότι γι’ αυτά τα χρήµατα ελέγχθηκε το
«πόθεν έσχες» τους, προκειµένου να αισθανθεί ότι πράγµατι
επιτέλους κάποια στιγµή θα πληρώσουν αυτοί που οφείλουν να
πληρώσουν;
Μιλάµε για αποκρατικοποιήσεις. Να προχωρήσουµε στις
αποκρατικοποιήσεις, αν και διαφωνώ σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, τα
νερά, τον ΟΠΑΠ και τον ΕΛΤΑ, ωστόσο ας δεχθώ αυτήν την
άποψη. Μπορούν να µου πουν από τη σηµερινή Κυβέρνηση και
από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πόσα χρωστά από
ΦΠΑ η εταιρεία που ανέλαβε το αεροδρόµιο του Ελληνικού; Να
πούµε στους φίλους µας τους Γερµανούς ότι περίπου 500
εκατοµµύρια ευρώ χρωστούν ΦΠΑ αυτοί οι κύριοι που µας λένε
να ιδιωτικοποιήσουµε όλη τη δηµόσια περιουσία!
Είναι ανάγκη να δώσουµε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Ο προκάτοχος του κ. Βενιζέλου, όταν αντιδράσαµε κάποιοι
Βουλευτές για τη διαγραφή των 24 δισεκατοµµυρίων από τους
φτωχούς εκείνους επιχειρηµατίες, υποσχέθηκε ότι θα δοθούν τα
ονόµατά τους στον ελληνικό λαό για να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί
οι «φτωχοί» των οποίων θα διαγράφαµε 24 δισεκατοµµύρια. Δεν
το έπραξε. Ποιος είναι, λοιπόν, ο πατριωτισµός; Είναι η ευθύνη
που πρέπει να έχουµε απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σ’
αυτήν την πρόκληση ή θα αφήνουµε να αιωρούνται σκιές εις
βάρος του πολιτικού κόσµου;
Και σε τελική ανάλυση, κυρία Πρόεδρε, δεν µπορεί «επί δικαίοις και αδίκοις» επί των τριακοσίων να πέφτουν οι κατάρες
όλου του ελληνικού λαού. Ευθύνες έχουν αυτοί που διαχειρίστηκαν την τύχη της χώρας. Δεν έχουν ευθύνες οι Βουλευτές που
κλήθηκαν ενίοτε, είτε από τη Νέα Δηµοκρατία είτε από το
ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν τις συγκεκριµένες επιλογές. Δεν έχει ευθύνη η δική µας η Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, γιατί άφησε στο
απυρόβλητο εκείνους τους παράγοντες της Νέας Δηµοκρατίας
που διαχειρίστηκαν το «πάρτι» του φαρµάκου των 9 δισεκατοµµυρίων του 2008 και του 2009; Πότε θα απολογηθούν αυτοί στον
ελληνικό λαό, όταν εµείς τους αφήνουµε στο απυρόβλητο; Πρόκειται, λοιπόν, για ζητήµατα για τα οποία καλούµεθα µε συγκεκριµένο τρόπο να πούµε ορισµένα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και πρέπει να µας πουν και οι εταίροι µας, κυρία Πρόεδρε,
πόσα δισεκατοµµύρια λεφτά πλήρωσε ο ελληνικός λαός για
αγορά όπλων. Εµείς είχαµε το ίδιο ποσοστό εξοπλισµών επί του
ΑΕΠ µε την Ολλανδία, για να έρχονται και να µιλούν τόσο ανώδυνα και ανέξοδα εναντίον του ελληνικού λαού; Μπορούν να µας
πουν πώς αναγκάζοντάς µας να υπογράψουµε τη Συνθήκη ΙΙ του
Δουβλίνου, δεχθήκαµε εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες που
αποσταθεροποιούν κοινωνικά την ελληνική κοινωνία, αφού δεν
τους επιτρέπουµε να φύγουν στο εξωτερικό, να πάνε στην Ευρώπη, για να δούµε κι αυτοί τι αξία έχει το βερίκοκο; Αυτά, λοιπόν, είναι ζητήµατα για τα οποία καλούνται να απαντήσουν όλοι
αυτοί οι κύριοι που σήµερα βάζουν το µαχαίρι στο λαιµό του ελληνικού λαού!
Αντί, λοιπόν, να δώσουν ένα πρόγραµµα ικανό να βγάλει τη
χώρα από αυτό το αδιέξοδο, θα ήθελα να ξέρω ακόµη ποιοι κέρδισαν, κυρία Πρόεδρε, από την καταστροφή της ελληνικής βιοµηχανίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κουρουµπλή, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στη δεκαετία του ’80 είχαµε δέκα βιοµηχανίες µόνο ηλεκτρικών
ειδών. Τώρα δεν έχουµε καµµία! Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία
στη δεκαετία του ’80 κάλυπτε το 80% της ελληνικής κατανάλωσης. Τώρα περιορίστηκε στο 13%. Τα πλούτη τους είναι τα ελλείµµατα του ελληνικού λαού. Και τώρα ζητούν να καταθέσουµε
την ψυχή µας, τις αξίες µας, τα όνειρά µας και τις ελπίδες µας
για να πούµε τι στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στο ένα εκατοµµύρια νέων, κυρία Πρόεδρε, που ζουν το µαρτύριο της ανεργίας
βιώνοντας παρατεταµένη εφηβεία, αναγκασµένοι να ζουν στο οι-
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κογενειακό περιβάλλον χωρίς να τους δίνουµε τη δυνατότητα να
πετάξουν µε τα δικά τους τα φτερά; Σ’ αυτά τα ερωτήµατα καλείται να απαντήσει ο καθένας από εµάς και να πάρει πάνω του
τις ευθύνες. Πάνω απ’ όλους µας, κυρία Πρόεδρε, είναι η πατρίδα και η κοινωνία και µετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
Και θα κλείσω µε το στίχο ενός Λευκάδιου ποιητή που µου έρχεται στο νου: «Πάρε ένα σβώλο Μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που µου χαλούν το φύτρο».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το ότι ερχόµαστε σήµερα εδώ,
κάτω από πρωτοφανείς διαδηλώσεις και µάλιστα µε πολύ µεγάλη
ένταση, δυστυχώς, να συζητήσουµε ένα χρόνο µετά την ψήφιση
του µνηµονίου για το νέο µνηµόνιο 2, όπως είναι στην ουσία το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, αυτό και µόνο αποδεικνύει την αποτυχία του µνηµονίου 1. Δυστυχώς, για τον ελληνικό λαό, δυστυχώς για τη χώρα µας, δικαιωθήκαµε. Όταν πέρυσι προβλέπαµε
ότι ο δρόµος του µνηµονίου είναι ένας αδιέξοδος δρόµος που
δεν οδηγεί πουθενά, τότε πολλοί ήταν αυτοί που χλεύαζαν, όπως
πολλοί ήταν και αυτοί που µιλούσαν για υπευθυνότητα και ανευθυνότητα.
Σήµερα, όµως, ένα χρόνο µετά, όλοι οι αριθµοί οµολογούν ότι
πραγµατικά εµείς είχαµε δίκιο, ότι το µνηµόνιο δεν οδηγεί πουθενά, ότι το µνηµόνιο 1 δεν οδήγησε πουθενά.
Έτσι είδαµε το έλλειµµα, να στέκεται αρκετά ψηλά, παρά τις
περί του αντιθέτου προβλέψεις του µνηµονίου, είδαµε το δηµόσιο χρέος από τα 297 δισεκατοµµύρια να πηγαίνει στα 354, είδαµε την ύφεση να κορυφώνεται µε -4,6%, είδαµε την ανεργία
να σκαρφαλώνει στο 16% περίπου.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι
πραγµατικά η κατάσταση στην ελληνική οικονοµία ένα χρόνο
µετά τη εφαρµογή του µνηµονίου, έχει χειροτερέψει. Και, δυστυχώς, χάθηκε ένας χρόνος, ένας χρόνος σκληρών µέτρων σε
βάρος του ελληνικού λαού, µε οριζόντιες περικοπές µισθών και
συντάξεων, µε αυξηµένη φορολογία, µε φοροκαταιγίδα σε
βάρος επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ένας χρόνος, λοιπόν, πήγε
χαµένος, ένας χρόνος θυσιών χωρίς αντίκρισµα.
Σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Είναι ένας σχεδιασµός, ένα σχέδιο το οποίο είναι δεδοµένο ότι θα αποτύχει. Δεν κάνουµε πρόβλεψη, είµαστε βέβαιοι
ότι θα αποτύχει και σας το καταθέτουµε µε υπευθυνότητα. Και
αυτό γιατί; Γιατί έχει την ίδια φιλοσοφία µε το µνηµόνιο 1. Προβλέπει λιτότητα, προβλέπει αυξηµένους φόρους, προβλέπει έλλειψη κάθε αναπτυξιακού κινήτρου, δεν έχει καµµία καινοτοµία
και καµµία ουσιαστική αλλαγή που να µας προϊδεάζει για κάτι καλύτερο.
Αυξάνονται πάλι οι φόροι άµεσοι και έµµεσοι, ενώ είχε αποδειχθεί από το µνηµόνιο 1 ότι οδηγούν σε ύφεση και σε ακόµη
µεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Τα στοιχεία του πρώτου πενταµήνου
είναι αποκαλυπτικά. Ενώ υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων, δυστυχώς τα έσοδα δεν πάνε καθόλου καλά. Αντίθετα,
έχουµε µείωση. Όσο θα αυξάνονται οι φόροι τόσο θα µειώνονται
τα φορολογικά έσοδα.
Το TAXIS στο Υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται στα πρόθυρα
της κατάρρευσης. Αυτό άλλωστε το µαρτυρούν οι συνεχείς αναβολές της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στον πόλεµο
κατά της φοροδιαφυγής έχουµε ηττηθεί κατά κράτος. Η δε δραµατική συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και η αύξηση της
ανεργίας, µειώνει ακόµη περισσότερο το µέγεθος της φορολογικής βάσης.
Για µια ακόµη φορά φορολογείται άγρια η ακίνητη περιουσία.
Το ΠΑΣΟΚ που αντιδρούσε έντονα το 2008, όταν επεβλήθη το
ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, σήµερα δίνει το τελειωτικό
χτύπηµα στην οικοδοµή, σε εκατοντάδες συνδεδεµένα επαγγέλµατα και µετατρέπει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όλων των ακινήτων και των µικρών και των µεσαίων πλέον, σε χρηµατοδότες
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των κρατικών ελλειµµάτων. Η οικοδοµή η οποία παραδοσιακά
αποτελούσε την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, δυστυχώς, βρίσκεται στο περιθώριο, βρίσκεται στο στόχαστρο της πολιτικής της Κυβέρνησης.
Εξαγγέλλεται η µείωση του δηµόσιου τοµέα θεωρητικά, αλλά
στην πράξη τίποτα δεν γίνεται. Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή
του µνηµονίου ούτε κρατικοί οργανισµοί έχουν καταργηθεί, ούτε
έχουν συγχωνευθεί ούτε έχει γίνει ένα ουσιαστικό βήµα προς την
κατεύθυνση αυτή.
Και βέβαια δεν υπήρχε κανένας πόλεµος από εµάς σε σχέση
µε το ζήτηµα αυτό. Αντίθετα, επανειληµµένως σας παρακινούσαµε να προχωρήσετε σε καταργήσεις, σε συγχωνεύσεις αντιπαραγωγικών, άχρηστων δηµοσίων οργανισµών. Η περίφηµη
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας εξελίσσεται σε ένα τυφλό
ξεπούληµα γης και εταιριών του δηµοσίου σε τιµές ευκαιρίας.
Εµείς, σας είχαµε πει από πέρυσι, από το «Ζάππειο 1», τον Ιούλιο του 2010 ότι είµαστε υπέρ της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Αλλά όταν µιλάµε για αξιοποίηση, µιλάµε
για αξιοποίηση και δεν µιλάµε για ξεπούληµα ειδικά τώρα που
είναι τόσο χαµηλά οι αξίες της γης.
Τέλος, δίνετε το τελειωτικό χτύπηµα στην ψυχολογία της αγοράς. Η οικονοµία πέρα από νούµερα είναι κλίµα. Σήµερα όµως,
έχετε δηµιουργήσει ένα κλίµα τροµοκρατίας, ένα κλίµα τέτοιο
που αναγκάζετε τους Έλληνες πολίτες να αποσύρουν τα όποια
χρήµατα έχουν, τις όποιες καταθέσεις έχουν από τις τράπεζες
και να τρέχουν να τις βγάλουν σε τράπεζες του εξωτερικού ή να
τα επενδύσουν οπουδήποτε αλλού, εκτός Ελλάδας.
Πώς, λοιπόν, να επενδύσουν σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες σε αγορές, άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα, όταν
έχετε δηµιουργήσει ένα τόσο αρνητικό κλίµα στην ψυχολογία της
αγοράς;
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι δεδοµένο ότι
και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, το µνηµόνιο 2, θα αποτύχει.
Θα αποτύχει, όπως είπα και πιο πριν, γιατί ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Μας βάζετε τώρα ένα δίληµµα, το δίληµµα της υπευθυνότητας ή της ανευθυνότητας, το δίληµµα ότι θα πρέπει ή να
αφήσουµε τη χώρα να καταρρεύσει ή κάτι να κάνουµε. Τα διλήµµατα δεν είναι έτσι.
Είναι απλά τα πράγµατα. Στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν ούτε
αδιέξοδα ούτε τέτοιου είδους διλήµµατα. Στη δηµοκρατία υπάρχει η δυνατότητα. Αν δεν µπορείτε να τα καταφέρετε, αν δεν µπορείτε να τα βγάλετε πέρα, υπάρχει ο τίµιος και δηµοκρατικός
δρόµος, αφού ζητήσετε συγγνώµη για τα εγκληµατικά λάθη που
έχετε κάνει, αφού ζητήσετε συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για
τα τεράστια προεκλογικά ψέµατα που είπατε το 2009, να προσφύγετε στον ελληνικό λαό. Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση,
υπάρχει εναλλακτική πρόταση.
Είναι η πρόταση που µε σοβαρότητα και µε υπευθυνότητα καταθέσαµε πριν από ένα µήνα στο «Ζάππειο 2», µία πρόταση ρεαλιστική, µία πρόταση κοστολογηµένη, µία πρόταση που
πραγµατικά µπορεί να δώσει ένα διαφορετικό δρόµο, ένα διέξοδο στα αδιέξοδο στο οποίο οδηγείτε την ελληνική κοινωνία,
τον ελληνικό λαό.
Είµαι βέβαιος ότι πολύ σύντοµα, όταν διαπιστώσετε ότι υπάρχει η αδυναµία εφαρµογής της πολιτικής σας, της πολιτικής του
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, της πολιτικής των µνηµονίων,
τότε εκ των πραγµάτων θα οδηγηθείτε στον ελληνικό λαό, ο
οποίος θα δώσει την τελική λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καράογλου.
Καλώ τώρα στο Βήµα τη Βουλευτή Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας κυρία Έλσα Παπαδηµητρίου.
Ορίστε, κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε το λόγο.
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
το 2005 έχω εκλεγεί και σταθερά επανεκλέγοµαι Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
Η συµµετοχή µου στην εκτελεστική επιτροπή του κόµµατος,
αλλά και η ανάδειξή µου, µε την ψήφο των συναδέλφων µου απ’
όλα τα κράτη, σε υψηλές θέσεις, όπως και σε αυτή της Αντιπρο-
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έδρου της Συνέλευσης, µου έδωσαν τη δυνατότητα και τη στήριξη από πολλές πλευρές, για να βοηθήσω τη χώρα µου, την Ελλάδα και το κόµµα µου, τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και να προωθώ
υπέρ του τριπτύχου των κεντρικών στόχων του Σ.τ.Ε., δηλαδή
δηµοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώµατα.
Και επειδή ο ληξίαρχος χρόνος και ο υποθηκοφύλακας ιστορικός αυτών των ηµερών στήνουν περίεργες συµπτώσεις, την
ηµέρα που οι διαρροές µε ήθελαν να διαγράφοµαι, αν απεφάσιζα
να απολαύσω του δικαιώµατός µου για ψήφο συνείδησης –το
Σύνταγµα θέλει να έχω απεριόριστο δικαίωµα - ο Πατριάρχης
Βαρθολοµαίος µε ευχαριστούσε δηµόσια, εµένα τη µόλις χρισθείσα Ίµβρια Βουλευτή για τη σηµαντική προσφορά µου στα
µαρτυρικά νησιά του Ελληνισµού.
Οι Αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης, φίλες και φίλοι, ενδυνάµωσαν µόνο όσα είχα ήδη µέσα µου από την αγωγή µου, από
την παιδεία µου και, βέβαια, από τη σηµαντική µαθητεία µου στη
Νέα Δηµοκρατία του Μητσοτάκη, του Έβερτ και του Κώστα Καραµανλή. Επέλεξα και επιλέγω να είµαι όρθια απέναντι στις υποχρεώσεις µου και λογική µε τη δική µου τη λογική –αυτή µόνο
έχω- στην ιεράρχηση των υποχρεώσεών µου. Έτσι ξεκίνησα το
λόγο µου για να δώσω και να θέσω στην κρίση σας το πλαίσιο
της ηθικής και της πολιτικής αναφοράς µου στη σηµερινή στάση
µου απέναντι στο τραγικό πολιτικό δίληµµα που βιώνω, όπως και
όλοι εσείς. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καταψήφισα το µνηµόνιο µε δυσκολία,
όπως θυµάται ο φίλος µου Κώστας Τασούλας, ακολουθώντας τη
γραµµή, στη συγκρότηση της οποίας, βεβαίως, ουδέποτε κλήθηκα να συµµετάσχω, όπως τουλάχιστον και συνάδελφοί µου της
Νέας Δηµοκρατίας που συνοµιλώ µαζί τους.
Το ότι το µνηµόνιο απέτυχε δεν είναι επιβράβευση του «όχι»
σας και του «όχι» µας, κύριοι συνάδελφοι. Το µνηµόνιο δεν απέτυχε απλώς. Δεν υλοποιήθηκε καν, παρά µονάχα στο 25% των
προβλέψεών του, κύριοι Υπουργοί, και το ξέρετε. Δεν υλοποιήθηκε παρά στο εύκολο, στο φοροµπηχτικό, στο µικρονοϊκό,
ίσως, και αδιέξοδο κοµµάτι του, όπως απεδείχθη. Καµµία τόλµη,
καµµία δραµατικότητα, καµµία δηµιουργικότητα! Μόνο φόροι.
Καµµία µείωση εξόδων, καµµία αποκρατικοποίηση!
Θα ήταν ίδια ή χειρότερα τα πράγµατα –σας ερωτώ- αν εµείς
είχαµε προστρέξει να βοηθήσουµε την καλώς ή κακώς εκλεγµένη
Κυβέρνηση της χώρας, την αδύναµη, την ανίκανη; Χαρακτηρίστε
την, όπως θέλετε και βάλτε και οµοιωµατικά από µένα.
Επειδή, όµως, περίσσεψε αυτό το διήµερο η πατριδοκαπηλία,
µία είναι η πατριωτική πράξη, πιστεύω εγώ: η συναίνεση και η
συνεργασία.
Ας φύγουµε όλοι από εδώ σήµερα απαντώντας στην πρόκληση του κ. Βενιζέλου που είδα να απευθύνεται στον Αρχηγό
της Νέας Δηµοκρατίας και σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι στους κινδύνους τής µη υπερψήφισης του συζητουµένου
σχεδίου νόµου, κατά τρόπο τουλάχιστον που δεν αναδεικνύει συναίνεση και διάθεση συνεργασίας. Κατανοώ τα ερωτηµατικά
όλων σας. Κατανοώ τη δυσπιστία, κατανοώ την αδυναµία ανάληψης πολιτικού κόστους, κυρίως από τους νεότερούς µου συναδέλφους. Το καταλαβαίνω, αλλά µου είναι αδιανόητο να
αποδεχθώ ψευδοδιλήµµατα, που θέλουν να υποστηρίξουν ότι
πρέπει να βάλουµε «ρούµπο» στους κουτόφραγκους, οι οποίοι
µπορούν από µας τους «µάγκες» να εκβιαστούν.
Το µεσοπρόθεσµο είναι µία λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Αν είναι καλή, κακή, κακίστη, θα δείξει. Απαραίτητη όµως,
όπως µε διαβεβαιώνουν οι διεθνείς µου επαφές. Μακάρι να είχε
την υπογραφή όλων των ελληνικών δυνάµεων και τη δική µου.
Αν προεβάλλετο εναλλακτική λύση, έστω και ριψοκίνδυνη, θα
ακολουθούσα µε σηµαία. Αλλά, δυστυχώς, για την Ελλάδα, για
το κόµµα µου και για µένα την ίδια, εγώ δεν βλέπω λύση. Η δηµοσιονοµική ασφυξία και η οικονοµική αυτοκτονία δεν είναι εναλλακτικές λύσεις.
Πιστεύω –και συµπαθάτε µε- ότι η εικοσάχρονη σταθερή και
έντιµη πορεία µου, µου δίνει το δικαίωµα και την υποχρέωση να
µην εθελοτυφλώ και να µη στρουθοκαµηλίζω, κάτι που δεν έχω
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κάνει ποτέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αποδέχοµαι και κατανοώ –σας λέω πάλι- όλων την ανασφάλεια. Έχω όµως, να σας πω ότι το «όχι» δεν µπορεί να συνοδεύεται από το «ναι µεν, αλλά». Πιστεύω ότι σήµερα το «ΠΑΡΩΝ» είναι
πράξη Πόντιου Πιλάτου και το «ΟΧΙ» υπό όρους για την εκατοστή
πεντηκοστή πρώτη ψήφο «ΝΑΙ», αλλά για την πρώτη, για την
τριακοσιοστή όχι και αυτό δεν αφορά στη δική µου λογική και
στη δική µου πολιτική ηθική, αν θέλετε.
«ΝΑΙ» λοιπόν, και εύχοµαι, κύριοι της Κυβέρνησης, να µη µε
απογοητεύσετε. Θέλω να υπάρξει σήµερα, έστω και µε µία ψήφο,
η σπορά της ελπίδος για, επιτέλους, συναινετική πορεία προς τα
µπρος στο δύσµοιρο ετούτο τόπο, στο εσωτερικό του. Και να
υπάρξει ανάκτηση του κύρους της Ελλάδας απέναντι στους αλληλέγγυους εταίρους µας. Έτσι τους βλέπω εγώ.
Θέλω να υπάρξει σήµερα µία έργω απάντηση στους συµπατριώτες µας των πλατειών και των παθηµάτων, που εµείς δηµιουργήσαµε και που οφείλουµε να επουλώσουµε.
Στο µέτρο που µε αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεπεράσω τις µικρές µου δυνατότητες ως Ανεξάρτητη και µόνο
Βουλευτής, να βοηθήσω. Είναι όντως –σας διαβεβαιώ- η πιο πολύτιµη απόφαση και πρόκληση της πολιτικής µου ζωής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και Γενική Γραµµατέας της
Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αρκετές φορές έχουµε κατηγορηθεί
ότι αποδίδουµε στην Κυβέρνηση πρόθεση-επιλογή εκβιασµού,
είτε αφορά στο µνηµόνιο ή το µεσοπρόθεσµο και αυτό το λεγόµενο εφαρµοστικό.
Επιτρέψτε µου να εξηγήσω γιατί λέµε ότι κάνει εκβιασµό. Το
πρόβληµα που συζητάµε είναι υπαρκτό. Βεβαίως, ο τρόπος που
πάει να πείσει η Κυβέρνηση όχι εδώ τη Βουλή, αλλά τον ελληνικό
λαό, είναι καθαρά εκβιαστικός και δεν πατάει πλήρως στην περιγραφή της πραγµατικότητας που κάνει.
Και δεν νοµίζω ότι έχουµε µια Κυβέρνηση η οποία έχει άγνοια
των πραγµάτων, δεν καταλαβαίνει ή πνευµατικά υπολείπεται του
µετρίου. Και θα εξηγήσω γιατί.
Η Ελλάδα σε χρεοκοπία είναι. Τώρα θέλετε να το πείτε κρίση,
πείτε το όπως θέλετε, πάντως σε χρεοκοπία είναι. Βεβαίως δεν
έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει αποτυπωθεί ο βαθµός της χρεοκοπίας. Και δεν αναφέροµαι στο λαό. Του λαού είναι ανοιχτή
ατζέντα. Δεν έχει ολοκληρωθεί τι θα χάσουν, αν θα χάσουν οι πιστωτές είτε σε χρόνο είτε σχετικά είτε απόλυτα. Μέχρι στιγµής,
µε όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν, είτε είναι ελεγχόµενη η χρεοκοπία είτε φθάσουµε σε µία φάση στην ανεξέλεγκτη, νοµίζω ότι
καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά –τουλάχιστον εµείς αυτό το καταλαβαίνουµε- πως δεν θα εξαρτηθεί από το «150+1» της Βουλής. Κι αυτό γιατί η Ελλάδα είναι ενταγµένη στην Eυρωζώνη,
γιατί η Eυρωζώνη έχει τεράστια διεθνή προβλήµατα, γιατί η Ελλάδα είναι µια πολύ µικρή αγορά, γιατί το βάθος της καπιταλιστικής κρίσης είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε την επίδραση που
µπορεί να έχει η Ελλάδα. Ε, δεν θα εξαρτηθεί από το «150+1».
Βεβαίως είναι και θέµα γοήτρου και µιας σειράς άλλων πραγµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Ο εκβιασµός απευθύνεται κυρίως στον ελληνικό λαό. Στο
κάτω-κάτω κι αν δεν ψηφιστεί το µεσοπρόθεσµο, θα γίνουν εκλογές και συναινετικά θα τα βρείτε. Άλλωστε, το έδαφος έχει στρωθεί.
Η ευρωζώνη –κι αυτό δεν είναι εφησυχασµός για µας- δεν θα
τιµωρήσει την Ελλάδα παραδείγµατος χάριν για το «149» και
µόνο γι’ αυτό. Θα έρθει βεβαίως η στιγµή που η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αρχίσει να έχει τα πρώτα σηµάδια της διάλυσης και
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τότε είτε διακόσιοι Βουλευτές ψηφίσουν τα ευρωπαϊκά ντοκουµέντα είτε όχι, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι µια
πραγµατικότητα.
Ο εκβιασµός, λοιπόν, έγκειται στο εξής πράγµα. Υπερβάλλετε
µια πραγµατικότητα ακριβώς για να τιθασεύσετε τον ελληνικό
λαό, για να τον φοβίσετε και να τσακίσετε το κίνηµα. Και θέλετε
να τσακίσετε το κίνηµα όχι µόνο τώρα σε περίοδο κρίσης. Και σε
περίοδο κρίσης υπάρχει ο τρόµος της απόλυσης, υπάρχει η εργοδοτική τροµοκρατία, υπάρχουν πολλά, τα οποία εδώ µέσα στη
Βουλή κυρίως το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θέτει.
Υπάρχουν τρόποι να τσακιστεί το κίνηµα σε συνθήκες κρίσης.
Σας ενδιαφέρει να έχετε τσακισµένο και ηττηµένο το κίνηµα σε
συνθήκες ανάκαµψης. Και εδώ φαίνεται το µέγεθος της αδυναµίας που νιώθετε, όχι εσείς µόνο ως Κυβέρνηση, αλλά και ο ευρωπαϊκός καπιταλισµός. Διότι οι εκβιασµοί απευθύνονται κυρίως
στους λαούς της Ευρώπης.
Η αγωνία αυτή τη στιγµή του ευρωπαϊκού καπιταλισµού δεν
είναι ο κύριος «χ», «ψ» Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δηµοκρατίας. Η αγωνία είναι η εξής: Οι Ηνωµένες Πολιτείες -µεγάλος
φίλος και ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έχουν τα δικά
τους προβλήµατα. Γίνεται διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία. Η
Κίνα αγοράζει οµόλογα και θέλει να βάλει γερό πόδι στην Ευρώπη. Η Βραζιλία και η Ινδία καπιταλιστικά αναπτύσσονται και
είναι κι αυτές µεγάλοι παίκτες και ανταγωνιστές.
Μην προσπαθείτε, λοιπόν, την αγωνία του συστήµατος σε
εθνικό και κυρίως σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, να τη
µετατρέψετε σε θέµα ευθύνης, αγωνίας και τροµοκρατίας του
λαού. Και εδώ βέβαια συνήγοροι υπάρχουν πολλοί σ’ αυτή τη
Βουλή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, κυρία
Πρόεδρε.
Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Δεν
πειράζει. Σας έχω πει ότι δεν µε ενοχλεί να µιλάνε. Εγώ αυτή τη
στιγµή δεν απευθύνοµαι σε ανθρώπους που έχουν καταλήξει τι
θα κάνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Πρόεδρε, ενοχλεί
το Προεδρείο όµως αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Το
ξέρω. Με ενοχλεί η βοή στα αυτιά µου, αλλά έχουµε στη ζωή µας
πολλά να αντιµετωπίσουµε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ µε τους
κυρίους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Μάλιστα, εσείς όλοι είστε εραστές του Κοινοβουλίου. Εµείς δεν
είµαστε εραστές του αστικού Κοινοβουλίου. Εσείς ορκίζεστε στη
δηµοκρατία, στις εκλογές όπως γίνονται, εραστές και δεν είστε
σε θέση να ακούτε µία άλλη φωνή. Άµα βαριέστε, βγείτε έξω.
Είναι ωραία, έχει και το καφενείο, καπνίζοντες, µη καπνίζοντες.
Βγείτε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει γιατί εσάς σας
αρέσει το Κοινοβούλιο. Για να επιβάλλετε τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας. Διάλογος δεν γίνεται εδώ. Μη λέµε ότι γίνεται διάλογος στο Κοινοβούλιο εις ώτα µη ακουόντων.
Ακούµε κατά κόρον το εξής πράγµα: Φτωχοί θεωρούνται αυτοί
που έχουν 6.000 εισόδηµα, άντε 8.000 εισόδηµα το χρόνο. Αυτοί
είναι εξαθλιωµένοι. Δεν θα πω λεπτοµέρειες πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Δεύτερον: Ο µέσος Έλληνας. Ποιος είναι αυτός ο µέσος Έλληνας, ποια είναι η άποψη του µέσου Έλληνα; Τι είναι ο µέσος
Έλληνας; Δεν θα µιλήσω µε τη δική µας ορολογία, πώς βλέπουµε
τη διαστρωµάτωση. Είναι στα κατώτατα κοινωνικά κλιµάκια, είναι
στα µέσα ή είναι στα ανώτερα και ανώτατα. Τι µέσος Έλληνας;
Με συγχωρείτε. Για να χρησιµοποιήσω δική σας έκφραση, αυτή
δεν είναι ολιστική άποψη, δογµατική και ισοπεδωτική;
Εδώ, λοιπόν, βλέπετε ότι πίσω από ορολογίες, παλιές ή νέες,
γίνεται µια προσπάθεια ο ελληνικός λαός να τυφλώνεται, να του
κάνετε το κεφάλι «κουρκούτι». Ξέρετε, είναι άλλο πράγµα ο ελ-
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ληνικός λαός να µην πείθεται για κάτι, να θέλει χρόνο για να πεισθεί, να έχει µία δυσκολία να καταλάβει ένα πράγµα κι άλλο
πράγµα να του µετατρέψεις το µυαλό σε «κουρκούτι». Αυτό γίνεται.
Ένα δεύτερο ζήτηµα: Θα βάλω ανοιχτά το ερώτηµα στην Κυβέρνηση. Αν θέλει ας απαντήσει, αν δεν θέλει, ας µην απαντήσει.
Έχουµε σαράντα µέρες τώρα αυτό το κίνηµα το πολυαγαπηµένο
και η διαπάλη γίνεται µέσα στην Αίθουσα για το ποιος εκφράζει
το κίνηµα των αγανακτισµένων. Έχουµε, λοιπόν, αυτό το κίνηµα
των αγανακτισµένων στις πλατείες το οποίο όλοι εκθειάζετε ως
ειρηνικό και πραγµατικά όλες τις µέρες δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Πώς είναι δυνατό στη διάρκεια δύο πανελλαδικών απεργιών
να γίνεται αυτό που γίνεται; Με έχουν ενηµερώσει ότι έξω πάλι
γίνονται επεισόδια. Γιατί δηλαδή στην απεργία; Είναι τυχαίο ότι
βγαίνουν τα «παπαγαλάκια» -και ξέρετε ποια εννοούµε «παπαγαλάκια»- και λένε «αυτή είναι µορφή πάλης, έτσι πετυχαίνεις, µε
το να περικυκλώνεις τη Βουλή και να µουντζώνεις»; Μόλις µουντζώνεις, αµέσως οι Βουλευτές θα αποφασίσουν διαφορετικά.
Όχι απεργίες. Χολή έπεσε χθες για το λιµάνι του Πειραιά, για τη
βιοµηχανική ζώνη της Σίνδου. Βεβαίως εκεί κρίνεται ο συσχετισµός δύναµης.
Αναµφισβήτητα ο αγώνας, το κίνηµα πρέπει να αναδεικνύει και
καινούργιες µορφές πάλης και ο λαός έχει πρωτοβουλία. Αυτές
δεν κατασκευάζονται ούτε στα γραφεία του Περισσού ούτε πουθενά αλλού, εποµένως εµάς δεν µας ενοχλούν καθόλου ούτε οι
πλατείες ούτε η έννοια του αγανακτισµένου γιατί, αν θέλετε, ο
αγανακτισµένος σταθµίζει ακριβώς µέχρι πού έχει φτάσει ο
θυµός. Είναι αγανακτισµένος αλλά ακόµα όχι εναλλακτικός. Μπορεί µέσα σ’ αυτές τις πλατείες να υπάρχουν και δυνάµεις που να
έχουν και άλλη πολιτική πρόταση. Υπάρχουν. Μπορεί εµείς να µη
συµφωνούµε, αλλά δεν έχει σηµασία, αλλά ο όρος «αγανακτισµένος» τι θα πει δηλαδή; Αγανακτισµένος µπορεί να είναι και ο
εθνικιστής και ο ρατσιστής, αγανακτισµένος µπορεί να είναι και
ο κοµµουνιστής, αγανακτισµένος µπορεί να είναι και ο νεωτεριστής, αγανακτισµένος µπορεί να είναι και ο µεγαλοεπιχειρηµατίας και ο µεσαίος επιχειρηµατίας. Τι θα πει «αγανακτισµένοι»;
Θέλετε να συσκοτίσετε τον ταξικό χαρακτήρα της κρίσης και τον
ταξικό χαρακτήρα της διεξόδου. Αυτό είναι. Δεν είναι θέµα φιλολογίας.
Εµείς βεβαίως εκτιµούµε αυτό το κίνηµα των λεγόµενων αγανακτισµένων ως µία µορφή όπου εκδηλώνονται διεργασίες εν
µέρει θετικές, σε άλλα τµήµατα πιο θετικές µέσα στο λαό, αλλά
πάντως εικόνισµα δεν το κάνουµε και σε καµµία περίπτωση δεν
µπορεί να βγαίνει σε αντιπαράθεση –άλλο παραλληλία και διασύνδεση και διαπλοκή µε την καλή έννοια- µε το οργανωµένο κίνηµα, µε την ίδια την ταξική πάλη, µε τις απεργίες και άλλες
µορφές πάλης.
Δεν µου λέτε: Ακούµε τώρα «οι αγανακτισµένοι, το νέο, πρωτοπόρο κίνηµα των αγανακτισµένων» κ.λπ..
Καλά, εσείς οι οποίοι ορκίζεστε σ’ αυτό το κίνηµα και το πρωί
έχετε τις κοµµατικές ταµπέλες και το απόγευµα τις βγάζετε και
κάνετε τους ακοµµάτιστους, δεν βλέπετε ότι εκεί µέσα -όχι µε
ευθύνη όλων όσων βγαίνουν στην πλατεία, σε καµµία περίπτωσηυπάρχουν και ορισµένοι φύλακες άκρως επικίνδυνοι, οι οποίοι
δεν είναι αγανακτισµένοι; Είτε από την αρχή συνέλαβαν µια τέτοιας µορφής πάλη –δεν έχουµε αποδείξεις σε καµµία περίπτωση- είτε µπήκαν στην πορεία.
Θα ξαναπώ, το πανό µε την αγχόνη για τους τριακόσιους Βουλευτές, βγάζει µπιµπίκια. Για τα πανό στην Ακρόπολη, µπιµπίκια.
Ένας Βουλευτής έλεγε ότι δεν αντέχει το σφυροδρέπανο στην
Ακρόπολη, αντέχει, όµως, την κρεµάλα στο βόρειο µέρος του
Συντάγµατος. Αυτό δεν τον πειράζει ή το ότι όποιος καταψηφίζει
πάει στου Γουδή. Αυτό το αντέχει, το σφυροδρέπανο δεν αντέχει. Το σφυροδρέπανο είναι σύµβολο, για άλλους ξεπερασµένο,
για εµάς πολύ σηµαντικό. Τι σηµασία έχει; Δεν σας ανησυχούν
αυτά τα συνθήµατα; Δεν ανησυχούν ούτε και τους τριακόσιους;
Δεν ανησυχούν, γιατί ψαρεύουν στα θολά νερά. Δεν σας ανησυχεί ότι µέσα εκεί, µέσα στον απλό κόσµο, που δίκαια βρίσκεται
εκεί και δεν θα του βάλουµε πιστοποιητικό ούτε κοµµουνιστοσύνης -ή κοµµουνιστόµετρο που είπε κάποιος- ούτε εθνικοφροσύνης µε οποιαδήποτε έννοια, αλλά δεν σας ανησυχεί ότι είναι µέσα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωστοί εθνικιστές, άνθρωποι σε ειδικές οµάδες φιλάθλων που
το Σαββατοκύριακο πάνε στα γήπεδα και τις άλλες µέρες κάνουν
τους µπράβους στα νυκτερινά κέντρα; Μπράβοι, δεν λέω face
control κ.λπ., µπορεί να είναι ορισµένοι απλοί εργαζόµενοι. Αυτά
δεν τα βλέπετε; Δεν βλέπετε ότι µέσα εκεί υπάρχουν φύλακες
συγκεκριµένοι ή ότι µέσα εκεί διεισδύουν οι λεγόµενοι κουκουλοφόροι ή δεν ξέρω και τι άλλο; Θα µου πείτε, τι θα κάνουµε, δεν
θα µαζευόµαστε στο Σύνταγµα; Θα αφήσουµε το Σύνταγµα ιδιοκτησία των Ελληναράδων που είναι ένας µε δυο σηµαίες;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο …
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κάτσε κάτω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Με
την ελληνική σηµαία κανένα πρόβληµα. Δίπλα στο σφυροδρέπανο …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Τη σηµαία …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Βούλωσέ το, φασίστα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όταν
δέκα έχουν εκατό σηµαίες, όχι µία σηµαία, βεβαίως και εµείς
έχουµε στον Περισσό ένα σφυροδρέπανο και δίπλα την ελληνική
σηµαία. Όταν θάβουµε τους νεκρούς µας, βάζουµε και το σφυροδρέπανο και την ελληνική σηµαία.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Αυτή η κατάσταση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ πολύ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Σας
παρακαλώ πολύ, κυρία µου! Μπορώ να µιλήσω; Αρκετά! Εν πάση
περιπτώσει, γιατί παρεξηγηθήκατε εσείς; Τόσες πτέρυγες είναι
εδώ. Εσείς σηκώνετε την ελληνική σηµαία;
Λέω εγώ τώρα ότι κάτι συµβαίνει. Όταν ένας έχει δυο σηµαίες,
όταν είναι πεντακόσιοι και έχουν τρεις χιλιάδες σηµαίες και µιλάνε εθνικιστικά, βρίζουν τους µετανάστες και λένε «οι Βουλευτές στου Γουδή», «φύγετε οι τριακόσιοι», αυτό κάτι σηµαίνει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι σηµαίνει;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Καλά κάνουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Εποµένως θα το πούµε καθαρά. Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη για τα
επεισόδια, άµεση και έµµεση. Έχει και συµφέρον από τα επεισόδια, διότι εδώ θα φτάσουµε στο σηµείο να έχεις ένα ζήτηµα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να µπεις στην πλατεία Συντάγµατος και να
παίξεις ξύλο για να µπεις και ας είναι η µισή άδεια ή πρέπει να
µείνεις απ’ έξω. Κάθε φορά µετράς την ευθύνη σου.
Αυτά δεν τα βλέπετε όλες οι πτέρυγες της Βουλής; Δεν µπορεί, δηλαδή, να σου λένε ότι εάν έρθει το τάδε κόµµα ή η τάδε
µαζική οργάνωση, να της επιτεθούµε. Έξω, λέει, φύγετε εσείς ή
έξω τα κόµµατα, έξω τα σωµατεία.
Αυτά δεν είναι του απλού αγανακτισµένου κόσµου. Εµείς τον
συναντάµε τον απλό κόσµο. Υπάρχει κόσµος που σκέφτεται,
«όλοι φταίτε», άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τα πράγµατα
και λένε, «φταίτε και οι τριακόσιοι».
Διακρίνει κανείς τον απλό άνθρωπο, που αηδιασµένος µπορεί
να στο πει κι αυτό -και το έχουµε ακούσει- από αυτήν την κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα.
Εµείς δεν µπορούµε να βρισκόµαστε συνέχεια µπροστά σε διλήµµατα. Εµάς µας ενδιαφέρει να οξυνθεί ο αγώνας µε όλες τις
µορφές και η ταξική πάλη. Από την άλλη µεριά, όµως, θέλει και
περιφρούρηση.
Οι φωνές που ακούστηκαν σε αυτήν τη Βουλή δείχνουν ότι
είναι επικίνδυνο ο καθένας να βάλει µία οµπρέλα –και δεν πρέπει
να το κάνουµε ούτε κι εµείς σαν ΚΚΕ- και να εκφράζει το κίνηµα.
Μη νοµίζετε ότι δεν ξέρουµε πολλά και δεν µαθαίνουµε.
Έχουµε κάνει καταγγελία –σας τη θυµίζω- µετά τη δολοφονία
στη MARFIN των τριών συνανθρώπων µας. Δώσαµε συνέντευξη
Τύπου κι έκανα συγκεκριµένη καταγγελία για µπράβους µε νυχτερινά κέντρα κ.λπ.. Και ονοµάτισα και πώς γίνεται. Βλέπετε,
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όµως, τα µέσα ενηµέρωσης τότε δεν τα προέβαλαν. Και µας
έκανε κι εντύπωση, διότι κατά κάποιον τρόπο ήταν και είδηση.
Αναφερθήκαµε σε οµάδες που συγκροτήθηκαν να µπουν µέσα
στο ΠΑΜΕ, να πετάξουν εκρηκτικά για να πουν ότι το ΠΑΜΕ δεν
ξέρει να περιφρουρεί.
Εµείς κάναµε και επώνυµες καταγγελίες. Τα δηµοσιεύει ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και ουδείς άλλος. Μιλάµε για τέτοια ζητήµατα. Μάλιστα, δεν αντέδρασαν κι εκείνοι προς τους οποίους υπήρχαν και
ερωτηµατικά.
Άκουσα, µάλιστα, σήµερα το πρωί –ή χθες, δεν θυµάµαι τώρατην κατηγορία ότι «µας πήραν τις σηµαίες». Δεν µας πήραν τις
σηµαίες. Σηµαίες µπορεί να φτιάξει ο καθένας. Και τα τραµπούκικα πρωτοπαλίκαρα, χρυσαυγίτες και µη, µπορούν να κατασκευάσουν σηµαίες. Κι εµείς µπορούµε να κατασκευάσουµε του
ΠΑΣΟΚ κι εσείς του ΚΚΕ. Ποιοι είναι, όµως, οι προβοκάτορες,
ξέρουµε.
Ακούστε να δείτε, εµείς την προβοκάτσια ξέρουµε να την αντιµετωπίζουµε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα; Ο απλός κόσµος
που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις µε τα παιδιά του. Ξέρουµε να
αντιµετωπίσουµε τους προβοκάτορες. Μας ενδιαφέρει, όµως,
πολύ ο απλός κόσµος.
Δεν θα περάσουν αυτά που γίνονται τελευταία. Και όποιοι διαµαρτύρονται όταν λέγονται τέτοια, δεν ξέρω, µπορεί να έχουν
και τη φωλιά τους λερωµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Αλέκα Παπαρήγα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε µιλήσει δύο φορές…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Από πέντε
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι, από εννέα λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ζήτησα
πέντε και πέντε λεπτά το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Πρόεδρε, επειδή
είναι η τρίτη φορά που µιλάτε, απλώς σας ενηµερώνω για το
χρόνο, για να σας ρωτήσω πόσο χρόνο θέλετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δώδεκα
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν τα δικαιούστε, όµως.
Θα σας βάλω δέκα λεπτά…
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γιατί δεν τα
δικαιούµαι, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν τα δικαιούστε από
τον Κανονισµό, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ό,τι έχετε ευχαρίστηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, έχετε το
λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παραχώρηση που µου κάνετε.
Έχω την αίσθηση ότι τούτη την ώρα δεν είναι σωστό το timing,
δεν είναι σωστή η συγκυρία να εκφράσουµε από αυτό εδώ το
Βήµα τις διαφωνίες µας ή τις αντιρρήσεις µας µε τις σηµαίες και
τα αιτήµατα που ο καθένας επιλέγει να εκφραστεί. Και αυτό γιατί
απ’ ό,τι κι εγώ πληροφορούµαι, αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή
χιλιάδες συµπολίτες µας, ανεξαρτήτως χρώµατος σηµαίας που
επιλέγουν να σηκώνουν, δέχονται επίθεση µε χηµικά, αναίτια απ’
ό,τι πληροφορούµαι…
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τι αναίτια; Πέτρες πετάνε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αυτοί οι
οποίοι πετάνε πέτρες είναι αυτοί που συνεργάζονται µια χαρά,
κάθε φορά που υπάρχει επιλογή…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ονόµατα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε τα
ονόµατα. Να αποδείξετε εσείς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι την προηγούµενη εβδοµάδα…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): …πιάστηκαν
από το φωτογραφικό φακό να αφήνουν ρόπαλα στα σηµεία που
συγκεντρώνονταν οι διαδηλωτές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν υπήρξε καµµία ΕΔΕ για να δούµε ποιοι είναι αυτοί, τι είναι
αυτοί. Οι ανώνυµοι κουκουλοφόροι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
παίζουν το γνωστό έργο το οποίο έχουµε δει και ξαναδεί, προκειµένου να υπερασπιστούν την εξουσία. Και όταν η εξουσία αισθάνεται την ανασφάλεια του λαού, που βγαίνει στο δρόµο και
την αµφισβητεί, επιλέγει και χρησιµοποιεί τη βία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα άρθρο και µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε ό,τι αφορά τον εφαρµοστικό νόµο,
εκχωρείται ο δηµόσιος πλούτος της χώρας. Για πρώτη φορά
στην ιστορία αυτού του τόπου και µάλιστα µε την επίκληση του
πατριωτισµού και µε επιχείρηµα τη σωτηρία της πατρίδας, πωλείται η ίδια η πατρίδα.
Βεβαίως, η βαρβαρότητα δεν έχει επιχειρήµατα, µονάχα µεταφυσικού χαρακτήρα εκκλήσεις και απειλές έχει η βαρβαρότητα.
Και εγώ σας ερωτώ: Σε τρεις µήνες, που πάλι θα δούµε το ίδιο
έργο, που θα διακυβεύεται η έκτη δόση, τι επιχειρήµατα θα έρθετε να µας πείτε; Τα ίδια που µας είπατε και ένα χρόνο πριν για
να κερδίσετε την ψήφο της πλειοψηφίας για το µνηµόνιο; Τα ίδια
που µας λέτε τώρα για το µεσοπρόθεσµο;
Μα, οι ίδιοι αυτοί που εκβιάζουν ότι δεν θα πάρουµε την πέµπτη δόση, δεν είναι αυτοί, κύριοι της Κυβέρνησης, που στις 15
του Ιούνη για όσο χρονικό διάστηµα η χώρα δεν είχε Πρωθυπουργό, διότι είχε καταθέσει την παραίτησή του στον Πρόεδρο
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι ίδιοι δεν έλεγαν δηµόσια ότι
θα πάρουµε την πέµπτη δόση; Ο κ. Αλταφάζ δεν βγήκε και είπε
ότι θα πάρουµε την πέµπτη δόση;
Μήπως, δηλαδή, είναι καλύτερο αντί να ψηφίσετε, όπως λέτε
πολλοί και κατά παράβαση της ιδεολογίας σας και της συνείδησής σας, αυτό το νοµοσχέδιο που εκχωρεί και εκποιεί το δηµόσιο
πλούτο, που οδηγεί την κοινωνία σε πτώχευση, µήπως είναι καλύτερο να πείσετε τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, µπας και
την πάρουµε την πέµπτη δόση, χωρίς να οδηγηθούµε σε αυτό το
ναυάγιο;
Ξέρω ότι οι ειρωνείες σας και οι ακρότητές σας είναι ο µόνος
τρόπος για να απαντήσετε στα επιχειρήµατα, διότι δεν έχετε επιχειρήµατα. Όµως, να ξέρετε ότι οι µέρες, που µε περισσή φαυλότητα µπορείτε να ξεγελάτε, να κοροϊδεύετε και να ειρωνεύεστε
τον ελληνικό λαό, είναι µετρηµένες. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί
αυτές οι µέρες, διότι δεν σας απειλεί ο Τσίπρας, οι ψηφοφόροι
σας σας απειλούν, τους οποίους κοροϊδέψατε, τους οποίους
οδηγείτε σε ένα µαρτύριο όλους αυτούς τους µήνες και οι οποίοι
έρχονται και σας ζητάνε το λόγο.
Και ρωτώ: τι θα συµβεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όταν θα έρθει η ώρα της πέµπτης
δόσης; Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, σε αυτήν τη χώρα, εσείς που
ειρωνεύεστε, για να πείτε ένα: «Ως εδώ, φτάνει πια. Έχουµε κόκκινες γραµµές». Τι πρέπει να συµβεί; Στα πόσα εκατοµµύρια
ανέργους το καίτε το ρεζερβουάρ; Στα πόσα εκατοµµύρια φτωχούς µπορείτε να πείτε: «Ως εδώ»; Μέχρι πού ορίζετε η δική σας
αξιοπρέπεια και ηθική; Πόσα χιλιόµετρα ακτογραµµής πρέπει να
πουληθούν για να πείτε: «Ως εδώ»;
Λένε κάποιοι και τους ακούω µε προσοχή και µε συµπάθεια,
όχι αυτοί που ειρωνεύονται, οι καρεκλοκένταυροι της εξουσίας,
Βουλευτές της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, που ταλαντεύονται συνειδητά και ειλικρινώς, λένε ότι: «µα, υπάρχει όντως ενδεχόµενο χρεοκοπίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύετε ειλικρινά ότι η πιθανότητα χρεοστασίου έχει να κάνει µε τη σηµερινή ψηφοφορία;
Πιστεύετε ειλικρινά ότι µε την υπερψήφιση µέτρων, τα οποία θα
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µας οδηγήσουν στους επόµενους έξι µήνες του 2011, στα 6,5 δισεκατοµµύρια, δηλαδή, 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ το µήνα, θα
αποφύγουµε το χρεοστάσιο;
Πιστεύετε ότι οι πιθανότητα χρεοστασίου έχει να κάνει µε τις
απειλές και τους εκβιασµούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μαζί απειλείτε και εκβιάζετε το λαό.
Ή µήπως η πραγµατικότητα είναι ότι στο χρεοστάσιο οδηγούµαστε µε µαθηµατική ακρίβεια εάν υπερψηφιστεί το µεσοπρόθεσµο και σε πέντε χρόνια έχουµε χρέος 150% του ΑΕΠ και αν
ξεπουλήσουµε και τους δηµόσιους οργανισµούς;
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας ποια είναι η απόλυτη εξίσωση της χρεοκοπίας; Γνωρίζετε ποια είναι; Κύριε Βενιζέλο, ακούστε µε σ’ αυτό -έχετε πάει
να πείσετε τον κ. Κουρουµπλή- θέλω µια απάντηση. Ξέρετε ποια
είναι η απόλυτη εξίσωση της χρεοκοπίας; Ότι το 2010 δανειστήκαµε 38 δισεκατοµµύρια από το µνηµόνιο. Ξέρετε πόσα έφυγαν
από τις ελληνικές τράπεζες; Σαράντα δισεκατοµµύρια. Φεύγουν
οι καταθέσεις και οι αποταµιεύσεις από τη χώρα και υπερδιογκώνουµε το δανεισµό. Αυτή είναι η απόλυτη εξίσωση του χρεοστασίου.
Ξέρετε επίσης, εσείς, που µιλάτε διαρκώς για την πιθανότητα
αργεντινοποίησης, ποιες είναι οι κινήσεις που µια σοβαρή κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει για να αποφύγουµε την πιθανότητα αργεντινοποίησης; Στην Αργεντινή όλα όσα συνέβησαν δεν
συνέβησαν µε τη στάση πληρωµών, αλλά µε την κρίση πανικού
που ξέσπασε όταν έσπευδαν οι καταθέτες να πάρουν τα χρήµατά τους από τις τράπεζες. Σε τέτοιου είδους κρίσης πανικού
µάς οδηγείτε µε τα µέτρα που παίρνετε αλλά και µε τις ανεύθυνες δηλώσεις και στάσεις σας όλο αυτό το διάστηµα. Και δεν
υπερασπίζοµαι εδώ τις τράπεζες. Ίσα, ίσα. Τις καταθέσεις του
απλού κόσµου θέλω να υπερασπιστώ, που δούλεψαν όλη τους
τη ζωή και κινδυνεύουν να τις χάσουν.
Ξέρετε, λοιπόν, πώς µπορεί να αποφευχθεί η χρεοκοπία; Όχι
ψηφίζοντας αυτό, αλλά πηγαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ζητώντας ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, ζητώντας ελέγχους στην κίνηση των κεφαλαίων. Το κάνει η Ισλανδία, η οποία
µέσα από ένα δηµοψήφισµα όπου ο λαός της είπε όχι –γιατί δεν
υπάρχουν µόνο οι κόκκινες γραµµές των ισχυρών- κατάφερε να
αλλάξει τα πράγµατα και να πάρει πολύ καλύτερους όρους στις
διαδικασίες του δικού της χρέους, των τραπεζών της δηλαδή
προς τους οφειλέτες.
Ζητάτε να δούµε το ζήτηµα της χρεοκοπίας και ειλικρινά έχετε
αφήσει τα ασφαλιστικά ταµεία να κινδυνεύουν σήµερα µε την
απόλυτη κατάρρευση; Δηλαδή, για τους δανειστές µας έχουµε
να δώσουµε µέχρι και το τελευταίο ευρώ αλλά για τα ασφαλιστικά ταµεία δεν υπάρχει σάλιο; Αντί, λοιπόν, να παίρνετε τέτοια
σκληρά µέτρα ύφεσης, λιτότητας, εκποίησης του δηµόσιου
πλούτου, πάρτε µια σοβαρή απόφαση επιτέλους. Πάρτε τους
κερδοφόρους οργανισµούς και αντί να τους εκποιήσετε αντί πινακίου φακής, δώστε µετοχές του ΟΠΑΠ στα ασφαλιστικά ταµεία
για να µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε ότι σε έξι µήνες, σε δέκα
µήνες, σε ενάµιση χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν
οι συντάξεις. Αλλά εσάς δεν σας αφορούν αυτά. Εσείς θέλετε
µόνο να εκβιάζετε, να φέρνετε µεταφυσικού χαρακτήρα καταστροφές και να προχωράτε σε µια πολιτική, η οποία είναι καταδικασµένη να αποτύχει.
Ένα τελευταίο θέλω να σας πω. Τα διαπραγµατευτικά όπλα
της χώρας εξαντλούνται. Αυτό που µετά βεβαιότητας σας λέω
τώρα είναι ότι έχουµε ακόµα τη δυνατότητα να αντιγυρίσουµε
τον εκβιασµό µέσα από τη µη ψήφιση του µεσοπρόθεσµου, διαδικασία και εξέλιξη η οποία θα άνοιγε τη δυνατότητα για άλλους
δρόµους σε όλη την Ευρώπη, για µια Ευρώπη της αλληλεγγύης
και όχι της κοινωνικής κόλασης. Αυτή τη δυνατότητα µπορεί να
µην την έχουµε σε έξι µήνες, διότι οι δανειστές µας κερδίζουν
κρίσιµο χρόνο να ξεφορτωθούν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και να µας οδηγήσουν σε µια ελεγχόµενη –θα την πουνχρεοκοπία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω λέγοντας τα εξής. Υπάρχουν πολλοί Βουλευτές οι οποίοι λένε –και εγώ τους σέβοµαι- ότι
η συνείδησή τους, τους ορίζει να ψηφίσουν το µεσοπρόθεσµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ τους σέβοµαι ειλικρινά. Διαφωνώ µαζί τους αλλά σέβοµαι
αυτούς που θα µου πουν ότι εγώ µε το χέρι στην καρδιά το ψηφίζω. Διότι αν ειλικρινά πιστεύετε ότι θα σώσει τη χώρα ένα πρόγραµµα που θα δώσει νέα πιο ακριβά δάνεια, που θα δώσει νέα
λιτότητα, εκποίηση δηµόσιου πλούτου, αν το πιστεύετε, κάντε
το.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Ξέρετε τι δεν ανέχοµαι; Κάποιους οι οποίοι µας λένε «Δεν συµφωνούµε. Διαφωνούµε πλήρως, υπερβαίνει τη συνείδησή µας,
αλλά θα το ψηφίσουµε». Και δεν µε ενοχλεί αυτό διότι µε ενδιαφέρει –δεν θα πω ψέµατα- η αξιοπρέπεια του καθενός και της
καθεµιάς. Είναι δικό του ζήτηµα. Αυτό για το οποίο πιστεύω ότι
δεν έχουν δικαίωµα και πρέπει να σεβαστούν είναι τη νοηµοσύνη
µας. Αυτός ο νόµος θα περάσει, αν περάσει, µέσα από τις εικόνες των απειλών, της τροµοκρατίας, της βίας, των χηµικών στην
πλατεία Συντάγµατος, της καταστολής, της προβοκάτσιας. Δεν
περνάει όµως µε τίποτα στον ελληνικό λαό κι εκεί είναι το ζήτηµα.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει αυτό το οποίο ζητάτε µετ’ επιτάσεως:
η εθνική συναίνεση και οµοψυχία. Δεν υπάρχει εδώ βεβαίως.
Υπάρχει έξω, υπάρχει στο λαό. Ο ελληνικός λαός λέει «όχι» σ’
αυτά τα καταστροφικά µέτρα. Ο ελληνικός λαός λέει «ναι» στην
αξιοπρέπεια και στην ελπίδα. Κι αυτός ο αγώνας δεν θα καµφθεί
ούτε µε µία ψηφοφορία ούτε µε απόπειρες προβοκάτσιας και µε
εκβιασµούς. Ο απλός κόσµος σήµερα αγωνίζεται µε τη σηµαία
της λαϊκής κυριαρχίας και της δηµοκρατίας, είναι έξω για να προστατεύσει την κοινωνική δικαιοσύνη και τους θεσµούς, και αυτός
ο αγώνας, είτε το θέλετε είτε όχι, θα δικαιωθεί. Δεν µπορείτε να
πάτε µακριά έχοντας όλο το λαό απέναντί σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης έχει το λόγο για µια παρέµβαση.
Κύριε Πρόεδρε, πόσα λεπτά χρειάζεστε; Τον καθαυτό χρόνο
τον έχετε εξαντλήσει όλοι. Πείτε µου πόσα λεπτά περίπου θα
χρειαστείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δέκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες το
βράδυ ήµουν µε δύο παλαίµαχους εισαγγελείς και τους έθεσα
ένα ερώτηµα: Πώς είναι δυνατόν µια ολόκληρη ζωή να ήταν κατά,
κατά, κατά, κατά, κατά…Και µου είπαν: «Αυτή είναι η δουλειά
µας. Εάν ήµουν πρόεδρος δικαστηρίου, θα αποφάσιζα διαφορετικά». Πολύ φοβούµαι ότι κάποιοι µέσα στην Αίθουσα έχουν αποφασίσει να είναι µονίµως εισαγγελείς. Έχουµε χορτάσει τον
εισαγγελικό λόγο. Στην ουσία, τι µπορούµε να κάνουµε; Πώς
µπορούµε να βοηθήσουµε τον τόπο;
Εµείς έχουµε πει κι έχουµε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν το ψηφίζουµε το µεσοπρόθεσµο για έναν βασικό λόγο. Πιστεύουµε ότι
η κατάσταση της χώρας δεν είναι δουλειά ενός κόµµατος και
προκειµένου να στηρίξουµε τη σκέψη µας, την ιδέα µας, τη βούλησή µας για οικουµενική κυβέρνηση δεν δίνουµε µε τον άλφα ή
βήτα τρόπο παράταση ζωής στη µονοκοµµατική Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ που έδειξε δείγµατα σαφούς αδυναµίας να υλοποιήσει
το πιο εύκολο, που ήταν το µνηµόνιο, έναντι του πολύ δύσκολου,
που είναι σήµερα το µεσοπρόθεσµο. Αυτή είναι η θέση µας.
Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει να υπάρχουν προτάσεις. Αυτή
είναι η µία πρόταση, το µεσοπρόθεσµο. Πιστεύω ότι είναι ατελής.
Δεν φθάνει. Πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα. Δεν ξέρω
αν θα είναι σε έξι µήνες ή στα τρία χρόνια που τελειώνει αλλά
βεβαίως και δεν βγαίνει.
Να θυµίσω σε µερικούς συναδέλφους ότι ‘90 µε ‘96, σε επτά
χρονιές δώσαµε για τοκοχρεολύσια 56 δισεκατοµµύρια, όσα καλούµεθα να δώσουµε µόνο του χρόνου, σε µια χρονιά. Δεν βγαίνει! Και το πρόβληµα δεν είναι ότι έχουµε µία αδύναµη
Κυβέρνηση που έχει γονατίσει µπροστά στον όγκο των προβληµάτων. Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι όλες οι ηγεσίες της Ευρώπης είναι κατώτερες των περιστάσεων της Ευρώπης. Δεν έχουµε
ούτε έναν Αντενάουερ ούτε έναν Ντε Γκόλ στις χώρες-κλειδιά κι
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αυτό ίσως είναι και το πρόβληµα. Πρέπει να βρούµε λύσεις. Δεν
άκουσα από κάποιον άλλον µία λύση, µία πρόταση. Ακούω µόνον
καταγγελία.
Έστω, λοιπόν, ότι η χώρα χρεοκοπεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα
αφήσουν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Τι
θα γίνει την επόµενη µέρα;
Πρόταση ή προτάσεις ευλόγως περιµένεις από εκείνους οι
οποίοι έχουν και το µεγαλύτερο χαρτί. Ποια είναι η πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας; Εµείς θέλουµε να ζυγίσουµε, επειδή προς το
παρόν δεν έχουµε την κοινοβουλευτική δύναµη, ανεξαρτήτως
της ορµής που έχουµε, για να έχουµε µεγάλο αριθµό Βουλευτών
και θέλουµε να ακούσουµε προτάσεις. Ποια είναι η πρόταση για
να βγει η χώρα από την άγονη γραµµή; Αυτό δεν είναι καλό, λέτε,
το απορρίπτετε συλλήβδην. Ποια είναι, όµως, η εναλλακτική πρόταση; Τι να κάνουµε; Η εναλλακτική πρόταση είναι να βγούµε
τώρα από την Ευρώπη, να τους πούµε «δεν µας ενδιαφέρετε»;
Ποια είναι η πρόταση; Και από την Αριστερά θέλω να ακούσω,
αλλά να είναι πρόταση. Γιατί, βεβαίως, κάποια πράγµατα που
ακούγονται τώρα, όπως το να φύγουµε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, νοµίζω ότι δεν αντέχουν σε µία σοβαρή κριτική. Δεν αντέχουν τώρα εκεί που είναι τα πράγµατα. Θα µπορούσαµε να το
συζητήσουµε σε άλλες εποχές. Τώρα, όµως, έχουµε µία υποχρέωση, να σώσουµε την πατρίδα.
Βεβαίως, δεν νοµίζω ότι είναι ο σωστός δρόµος στους αγανακτισµένους να τους δίνουν κάποιοι οδηγίες από αυτό το Βήµα
αυτό, να προχωρήσουν από την αγανάκτηση στην οργή. Δείχνει
µία σοβαρότητα η πλειοψηφία της πλατείας και δεν προχωρά σε
ασχήµιες. Δηλαδή, εάν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένσταση που
δεν προχωρούν σε οργή; Δηλαδή, να τα στραπατσάρουν όλα, να
τα διαλύσουν όλα; Όχι.
Εάν µας ακούν, που δεν µας ακούν τώρα πλέον, µία σύσταση
θα κάνουµε. Ακούµε τη φωνή σας, µην κάνετε, όµως, πράγµατα
από τα οποία αύριο η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να εξέλθει. Μη
γίνουν ζηµιές. Και ζηµιές δεν εννοώ τα πέντε µάρµαρα, που γι’
αυτά στο κάτω-κάτω πάλι θα δανειστούµε από την Ευρώπη για
να τα φτιάξουµε. Εννοώ µην πάνε στις τράπεζες αύριο όλοι αυτοί
και κάνουν τις όποιες αναλήψεις. Τότε θα έρθει η πτώχευση από
το παράθυρο και όχι από την πόρτα που περιµένουµε.
Άρα, λοιπόν, εδώ είµαστε για να δείξουµε σοβαρότητα. Και,
δυστυχώς, δεν επιδεικνύεται η σοβαρότητα. Όποιος από εσάς,
ας µπει στον κόπο να κλειστεί στο σπίτι του ένα Σαββατοκύριακο,
να δει το βίντεο των τριών ηµερών και να µου πει αν είναι ευχαριστηµένος και ικανοποιηµένος, πέρα από τις κοµµατικές παρωπίδες. Τι δώσαµε; Τι βγήκε από αυτήν την προσπάθεια; Ποια
προσπάθεια κάνουµε, για να βγούµε απ’ αυτό το τέλµα; Εκβιαστικά διλήµµατα και πίεση τεράστια. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αλλά,
εν πάση περιπτώσει, η πίεση την οποία εδέχθην εγώ σήµερα
έναντι του χθες, είναι πολλαπλάσια, γεωµετρικής προόδου µάλιστα. Τεράστια πίεση και από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό!
Δεν θα ενδώσουµε βέβαια στις όποιες πιέσεις. Όµως, προτάσεις να ακούσουµε. Να πούµε ότι αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση ή να ακούσουµε ποια είναι η δεύτερη εναλλακτική πρόταση,
όχι φυσικά, επαναλαµβάνω, να φύγουµε από την Ευρώπη.
Κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Υπουργέ, πρέπει να βρείτε εσείς
εναλλακτική πρόταση ως Κυβέρνηση. Ακολουθείτε το µεσοπρόθεσµο και δεν µπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Γνωρίζω ότι ξέρετε και εσείς ότι η πλειοψηφία των διατάξεων είναι αρνητικές.
Δεν µπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Όποιος από εσάς πει ότι
πάει στην Ευρώπη και εισακούγονται εισηγήσεις, ψεύδεται ασυστόλως. Όποιος πηγαίνει πάνω και έχει διαφορετική άποψη απ’
αυτήν που θέλει η τρόικα ή τα αφεντικά της τρόικας τρώει
«ξύλο». Και να βγει κάποιος και να πει «όχι, πήγαµε πάνω, κάναµε
προτάσεις και ακούστηκαν». Μόνο ξύλο.
Εποµένως, όταν όλοι γύρω µας δεν µας ακούνε και θέλουν να
µας επιβάλουν αυτό που θέλουν να µας επιβάλουν, αυτό που πιστεύουν ότι είναι σωστό, χωρίς πάντα να είναι σωστό, εµείς εδώ
έχουµε την πολυτέλεια να τρωγόµαστε; Πόσες εκκλήσεις πρέπει
να γίνουν για να βρούµε τρόπο να συνεννοηθούν; Να τους κλειδώσουµε σε ένα δωµάτιο τον Παπανδρέου και τον Σαµαρά,
χωρίς ψωµί και νερό, ώσπου να βγάλουν µία απόφαση ότι µπο-
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ρούν να συλλειτουργήσουν! Γιατί περί αυτού πρόκειται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Γιατί εάν τα βρουν οι δύο µεγάλοι, τότε διευκολύνεται η κατάσταση για όλους τους άλλους.
Δεν πρέπει να υπάρξουν κοινές σκέψεις; Ποια είναι η πρόταση;
Εγώ θέλω να ακούσω προτάσεις. Δεν ακούω τίποτα και ανησυχώ.
Και δεν ανησυχώ για την πλατεία, που βέβαια πάντα εγκυµονεί
κινδύνους να ακολουθούν οδηγίες που εδόθηκαν πριν από λίγο
από το Βήµα.
Εύχοµαι όµως ότι είναι σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι και
δεν θα ακούσουν αυτά τα κελεύσµατα και θα παραµείνουν εις το
πλαίσιο αυτής της αγανάκτησης.
Ακούστηκαν ακραία πράγµατα αυτές τις ηµέρες, τα οποία ενόχλησαν νουνεχείς Βουλευτές. Προτάσεις, όµως –επαναλαµβάνωδεν ακούστηκαν. Περίµενα την υστάτη στιγµή µήπως και ακούσω
µια πρόταση.
Κύριε Αντιπρόεδρε, το χρέος δεν είναι διαχειρίσιµο και µε
αυτά τα λεφτά και µε τα επόµενα λεφτά. Την επόµενη µέρα που
θα σταµατήσει η Ευρώπη να µας δανείζει, θα βρισκόµαστε πάλι
στην ίδια και χειρότερη µοίρα. Με µια διαφορά, ότι τα ακίνητα
σήµερα που διαπραγµατευόµαστε έχουν µια αξία πολύ µικρότερη απ’ ό,τι είχαν πριν από δυο χρόνια, αλλά σε τρία χρόνια θα
είναι πολύ µικρότερη. Δηλαδή, σήµερα εάν µπορείτε µε ένα µεγάλο ακίνητο να πάρετε το 1% του χρέους, µε το ίδιο ακίνητο σε
τρία χρόνια θα πάρετε το 0,1% του χρέους. Και αυτό είναι το
πρόβληµα. Και κάτι σας λέω µε αυτό. Και δεν θέλω να προχωρήσω µε διευκρινίσεις, αλλά πιστεύω ότι αντιλαµβάνεστε τι θέλω
να πω.
Η µόνη λύση είναι ότι πρέπει να πάµε στην Ευρώπη και να τους
πούµε: «Όπως µας σώσατε µετά τον εσωτερικό πόλεµο, µε τον
ίδιο τρόπο θα µας σώσετε και τώρα, µε ένα Σχέδιο Μάρσαλ». Δηλαδή, πάρτε τόσα για να σωθείτε. Το να µας δίνουν εντόκως και
µε ακριβότερο τόκο απ’ ό,τι δανείζονται όλες οι κυβερνήσεις από
αυτές που µας δανείζουν, δεν µας βοηθούν. Βουλιάζουν τη
χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου του ΛΑΟΣ)
Εάν πράγµατι θέλουν κάποιοι να σωθεί η Ελλάδα –και έχουν
λόγο να το θέλουν τώρα, δεν ξέρω αν το 2014 που λήγει η συµφωνία, θέλουν να µας σώσουν- πρέπει να πάµε και να πούµε:
«Χρειαζόµαστε τόσα για να σωθούµε. Μας τα δίνετε, όπως µας
τα δώσατε µετά το ’47, το ’48, το ’49 χωρίς την ανάγκη να τα επιστρέψουµε έντοκα».
Η Ελλάδα δεν µπορεί µε τοκογλυφικά επιτόκια να σωθεί. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική. Και αυτήν την άλλη πολιτική δεν µπορεί
να τη δώσει ούτε το ένα κόµµα ούτε το άλλο κόµµα. Μπορούν
να το δώσουν όµως, όλα τα κόµµατα αν οµονοήσουν και αντιληφθούν ότι πρώτα είναι το εθνικό συµφέρον και µετά δυστυχώς,
το κοµµατικό συµφέρον που καταστρέφει κάθε προσπάθεια για
τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Θα κλείσουµε τη συζήτηση …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έγινε καµµία αναφορά
σε εσάς, κύριε Μαγκούφη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, δεν άκουσα καµµία αναφορά σε σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Δεν έγινε τώρα, έγινε προχθές.
Το επί προσωπικού θέµα µου συνίσταται στην προσπάθεια του
κ. Καρατζαφέρη µε λογοπαίγνια να ευτελίζει την προσωπικότητά
µου και την οικογένειά µου που φέρει το επίθετό µου.
Γι’ αυτό λοιπόν, µε βάση τον Κανονισµό ζητώ να µου δώσετε
το λόγο, για να απαντήσω στον κ. Καρατζαφέρη, γιατί µετά, δηλαδή την Δευτέρα, έφυγε και ήταν απών. Και βέβαια για να πάρω
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το λόγο επί του προσωπικού, θα πρέπει να είναι παρών. Θα µου
δώσετε σας παρακαλώ το λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη
κάνατε καµµία αναφορά στον κ. Μαγκούφη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Μαγκούφη,
δεν έγινε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Τα Πρακτικά το αποδεικνύουν, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, ονοµαστική αναφορά σε σας; Αφού λέει ο κ. Καρατζαφέρης ότι δεν έχει κάνει
καµµία αναφορά σε σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Έχει κάνει και θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαγκούφη, σας
παρακαλώ σε ένα λεπτό να µας πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και εσείς επί προσωπικού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Μαγκούφη, έχετε το λόγο, αλλά θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε σε ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ένα λεπτό δεν φτάνει, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν γίνεται διαφορετικά, κύριε Μαγκούφη. Διαφορετικά δεν θα σας δώσω το λόγο.
Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε σε ένα λεπτό γιατί ήδη πλησιάζουµε στις 14.30’ η ώρα και θα πρέπει να τοποθετηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Πρωθυπουργός για να κλείσουµε τη
συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Να µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσουµε κάποτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, λοιπόν,
σε ένα λεπτό να αναπτύξετε το προσωπικό σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, την ώρα που η Κυβέρνηση και πρωτίστως ο Πρωθυπουργός δίνουν τη µάχη για την υπέρβαση της κρίσης και τη
σωτηρία της χώρας, κάποιοι επιλέγουν το επικίνδυνο πολιτικό
θέατρο, µεταξύ αυτών και ο κ. Καρατζαφέρης, ο οποίος προχθές
µετά τις αναγκαίες εξηγήσεις προς άρση κακών συνειρµών και
της διαστρέβλωσης των λεχθέντων από τον κ. Πάγκαλο µας µετέφερε από την ιστορική αθλιότητα του 1974 «Καραµανλής ή
τανκς», στην καρατζαφέρεια προβοκατόρικη ρήση «Ψηφίζετε ή
τανκς».
Και συνέχισε µε δεύτερη προβοκάτσια εναντίον των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ περί «επιρροής από ρήσεις, σχέσεις και σκέψεις
του Γιαρουζέλσκι» και περί φοβικών συνδρόµων!
Απαντούµε στον κ. Καρατζαφέρη ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
δεν φοβούνται, φέρουν την ιστορική ευθύνη των πράξεών τους
και αυτό το οποίο κάνουν είναι ανάληψη της ευθύνης για τη
σωτηρία της πατρίδας.
Όµως, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, διαπίστωσα πως
ο κ. Καρατζαφέρης, αντί πολιτικής απάντησης, ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαγκούφη, σας
παρακαλώ. Κάνατε τη δήλωσή σας. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: ...προσέτρεξε στην ερµηνεία των
επιθέτων...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαγκούφη, σας
λέω να ολοκληρώσετε! Ολοκληρώστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Αυτό θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Καρατζαφέρης προσέτρεξε στην ερµηνεία των επιθέτων
χρησιµοποιώντας το επίθετό µου! Και βέβαια δεν θα αναφερθώ
στην προέλευση –µιας και δεν υπάρχει χρόνος- του δικού του
επιθέτου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αναρωτιέµαι όµως και θέτω το ερώτηµα στον αγαπητό Γιώργο,
τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ...
(Γέλια στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, ολοκληρώστε, µε
το ερώτηµά σας. Κύριε Μαγκούφη, σας παρακαλώ. Τώρα είστε
εκτός Κανονισµού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Τοποθέτηση κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είστε εκτός διαδικασίας. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Δεν το αντιλαµβάνεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Ολοκληρώνω και λέγω ότι είµαι περήφανος για το όνοµά µου, για την οικογένειά µου, για τη διαχρονική στάση στη ζωή µου, που είναι καθρέφτης των αγώνων
µου για τη δηµοκρατία, για την κοινωνική δικαιοσύνη και η υπόληψή µου δεν συνάδει µε τις πολιτικές «κωλοτούµπες» που πολλάκις γίνονται εδώ µέσα!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε κάθε δίκιο να
είστε υπερήφανος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη,
τώρα δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσουµε αυτή την κουβέντα γι’ αυτό το θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μετά από τέτοια κοινοβουλευτική κόπωση
ήταν µια όασις αυτά τα οποία είπε ο κύριος συνάδελφος. «Από
την πόλη έρχοµαι και στην κορφή κανέλα»!
(Γέλια στην Αίθουσα)
Εν πάση περιπτώσει, παραπέµπω εις τον Γεώργιο Παπανδρέου, «σηµασία έχει ποιος τα λέει».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
θα ήθελα το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαγκούφη, σας
παρακαλώ! Μιλήσατε και οι δυο, είπατε τα ευφυολογήµατά σας.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Η ανισότητα µέσα στη Βουλή! Άλλοι
να ζητούν και να παίρνουν το λόγο και άλλοι όχι! Θα κάνω µια
δηµόσια δήλωση όµως, κύριε Καρατζαφέρη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαγκούφη, σας
παρακαλώ καθίστε κάτω. Ειπώθηκαν τα ευφυολογήµατα κ.λπ.,
όµως εδώ η συζήτηση είναι για πάρα πολύ σοβαρά θέµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης. Κύριε
Κεφαλογιάννη, επί της διαδικασίας έχει εξαντληθεί ο χρόνος,
αλλά θα σας δώσω δύο λεπτά –όπως και στον κ. Παφίλη από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, που και εκείνος έχει ζητήσει το λόγο- για
να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για δυο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνουµε, κύριοι συνάδελφοι, τη συζήτηση για το µεσοπρόθεσµο, το οποίο είναι η απόδειξη της αποτυχίας του µνηµονίου 1 και ο λογαριασµός, ο οποίος έρχεται να πληρώσουµε
σήµερα, είναι 30 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω από πέρυσι!
Αρκεί να σας πω ότι αυτό που ψηφίσαµε πριν ένα χρόνο για
το έτος 2011 προέβλεπε ότι ο ελληνικός λαός θα πληρώσει 9,6
δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Τα 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
έγιναν περίπου 30 δισεκατοµµύρια και όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, γιατί καλούµαστε να πληρώσουµε το λογαριασµό που µας
έρχεται από το παρελθόν.
Ένας Βενιζέλος –όχι ο Ελευθέριος, αλλά ο Ευάγγελος- καλείται να διορθώσει λάθη δύο Παπανδρέου: του Ανδρέα Παπανδρέου της χαµένης δεκαετίας του ’80 και του Γεωργίου
Παπανδρέου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Το κόστος του Ανδρέα Παπανδρέου σάς το είπα προχθές.
Είναι ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ: 350 δισεκατοµµύρια για το
χρέος, 280 δισεκατοµµύρια για τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων –τα νοικοκυριά φωνάζουν τώρα στην πλατεία- και 450
δισεκατοµµύρια ευρώ από τις αναλογιστικές µελέτες για το
ασφαλιστικό
Αναρωτήθηκαν κάποιοι ποια είναι η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας είναι η επαναδιαπραγµάτευση, όχι τη µια φορά «ΝΑΙ», την άλλη φορά «ΟΧΙ» και
την τρίτη φορά «ΠΑΡΩΝ». Αυτή είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας.
Ποια είναι η λύση; Η λύση είναι να µην κάνουµε τα χατίρια
µόνο στους πιστωτές, να µην είµαστε εµείς που αναλαµβάνουµε
όλες τις δεσµεύσεις, να µην είµαστε εµείς που δίνουµε όλες τις
εγγυήσεις, να µην είµαστε το κράτος το οποίο ασκεί όλη την
πίεση στο εσωτερικό.
Υπάρχουν και άλλοι που µε την έλλειψη των θεσµών που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι αυτό που ζητούµε είναι να
δούµε το πραγµατικό πρόβληµα. Το πραγµατικό πρόβληµα της
Ελλάδος δεν λύνεται µε διαχείριση. Αυτό που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση και αυτό που κάνει δυστυχώς ο σηµερινός Υπουργός,
είναι διαχείριση. Αυτό που χρειάζεται είναι ανατροπή σε δοµές
κατεστηµένες, άρρωστες και σε διεφθαρµένες καταστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό πρέπει να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ψηφίζει η Κυβέρνηση το
µεσοπρόθεσµο.
Το ψηφίζει µε άνεση, γιατί γνωρίζει ότι δεν θα το εφαρµόσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αντιµετωπίζει µε άρνηση
την πρόταση του κ. Καρατζαφέρη περί «180», θα µας πάει σε
εκλογές αφού κλείσει τη Βουλή µέσα στο καλοκαίρι. Καλοδεχούµενες για εµάς οι εκλογές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεφαλογιάννη! Ο κ. Παφίλης περιµένει τη σειρά του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό, κύριοι συνάδελφοι,
που πρέπει να δούµε είναι όχι εσείς να φύγετε, να αποδράσετε
από τα προβλήµατα, αλλά να κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε την επόµενη µέρα, ασκώντας πίεση και στο εξωτερικό και
όχι µόνο στο εσωτερικό.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πήρα το λόγο γιατί θέλουµε εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας να σηµειώσουµε ότι η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που δηµιουργείται στο Σύνταγµα και πιθανά στο κέντρο της Αθήνας, Αξιοποιώντας το
γνωστό χιλιοπαιγµένο παιχνίδι των γνωστών-αγνώστων γίνεται
µια γενικευµένη και επικίνδυνη χρήση χηµικών µε προφανείς στόχους, κατά τη γνώµη µας, να τροµοκρατηθεί ο κόσµος ο οποίος
δεν έχει καµµία σχέση µε αυτές τις γνωστές οµάδες και ο οποίος
έχει κατέβει για να διαδηλώσει κατά του µεσοπροθέσµου και γενικότερα κατά της πολιτικής της Κυβέρνησης.
Εµείς πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει άµεσα να παρέµβει
για να εκτονωθεί η κατάσταση και όχι να συνεχίσει σε επικίνδυνο,
κυριολεκτικά, δρόµο. Θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι
θα συµβεί από εδώ και στο εξής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε
εξαντλήσει και εσείς όλα τα περιθώρια. Θα δώσω και σε σας,
όµως, το λόγο για ένα λεπτό.
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Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία να ενηµερώσω και τον αρµόδιο Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη ότι σύµφωνα µε τα µηνύµατα που παίρνουµε υπάρχει
αυτή τη στιγµή στο Σύνταγµα µία ανυπόφορη κατάσταση.
Θα κάνω µία ύστατη έκκληση στους παριστάµενους Υπουργούς, να σταµατήσει επιτέλους ο χηµικός πόλεµος στο Σύνταγµα. Είναι ένας χηµικός πόλεµος που δεν γίνεται απέναντι σε
κουκουλοφόρους, δεν υπάρχουν αυτήν την ώρα κουκουλοφόροι
στο Σύνταγµα, αλλά σε πολίτες που έχουν ανοιχτά τα πρόσωπά
τους και σε πολίτες που είναι εγκλωβισµένοι στο µετρό.
Παρακαλώ, την Κυβέρνηση να λάβει τα µέτρα, γιατί εάν δεν
τα λάβει τώρα, µπορεί οι συνέπειες να είναι επώδυνες και ίσως
να είναι αργά.
Ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη, πριν
από λίγο µίλησε ο Αρχηγός σας.
Θα σας δώσω, όµως, ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε, κάνουµε έκκληση στην πλατεία να µην ακούσει τις σειρήνες της οργής.
Μέχρι τώρα η πλατεία έχει δείξει µία υπεύθυνη, σοβαρή συµπεριφορά και στάση, που προφανώς κάποιοι δεν θέλουν. Κάποιοι
θέλουν να πυροδοτήσουν άσχηµες καταστάσεις. Κάποιοι θέλουν
να ανάψουν τα αίµατα.
Νοµίζω ότι δεν θα εισακουστούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι το τελευταίο
λεπτό.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είπα και σε προηγούµενη τοποθέτησή µου, κύριε Πρόεδρε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ελευθερία
έκφρασης, ελευθερία για τη διαδήλωση, ελευθερία για τη διαµαρτυρία. Σεβόµαστε απόλυτα και τους συγκεντρωµένους στην
πλατεία και σεβόµαστε απόλυτα αυτούς που διαδηλώνουν σήµερα τη δεύτερη µέρα της σαρανταοκτάωρης απεργίας.
Οµοίως, όµως, υπάρχει η ανάγκη της δυνατότητας ελεύθερης
δηµοκρατικής λειτουργίας των θεσµών της δηµοκρατίας µας και
βέβαια, η ανάγκη σεβασµού στις λειτουργίες της Βουλής, που
είναι ο κύριος θεσµός της δηµοκρατίας µας.
Θεωρώ, λοιπόν και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιµία, ο κόσµος να διαδηλώσει ελεύθερα, αλλά βέβαια πρέπει να διασφαλιστεί µε κάθε τρόπο ότι η λειτουργία της θεσµού της
δηµοκρατίας, που είναι η Βουλή, θα µπορέσει να συνεχίσει ελεύθερα και ακώλυτα, όπως πρέπει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι οµόθυµη η άποψη
και η επιθυµία όλης της Αίθουσας να υπάρξει ψυχραιµία, σαφώς
να υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης εκδήλωσης, µέσω των
διαδηλώσεων, των απόψεων των πολιτών και ευχόµαστε να
υπάρξει ηρεµία και στην πλατεία. Αυτή είναι η επιθυµία και η επιδίωξη όλων.
Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Έχετε µιλήσει και εσείς πάρα πολλές φορές. Πόσα λεπτά θα
χρειαστείτε για αυτήν τη σύντοµη παρέµβασή σας, κύριε
Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δέκα λεπτά νοµίζω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, έχετε το λόγο,
αλλά σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε στα δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άνω
σχώµεν τας καρδίας. Είναι πολύ δύσκολες και βαριές οι στιγµές
και έχουµε όλοι συνείδηση της ευθύνης και του αναπόφευκτου
θεσµικού διλήµµατος που καλείται να απαντήσει η Βουλή των Ελλήνων, όπως και κάθε αντιπροσωπευτικό σώµα, υπό συνθήκες
οξείας κρίσης των αντιπροσωπευτικών θεσµών όχι µόνο στην Ελ-
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λάδα, αλλά σχεδόν σε όλο τον κόσµο.
Ιστορικά, η δηµοκρατία τους δυο τελευταίους αιώνες ή ήταν
αντιπροσωπευτική ή δεν υπήρξε ποτέ πραγµατικά. Αντιπροσωπευτική δηµοκρατία δεν σηµαίνει ελεύθερη εντολή, δεν σηµαίνει
εφάπαξ νοµιµοποίηση, δεν σηµαίνει αδιαφορία γι’ αυτό που συµβαίνει καθηµερινά στην κοινωνία, στις ψυχές και στο µυαλό των
πολιτών. Η νοµιµοποίηση κατακτιέται κάθε µέρα, οι κυβερνήσεις,
τα κόµµατα, τα πολιτικά πρόσωπα κρίνονται διαρκώς µε πολύ αυστηρό -µερικές φορές ανυπόφορα αυστηρό- τρόπο και υπό συνθήκες απόλυτης δυσπιστίας.
Όµως, όταν βρισκόµαστε προ οριακών διληµµάτων, οφείλουµε
να σηκώσουµε το βάρος ως αντιπροσωπευτικό σύστηµα, γιατί,
αν δεν το σηκώσουµε αυτοί που αµφισβητούν τη Βουλή, αυτοί
που αµφισβητούν το αντιπροσωπευτικό σύστηµα θα βρεθούν αντιµέτωποι µε πρακτικές επιπτώσεις που κανείς δεν τις λέει στην
πλήρη τους διάσταση, γιατί όλοι έχουν τη διάθεση να αποκρύπτουν ή να ωραιοποιούν τις καταστάσεις και τότε θα είναι αργά.
Άρα πρέπει να πάρουµε εµείς το βάρος και το παίρνουµε. Αυτό
αφορά τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την Αίθουσα.
Οι κοινωνίες είναι πολύπλοκες και αντιφατικές, οι κοινωνίες
είναι άδικες και σκληρές, οι κοινωνίες από µόνες τους δεν παράγουν ούτε κοινωνική δικαιοσύνη ούτε δικαιοκρατικές εγγυήσεις.
Η κοινωνία αν αφεθεί µόνη της χωρίς Σύνταγµα, χωρίς κράτος,
χωρίς δηµοκρατικούς θεσµούς, µετατρέπεται σε ζούγκλα και
αναδεικνύει την ανισότητα στην πιο ακραία µορφή.
Όλες οι µεγάλες κατακτήσεις του 19ου και του 20ου αιώνα
είναι κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί στο επίπεδο των θεσµών
και της πολιτικής, γιατί εκεί διαµορφώνονται οι ευνοϊκότεροι δυνατοί συσχετισµοί για τον πολίτη. Στην κοινωνία, στην οικονοµία,
στην αγορά οι συσχετισµοί είναι πολύ πιο δυσµενείς, γιατί εκεί
ισχύουν άλλα κριτήρια.
Ισχύει το κριτήριο της οικονοµικής δύναµης, το κριτήριο της
επικοινωνιακής ισχύος, το κριτήριο της δυνατότητας χρήσης
βίας, οποιασδήποτε µορφής, υλικής ή συµβολικής.
Στο επίπεδο της πολιτικής, στο επίπεδο της δηµοκρατίας, ο
αδύναµος, ο φτωχός µπορεί να διαµορφώσει τους καλύτερους
συσχετισµούς για τον εαυτό του, για την οικογένειά του και για
το µέλλον του. Όλα αυτά που ακούν στο όνοµα «δηµοκρατικό
αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης» είναι στην πραγµατικότητα µια πάρα πολύ µεγάλη ιστορική και πολιτιστική επεξεργασία προς όφελος του απλού και αδύναµου πολίτη.
Έξω στους δρόµους, στις πλατείες υπάρχει η ποικιλία και η
αντιφατικότητα της κοινωνίας. Υπάρχουν αγνοί και άδολοι πολίτες που είναι αγανακτισµένοι, θα έλεγα ότι είναι φοβισµένοι, είναι
ενοχληµένοι, είναι εγκλωβισµένοι γιατί βιώνουν το οικονοµικό
πρόβληµα, βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ανεργία, µε την ανέχεια, µε τη µείωση του εισοδήµατος, µε το κλείσιµο της επιχείρησής τους, µε την ανατροπή σχεδίων ζωής, µε την αδυναµία να
δώσουν ελπίδα στα παιδιά τους. Αυτοί οι πολίτες έχουν όλο το
δίκιο µε το µέρος τους. Αυτούς έχουµε στο µυαλό µας. Σ’ αυτούς
έχουµε απευθύνει την ανοιχτή πρόσκληση να µιλήσουµε και να
µιλήσουµε ξανά, γιατί αν αυτοί δεν µας καταλάβουν και αν, εντέλει, αυτοί δεν µας αποδεχθούν και δεν µας δικαιώσουν, έχουµε
χάσει το ιστορικό παιχνίδι.
Υπάρχουν, όµως, δίπλα σ’ αυτούς και άλλοι, οι οποίοι έχουν
δεδοµένες πολιτικές απόψεις, είναι στρατευµένοι σε µια υπόθεση, όπως την αντιλαµβάνονται και εξυπηρετούν ένα πολιτικό
στόχο. Είναι αυτό θεµιτό δηµοκρατικά; Είναι. Και αυτό το προβλέπει η δηµοκρατία.
Υπάρχει µία ιστορική φράση από τη γαλλική ιστορία που λέει
«la legalite nous tue», «η δηµοκρατική νοµιµότητα µας σκοτώνει».
Όµως και αυτό είναι µέσα στο παιχνίδι. Όταν εµείς ερµηνεύουµε
τα φαινόµενα και προσπαθούµε να καταλάβουµε τι συµβαίνει,
όταν προσπαθούµε να πιάσουµε τον παλµό της κατάστασης,
πρέπει να κάνουµε αυτόν τον απλό διαχωρισµό.
Η Αστυνοµία, λοιπόν, έχει µία και µόνη εντολή από την Κυβέρνηση: πρώτον να διασφαλίσει και να προστατεύσει την ελεύθερη
λειτουργία του Κοινοβουλίου, που είναι η ύψιστη υποχρέωση, όχι
µόνο της Αστυνοµίας, αλλά και κάθε πολίτη και δεύτερον, να
προστατεύει το δικαίωµα των απλών πολιτών, αυτών που δεν θέλουν να είναι µοναχικά, εγκαταλελειµµένα και ανυπεράσπιστα
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θύµατα της κρίσης, να διαδηλώνουν και να εκφράζονται.
Μεταξύ των δηµοκρατικών θεσµών και αυτών των απλών πολιτών που εκφράζουν την αγωνία τους και τη δυσαρέσκειά τους
και την απόγνωσή τους, υπάρχει ένα άλλο στρώµα, το οποίο εξυπηρετεί τη δική του στρατηγική. Το σχήµα, νοµίζω ότι είναι πάρα
πολύ απλό, ευανάγνωστο και ο καθένας εδώ µέσα πρέπει να πει
που τοποθετείται.
Κατά τη γνώµη µου, όλοι µπορούµε να συναντηθούµε -όλο το
φάσµα των πολιτικών δυνάµεων- στα δύο σηµεία: στην ανάγκη
προστασίας και οµαλής λειτουργίας των θεσµών και στην ανάγκη
να διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης των απλών και άδολων
πολιτών, να µιλήσουµε µαζί τους, να τους αφήσουµε να εκφραστούν, αλλά να µη δώσουµε σε κανέναν το δικαίωµα να τους εκµεταλλευθεί.
Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυτόκλητοι εκπρόσωποι και
υπερασπιστές. Από πού αντλούν όλοι αυτοί το δικαίωµα να µιλούν στο όνοµα πολιτών, που δεν θέλουν να τους εκπροσωπεί
κανείς γιατί νιώθουν ότι βρίσκονται εκτός αντιπροσωπευτικής
διαδικασίας; Πρέπει να τους πλησιάσουµε ξανά µε άλλους τρόπους και πρέπει και η Κυβέρνηση και η Βουλή, ως τέτοια θεσµικά, και τα κόµµατα να βρούµε τρόπους επικοινωνίας. Γι’ αυτό
διατύπωσα και επαναλαµβάνω την πρόσκληση ενός ουσιαστικού,
απροκατάληπτου, ειλικρινούς διαλόγου µαζί τους και τους περιµένω και στο Υπουργείο Οικονοµικών για να το κάνουµε αυτό επί
του συγκεκριµένου, επί του πρακτέου. Μπορούν να βρεθούν λύσεις, να δοθούν λύσεις σε άµεσα προσωπικά οικογενειακά προβλήµατα.
Μπορεί το κράτος να είναι και ευαίσθητο και λογικό και ταχύ
και αποτελεσµατικό, αν θέλει. Δεν µπορεί να πέφτουµε θύµατα
µιας γραφειοκρατικής και στείρας αντίληψης περί κράτους και
Δηµόσιας Διοίκησης. Άρα δεν είναι ώρα τώρα να επαναλαµβάνουµε γνωστά επιχειρήµατα. Αυτά όλα έχουν ειπωθεί εδώ πολλές
φορές.
Θέλω, όµως, να προσθέσω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό
για εµένα ως Υπουργός Οικονοµικών. Δεν πρέπει να συγχέουµε
αυτήν την πολιτική και κοινωνική ένταση µε τη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού και πιο συγκεκριµένα του τραπεζικού συστήµατος της χώρας. Είπα στην αρχική µου οµιλία ότι υπάρχουν νέα
πατριωτικά καθήκοντα, η φορολογική υποχρέωση και η υποχρέωση να στηρίξουµε το τραπεζικό σύστηµα, όχι τις τράπεζες, όχι
τα κέρδη των τραπεζών και των τραπεζιτών, τον πλούτο του ελληνικού λαού, τη δυνατότητα να αντλούν ρευστότητα οι επιχειρήσεις, την απόδοση των καταθέσεων.
Ξέρει ο κάθε πολίτης, ο οποίος είναι πολύ πιο ψύχραιµος από
το πολιτικό και επικοινωνιακό σύστηµα της χώρας, ότι το τραπεζικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των καταθέσεων,
είναι απολύτως διασφαλισµένο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών.
Και αυτό είναι ένα µήνυµα πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ
απλό. Θα µας δοθεί η ευκαιρία στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων να πούµε λεπτοµέρειες. Σηµασία έχει το µήνυµα.
Το µήνυµα είναι σαφές και απόλυτο.
Τώρα, η συζήτηση εδώ, στο εσωτερικό του πολιτικού συστήµατος, βασίζεται σε µία προϋπόθεση η οποία είναι άνιση και
άδικη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουµε αναλάβει το βάρος και την ευθύνη. Όλα όσα λέει η Αντιπολίτευση ένθεν κακείθεν βασίζονται
σε µία προϋπόθεση, ότι είναι δεδοµένη η απόφαση του ΠΑΣΟΚ
να αναλάβει το βάρος της ψήφισης του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και του εφαρµοστικού νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Όλα τα άλλα, η άνεση, η ευκολία, ο καταγγελτικός λόγος, η
άντληση ενός πολιτικού κεφαλαίου -που Κύριος οίδε τι θα γίνειδεν θα είχαν καµµία βάση, δεν θα υπήρχαν ως φαινόµενα, αν το
ΠΑΣΟΚ δεν είχε αναλάβει αυτήν την ευθύνη µονοµερώς.
Για φανταστείτε, αν το ΠΑΣΟΚ έλεγε τώρα «δεν διαθέτω την
πλειοψηφία ή δεν αναλαµβάνω την ευθύνη». Τι θα έλεγαν οι αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι των κοµµάτων της Αριστερής Αντιπολίτευσης στους αγανακτισµένους πολίτες; Και τι θα έλεγε ο
χώρος της συντηρητικής παράταξης, η Νέα Δηµοκρατία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός στους πολίτες που κατά τεκµήριο
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εκπροσωπεί ή που θέλει να εκπροσωπήσει; Τι θα τους έλεγε;
Πώς θα ξηµέρωνε η επόµενη µέρα; Με την απειλή της αγαπηµένης προς τον αγαπηµένο της ότι αν δεν ξαναγυρίσει κοντά της,
θα αυτοκτονήσει. Ξέρετε πόσες νέες κοπέλες έχουν οδηγηθεί
κατά λάθος στο θάνατο, επειδή ο αγαπηµένος δεν άκουσε, δεν
κατάλαβε, ήταν εγκλωβισµένος σε άλλα συναισθηµατικά διλήµµατα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και εγώ σας λέω ότι ναι, θα µας καταβληθεί η πέµπτη δόση,
όχι όλη, θα µας καταβάλλεται σταδιακά, για να µη στεγνώσει το
δηµόσιο ταµείο. Ταυτοχρόνως, η Ελλάδα θα µπει σε µια απόλυτη
επιτήρηση, θα µπει σε µία καραντίνα, γιατί το νόσηµά της είναι
δηµοσιονοµικά λοιµώδες και θα διασφαλισθούν εκείνοι πολύ
γρήγορα µέσα από ένα σχέδιο Β’ -που αυτό το σχέδιο Β’ υπάρχει, αλλά όχι υπέρ της Ελλάδος- και θα βρεθούµε σε µία τέτοια
θέση που θα είναι όλη δική µας, δηλαδή όλα τα κακά δικά µας,
χωρίς καµµία προοπτική. Η ύφεση θα µεγαλώσει, η ανεργία θα
µεγαλώσει, η ρευστότητα θα εκµηδενιστεί, οι επιχειρήσεις θα
οδηγηθούν σε αδιέξοδο, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν θα µπορούν να ανοίξουν γραµµές και να εκτελέσουν παραγγελίες. Θα
πέσει το επίπεδο των µισθών. Θα πέσει το επίπεδο των περιουσιών.
Θα βρεθούµε προ διληµµάτων που θέλουµε να αποφύγουµε,
µε δεδοµένο ότι εµείς µε ευρυτάτη πλειοψηφία –και επαναλαµβάνω τη θαρραλέα δήλωση που είχε κάνει η κ. Παπαρήγα πριν
από λίγες µέρες- πιστεύουµε ότι η θέση της χώρας είναι µονίµως
και ανεπιστρεπτί µέσα στη ζώνη του ευρώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Να
µην αλλοιώνετε τη θέση µας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, δεν την αλλοιώνω. Τη λέω
όπως εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Την
αλλοιώνετε! Εκατό φορές την έχετε αλλοιώσει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κρατώ από τη θέση σας την ουσία
της που είναι και εξαιρετικά σηµαντική εθνικά. Και σας ευχαριστώ γι’ αυτήν τη δήλωση που κάνατε. Ήταν πολύ υπεύθυνη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Να
µην αλλοιώνετε τη θέση µας!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν την αλλοιώνω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μην προκαλείτε, κύριε Βενιζέλο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν την αλλοιώνω! Τη σέβοµαι
απολύτως!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Όχι,
δεν τη σέβεστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα την εξηγήσετε εσείς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Την
έχω εξηγήσει εκατό φορές!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ωραία! Αποδέχοµαι την εξήγηση!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Την
έχω εξηγήσει εκατό φορές! Όποιος θέλει ακούει και όποιος δεν
θέλει την αλλοιώνει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα, δεν διαφωνούµε. Σηµασία έχει
να προχωρούµε θετικά.
Άρα, λοιπόν, αφού συµφωνούµε σ’ αυτά, πρέπει να σας πω ότι
δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή άλλη δυνατότητα. Πρέπει να κρατήσουµε χρόνο υπέρ της χώρας, υπέρ της οικονοµίας, για να µη
µετατραπεί η χώρα σε απόλυτο προτεκτοράτο µακροπροθέσµως!
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Όλα όσα ειπώθηκαν για την ανάγκη να υπάρχει ένα σχέδιο
Μάρσαλ, να βελτιωθούν τα επιτόκια, είναι σωστά. Προφανώς έχει
γίνει αντιληπτό από τους εταίρους µας ότι η Ελλάδα χρειάζεται
εντατική υποστήριξη στον τοµέα της ανάπτυξης για την ανάσχεση της ύφεσης και την απελευθέρωση κονδυλίων. Έχουν
γίνει και από τον Πρωθυπουργό και από την Κυβέρνηση όλες οι
αναγκαίες ενέργειες και θα υπάρξουν άµεσα αποτελέσµατα. Τα
επιτόκια ήδη µειώθηκαν και όλοι ξέρουν ότι η µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους απαιτεί ένα ανώτατο µέσο επίπεδο επιτοκίου, γιατί αλλιώς δεν στέκονται οι αριθµοί.
Επίσης, είναι προφανές ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε τον
όγκο του χρέους! Όλοι το γνωρίζουν αυτό! Δεν υπάρχει κανείς
συνοµιλητή µας που να µην αντιλαµβάνεται τη λογική των αριθµών! Όµως, προκειµένου να φθάσουµε να θέτουµε τα θέµατα
αυτά, πρέπει να έχουµε ανακτήσει την αξιοπιστία µας, τη δυναµική µας και την ικανότητά µας να διαπραγµατευόµαστε.
Επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά το εξής: Μην ψηφίζετε το
µεσοπρόθεσµο και τον εφαρµοστικό νόµο! Ελάτε, όµως, να διαπραγµατευτούµε µετά! Περιµένω την απάντηση της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και των άλλων κοµµάτων στην πρόσκλησή µου
να υποδειχθούν πρόσωπα κοινής αποδοχής για τη στελέχωση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά θα τα πούµε το απόγευµα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Τα πρόσωπα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Ελάτε στην επιτροπή για το εθνικό φορολογικό
σύστηµα άµεσα, ταχύρρυθµα, µε αποτέλεσµα! Ελάτε να συζητήσουµε για το αναπτυξιακό µνηµόνιο και για τις διεργασίες που
γίνονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και άλλους φορείς! Ελάτε να το συζητήσουµε και
να το συνδιαµορφώσουµε!
Άρα, λοιπόν, επειδή όλοι µιλούν για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και όλοι θέλουν να νιώσουν µία ασφάλεια, ότι δηλαδή
ξέρουµε πού πηγαίνουµε, η Κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο,
το χρονοδιάγραµµα, τις δεσµεύσεις! Παρουσίασε και τη διαθεσιµότητά της, την ανοιχτή της διάθεση, να συστρατευθεί µε όλες
τις πολιτικές δυνάµεις! Και αυτό όχι γιατί µας το λένε από το εξωτερικό, αλλά επειδή το ένστικτο αυτοσυντήρησής µας µάς το επιβάλλει!
Υπάρχουν δύο σηµεία µε τα οποία θα ήθελα να κλείσω, τα
οποία προέκυψαν από τη συζήτηση όχι µόνο εδώ, αλλά και στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί συνάδελφοι –όχι
µόνο ο κ. Αθανασιάδης µε τον οποίο µας συνδέουν πολύ στενοί
δεσµοί- θέτουν ένα πολύ λογικό ερώτηµα. Είναι δυνατόν να προχωρήσουµε σε στρατηγικής σηµασίας τοµείς, όπως είναι η ενέργεια ή τα νερά, µόνο µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τους
πίνακές του ή µε τον εφαρµοστικό νόµο που διαµορφώνει το ταµείο ως θεσµό; Προφανώς όχι! Εδώ χρειάζονται συγκροτηµένες
πολιτικές, οι οποίες θα συζητηθούν διεξοδικά στη Βουλή µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες. Πώς είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση για την ενέργεια, χωρίς το τρίτο ενεργειακό πακέτο, χωρίς
να δούµε τι θα γίνει µε τους λιγνίτες, χωρίς να δούµε τι θα γίνει
µε τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής, χωρίς να δούµε ποιος
πρέπει να είναι πραγµατικά και σε βάθος χρόνου ο ρόλος του
δηµοσίου και ο ρόλος των ιδιωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;
Το ίδιο ισχύει και µε ορισµένους άλλους τοµείς, τους οποίους
ανέφερα.
Από την άλλη θέλω να στείλω ένα µήνυµα στους ξένους συνοµιλητές µας. Έχουµε αναλάβει µία υποχρέωση, να συνεισφέρουµε στο νέο πρόγραµµα το προϊόν των αποκρατικοποιήσεων
και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Το χρονοδιάγραµµα είναι σεβαστό. Οι ποσοτικΟΊ στόχοι είναι σεβαστοί. Θα
τους πετύχουµε. Θα τους πετύχουµε γιατί θα κινητοποιηθούν δυνάµεις που διαθέτει ο ελληνισµός, γιατί υπάρχουν ενδογενείς
πόροι ανάπτυξης, πολύ περισσότεροι απ’ ό,τι νοµίζουµε διά γυµνού οφθαλµού. Και όλα αυτά θα γίνουν µε απόλυτη διαφάνεια
και θέλω να ελπίζω και µε ευρεία πολιτική συναίνεση.
Είναι και πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι, αυτοί που λένε ότι πρέπει
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να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαπραγµάτευση και να
εκθέτουµε το πραγµατικό πρόβληµα και να έχουµε στο µυαλό
µας τον πολίτη που είναι άνεργος, τον επιχειρηµατία που δεν τα
βγάζει πέρα, την οικογένεια που είναι µονογονεϊκή ή έχει έναν
ανάπηρο, το παιδί που δεν βρίσκει δουλειά, τον πτυχιούχο ή το
διδάκτορα που βλέπει τα προσόντα του να µην του δίνουν κανένα
πλεονέκτηµα, να µην µπορεί να βρει µία θέση κάτω από τον ήλιο
της πατρίδας του. Μα αυτό είναι προφανές.
Ο Παναγιώτης Κουρουµπλής που βλέπει τα πράγµατα πολύ
πιο βαθιά, που είναι, ας πούµε, σαν το Τειρεσία µέσα στη Βουλή,
νοµίζω ότι µεταφέρει αυτήν τη φωνή.
Δεν θέλουµε µέσα από το εθνικό φορολογικό σύστηµα να αποκαταστήσουµε αδικίες; Δεν θέλουµε όσο γίνεται γρηγορότερα
να ελαφρύνουµε αυτόν που πληρώνει άδικα και υπερβολικά και
να µεταφέρουµε το βάρος σε αυτόν που τώρα κρύβεται και δεν
εκτελεί το πατριωτικό του καθήκον; Προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επειδή παρακολουθώ τις αντιδράσεις σας, υπάρχει µία νέα κατάκτηση τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Αναβαθµίζεται ο
ρόλος του Κοινοβουλίου. Η καθεµιά και ο καθένας από τους Βουλευτές αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική αξία. Αυτό σηµαίνει, ότι δεν
αποκτούν µόνο µία ιδιαίτερη βαρύτητα µε την ψήφο τους, αλλά
ότι αναλαµβάνουν και µία ιδιαίτερη και προσωπική ευθύνη µε την
ολοκληρωµένη γνώµη τους, µε την κατά συνείδηση, αλλά και την
πολιτικά ολοκληρωµένη γνώµη τους.
Εµένα µε ευχαριστεί το γεγονός να λειτουργεί έτσι η Βουλή
των Ελλήνων, να λειτουργεί βασισµένη στην απαιτητικότητα των
Βουλευτών για την Κυβέρνηση και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου αλλά και στην απαιτητικότητα των πολιτών για την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου και του κοινοβουλευτικού
λόγου, που είναι ποιότητα ευθύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί
σε λίγο είναι µία µεγάλη πράξη ευθύνης και µια µεγάλη ευκαιρία
για τη χώρα, από αύριο να εµφανιστεί ενδυναµωµένη, µπροστά
στους διεθνείς συνοµιλητές της και να πετύχει ό,τι καλύτερο
µπορεί στο όνοµα των Ελλήνων πολιτών και στο όνοµα του
έθνους. Και αυτό θα οφείλεται σε εσάς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης ζητάει
το λόγο για ένα λεπτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ, κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης θα έχει και αυτός το λόγο µετά, για ένα
λεπτό.
Θα παρακαλούσα να συµφωνήσουµε να δοθούν αυτά τα δύο
λεπτά, αλλά να ολοκληρώσουµε, για να πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός.
Παρακαλώ κύριε Κακλαµάνη, έχετε αυστηρά ένα λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρειαστεί.
Θέλω να σταθώ στο τελευταίο µέρος της οµιλίας του κυρίου
Υπουργού.
Πρώτον, αυτό που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι οι στρατηγικοί τοµείς της οικονοµίας, όπως είναι για παράδειγµα η ενέργεια και οι υδάτινοι πόροι, αποτελούν στόχους µας από ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ και δεν τους έχουµε εγκαταλείψει.
Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα πατριωτικό
και κοινωνικό κίνηµα. Οι περιστάσεις µπορεί να διευκολύνουν δυνάµεις που αντιµετωπίσαµε στην πορεία µας εδώ και τέσσερις
σχεδόν δεκαετίες να δυσφηµίσουν το ΠΑΣΟΚ και να δηµιουργήσουν µια άλλη εικόνα για το κίνηµά µας.
Πιστεύω ότι η δήλωση η δέσµευση του κυρίου Υπουργού ότι
για τα θέµατα αυτά δεν τελειώνει σήµερα αν και σε κάθε περί-
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πτωση πιστεύω ότι δεν πρέπει να τελειώνει ο ρόλος της Βουλής
µε την ψήφιση του οποιουδήποτε νοµοσχεδίου, αλλά και σε ό,τι
αφορά την ενέργεια µε τον προγραµµατισµό που µας ανέπτυξε
ειδικότερα στο πρόβληµα της ΔΕΗ -δεν κρύβω, βέβαια, ότι όλοι
έχουµε προβληµατισµό ανάλογο µ’ αυτόν που µε ενάργεια ανέπτυξε ο κ. Αθανασιάδης- µας διευκολύνει πάρα πολύ όλους µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Καρατζαφέρης για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δεν θα χρειαστώ ούτε το ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ανταποκρίνοµαι στο αίτηµά σας και στο προσκλητήριο για προτάσεις για το Ταµείο
αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας. Προτείνω, λοιπόν, ως
Πρόεδρο ένα πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, τον κ.
Αλέκο Παπαδόπουλο και περιµένουµε από εσάς την απάντηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Έχω την άποψη ότι και η Νέα Δηµοκρατία δεν θα έχει αντιρρήσεις. Δεν έχω συνεννοηθεί µε κανέναν, αλλά είναι ένα πρόσωπο…
Να τελειώσω, κύριε Αντιπρόεδρε.
Όσον αφορά το άλλο που είπατε, εσείς δεν κινδυνεύετε να αυτοκτονήσετε από την εγκατάλειψη του «καλού» σας! Μπορεί
όµως να έχετε την τύχη της Βουγιουκλάκη στην ταινία «Αστέρω».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος έχει το λόγο για λίγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ήθελα απλώς να σχολιάσω την
παρέµβαση του κ. Καρατζαφέρη λέγοντας ότι µε το όνοµα που
είπατε, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες.
Έχω επικοινωνήσει µε τον κ. Παπαδόπουλο. Αν του ασκηθεί
µία διακοµµατική πίεση, είµαι βέβαιος ότι θα µπορούσε να δεχθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί της διαδικασίας. Θα παρακαλέσω να τηρηθεί η διαδικασία. Αυτά είναι θέµατα που θα συζητήσουµε το απόγευµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε δίκιο, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω να σταµατήσει αυτή η συζήτηση. Εξάλλου, γνωρίζετε
πολύ καλά και εσείς, αλλά και ο παριστάµενος κύριος Πρωθυπουργός ότι όλα όσα συζητούνται και στα οποία αναφέρθηκε ο
κ. Καρατζαφέρης είναι οι προτάσεις του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαµαρά στο Συµβούλιο των Αρχηγών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε δίκιο. Αυτά τα
θέµατα θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν στην ώρα τους.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούµενη Παρασκευή, µε
σκληρή και συνεχή διαπραγµάτευση, καταλήξαµε µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας σε ένα πλαίσιο στήριξης της Ελλάδας, που
µπορεί να εξασφαλίσει στους πολίτες της χώρας µας δύο πολύτιµα αγαθά, για τα επόµενα χρόνια.
Πρώτα απ’ όλα, σταθερότητα, µε προστασία από τους άγριους
ανέµους των διεθνών αγορών, για να προχωρήσουµε µε ηρεµία
στις µεγάλες αλλαγές. Και δεύτερον, ανάπτυξη, µε νέες θέσεις
εργασίας, µε την ταχύτερη εκταµίευση και την καλύτερη στόχευση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µπορούµε
πραγµατικά να δώσουµε ώθηση στην αναπτυξιακή µας πορεία.
Και έχουµε µπροστά µας ένα γύρο σκληρής διαπραγµάτευσης, που αφορά στην ταχύτερη δυνατή αποσαφήνιση του πλαι-
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σίου διαχείρισης της κρίσης χρέους της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, της αναπτυξιακής µας πορείας εδώ και στην Ευρώπη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ εύκολο να κάνουµε κριτική
και προς το διεθνές οικονοµικό σύστηµα και προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τις πολιτικές της. Και ξέρετε ότι, πρώτοι εµείς, πρώτο
το ΠΑΣΟΚ, πρώτος εγώ έχω κάνει αυστηρή, αυστηρότατη κριτική, κριτική σε:
Μια Ευρώπη, που αδυνατεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατά
της, όπως παραδείγµατος χάριν µε τη δηµιουργία ευρωοµολόγων, που δεν καταλαβαίνει τη δύναµή της, που εγκλωβίζεται σε
συντηρητικά αντανακλαστικά.
Μια Ευρώπη, όπου αναδύεται ένας νέος εθνικισµός, ένας εύκολος ρατσισµός, που µας κλείνει στην εσωστρέφεια και στο λαϊκισµό.
Μια Ευρώπη, που καταγγέλλει την κερδοσκοπία και αδιαφάνεια των παραγώγων, τα λεγόµενα «CDSΧ», αλλά ουσιαστικά δεν
κάνει βήµα, για να σταµατήσει τα παράγωγα από το να ποντάρουν στην αποτυχία της Ελλάδας και άλλων χωρών της περιφέρειας.
Μια Ευρώπη, που καταγγέλλει τους οίκους αξιολόγησης,
αλλά που τους αφήνει να έχουν λόγο πιο δυνατό από τα κοινοβούλιά µας, τις δηµοκρατίες µας, τους λαούς µας.
Μια Ευρώπη, που αντιµετώπισε µια τραπεζική κρίση το 2008,
όπως και άλλοι, αλλά δεν κατάφερε να βάλει τάξη ακόµη και σήµερα, µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η πραγµατική οικονοµία
σε τόσες χώρες.
Μια Ευρώπη, που µιλά για τη συµµετοχή των τραπεζών στα
βάρη, αλλά κοντοστέκεται στην ιδέα να βάλουµε φόρο επί των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Μια Ευρώπη, που αφήνει να οργιάζουν οι φορολογικοί παράδεισοι, να διαφεύγουν χρήµατα που ανήκουν στους λαούς µας,
πηγαίνοντας σε λογαριασµούς του εξωτερικού, αντί να ξεπληρώνονται τα χρέη µας, αντί να επενδύονται στην ανάπτυξη και
στην κοινωνική συνοχή.
Μια Ευρωζώνη, όπου οι ισχυρότεροι θέλησαν τη EUROSTAT,
τη στατιστική υπηρεσία της Ένωσης, να µην ελέγχει τους µεγάλους και έτσι δεν έλεγξε και άλλους, όπως την κυβέρνηση Καραµανλή που τον άφησε να αυθαιρετεί, τον άφησε να κρύβει και
να µεγαλώνει ελλείµµατα σε βάρος του ελληνικού λαού. Αν είχε
η EUROSTAT τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της, όπως σήµερα, δεν θα είχαµε την κρίση που δηµιούργησε η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας.
Και έχουµε µια Ευρώπη κακοφωνίας, που επέτρεψε και επιτρέπει την καθηµερινή κινδυνολογία να δεσπόζει πάνω από το κεφάλι της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Αυτήν τη φοβική και εσωστρεφή Ευρώπη πρέπει να την αλλάξουµε, γιατί µπορεί και στην οικονοµική, και στην οικολογική
κρίση και στην κρίση προσφυγιάς και µετανάστευσης, και στην
αναπτυξιακή κρίση, να δώσει απαντήσεις και µόνιµες και δίκαιες.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την Ευρώπη, µε όλες τις δυσκολίες της, αυτήν την Ευρώπη καταφέραµε να πείσουµε να µας
δώσει χείρα βοηθείας. Ναι, η Ευρώπη σήµερα έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στον ελληνικό λαό. Οι συµπολίτες φορολογούµενοι
στην Ευρώπη, τα κοινοβούλιά τους, οι κυβερνήσεις των κρατώνµελών της Ένωσης, έχουν δώσει ψήφο εµπιστοσύνης. Ψήφο
εµπιστοσύνης, όχι σε µία Ελλάδα του παρελθόντος, αλλά ψήφο
εµπιστοσύνης στην Ελλάδα του αύριο.
Η βοήθειά τους δεν είναι για να µείνουµε ίδιοι. Είναι, για να αλλάξουµε, να σταθούµε στα δικά µας πόδια, να γίνει η οικονοµία
µας ανταγωνιστική, βιώσιµη, να αξιοποιήσουµε τα δικά µας συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Δεν ψηφίζουν µια Ελλάδα των ελλειµµάτων. Ψηφίζουν µια Ελλάδα της παραγωγής. Είναι οι πρώτοι, µετά
από εµάς, που θέλουν να πετύχουµε.
Και σε αυτήν την Ελλάδα, την Ελλάδα της δηµιουργίας, της
αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων µας, σε αυτήν την Ελλάδα
επενδύουν τα χρήµατά τους. Με µια προϋπόθεση, όµως: Να πιστέψουµε εµείς στον εαυτό µας. Η ψήφος µας, σήµερα, να αποτελέσει ψήφο εµπιστοσύνης σε µία διαφορετική Ελλάδα, όχι σε
µία Κυβέρνηση, αλλά σε µία νέα πορεία. Μια πορεία αλλαγών,
όπου το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα είναι απλά ένας ενδιάµεσος
σταθµός. Δεν είναι ο στόχος, είναι ένας δύσκολος, αναγκαίος εν-
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διάµεσος σταθµός, που γεφυρώνει ένα πρόγραµµα µε αρχή,
µέση και τέλος, µε προοπτική, µε ορίζοντα, µε ελπίδα. Μια πορεία συστηµατική, οργανωµένη, µε στόχο. Μια πορεία που και
νέα διαπραγµάτευση θα έχει, µε διορθωτικές κινήσεις, ακριβώς
για να φθάσουµε το γρηγορότερο στην άλλη άκρη, στην άλλη
πλευρά του ποταµού.
Δεν είναι τυφλοσούρτης, ούτε ένα πρόγραµµα δυναµικό, που
γεφυρώνει το δύσκολο σήµερα, µε µία οικονοµία σίγουρη και
βιώσιµη, του αύριο.
Όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό µία προϋπόθεση: Ότι και αυτήν την εβδοµάδα, το ελληνικό Κοινοβούλιο
θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα ανάψει το πράσινο
φως για την Ελλάδα, µε πράσινο φως το µεσοπρόθεσµο και τον
εφαρµοστικό νόµο.
Ναι, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει επιλογή. Υπάρχει η επιλογή
να µείνουµε στην Ελλάδα του διογκωµένου πελατειακού κράτους, ή να πάµε στην Ελλάδα του αποτελεσµατικού, δίκαιου, δηµοκρατικού και παραγωγικού κράτους. Την Ελλάδα του
παρασιτισµού, ή την Ελλάδα της παραγωγής. Την Ελλάδα της
πόλωσης, της ανοµίας, της βίας και της αυθαιρεσίας, ή την Ελλάδα της ευνοµίας, του δικαίου και της συνοχής. Την Ελλάδα της
αδιαφάνειας και της σπατάλης, την Ελλάδα που αφήνει για δεκαετίες την περιουσία της να σαπίζει ανεκµετάλλευτη ή και να
λεηλατείται, ή την Ελλάδα που αξιοποιεί τον πλούτο της, µε
πλήρη διαφάνεια και πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο. Ναι, έλεγχος,
εξειδίκευση και παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο.
Και αυτό το εγγυόµαστε, το εγγυώµαι κι εγώ προσωπικά: Από
τα νερά µέχρι και την ενέργεια, οι τοµείς αυτοί θα αξιοποιηθούν
µε πλήρη διαφάνεια και µε σεβασµό στη στρατηγική σηµασία
που έχουν για τη χώρα µας. Γνώµονάς µας, το δηµόσιο συµφέρον.
Μπορούµε να επιλέξουµε την Ελλάδα των ελλειµµάτων, των
ελλειµµάτων στον προϋπολογισµό, στις εξαγωγές, στην αναξιοπιστία, ή την Ελλάδα των πλεονασµάτων, των πλεονεκτηµάτων
και της αξίας.
Η ψήφιση του µεσοπρόθεσµου και η υλοποίησή του είναι ο
µόνος τρόπος για να κερδίσουµε τον απαραίτητο χρόνο, προκειµένου να προωθήσουµε επιτέλους τις µεγάλες αλλαγές που ξεκινήσαµε, αλλά και να διατηρήσουµε τη δυνατότητα να
αποκαταστήσουµε σταδιακά, βήµα-βήµα µεν, αλλά να αποκαταστήσουµε τις όποιες αδικίες προκύπτουν από το επείγον των
αποφάσεών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δεν θέλω να µιλήσω για
το παρελθόν, είναι γνωστό σε όλους τι έχει συµβεί. Ποιοι και πώς
µας οδήγησαν εδώ. Και µετά, έφυγαν. Όµως, το παρελθόν δεν
αλλάζει. Σήµερα, τώρα, είναι η ώρα να αρθούµε για ακόµα µια
φορά στο ύψος των ιστορικών αποφάσεων και περιστάσεων για
τη χώρα. Είναι η ώρα να κοιτάξουµε το µέλλον. Για να διασφαλίσω το µέλλον αυτής και των επόµενων γενεών. Είµαι έτοιµος
και είµαστε έτοιµοι να πάρουµε δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις, που δεν θα σκεφτόµουν καν, αν είχα παραλάβει µια στοιχειωδώς λειτουργική κατάσταση σε αυτήν τη χώρα.
Αυτό που θέλω να πω και το λέω µέσα από την καρδιά µου,
είναι πως ό,τι έκανα και κάνω, αυτό που θεωρούσα και θεωρώ
είναι ότι το κάνω γιατί είναι σωστό. Σωστό για τη χώρα και για
τους Έλληνες. Είναι αστείο οποιοσδήποτε να ισχυρίζεται ότι µπορούσαµε να πάρουµε άλλες αποφάσεις δηµοσιονοµικά και πιο
υποστηρικτικές αναπτυξιακά και δεν το κάναµε. Ούτε τρελοί είµαστε, ούτε θέλουµε να αδικούµε κανέναν. Διαχειρίζοµαι όµως
µία κρίση, που άλλοι δηµιούργησαν. Και το έκανα χωρίς να φυγοµαχήσω, χωρίς να αναλογιστώ το τίµηµα. Και θα συνεχίσω να
το κάνω, ό,τι κι αν µου προσάπτουν, ό,τι κι αν θέλουν κάποιοι να
λένε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτήν τη µάχη θα τη δώσω, θα τη δώσουµε µέχρι τέλους. Και
σε αυτήν τη µάχη, έχουµε τα πιο δυνατά όπλα. Αυτά τα όπλα,
µας τα έδωσαν οι ίδιοι οι πολίτες, οι Έλληνες. Είναι οι θυσίες
τους, είναι η δίψα τους να δουν την πατρίδα µας, την πατρίδα
όλων µας, να αλλάζει, για να µην έχει ανάγκη από δάνειες δυνάµεις και επιτηρήσεις, αλλά να στηρίζεται στις δικές της στέρεες
και υγιείς βάσεις.
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Αυτή η δίψα, αυτό το όραµα, είναι και το δικό µου όραµα. Με
επίµονη προσπάθεια, θα το πετύχουµε και σήµερα, περισσότερο
από ποτέ, είµαι αποφασισµένος. Τώρα είναι η ώρα για τη σύγκρουση µε τα κακώς κείµενα, µε ό,τι µας πληγώνει, µε ό,τι µας
κρατά καθηλωµένους στο χθες. Αυτό επιβάλλει το εθνικό συµφέρον. Και µπροστά στο εθνικό συµφέρον, δεν λογαριάζω ούτε
κοµµατικούς φίλους, ούτε οποιοδήποτε άλλο µικρό ή µεγάλο
συµφέρον.
Είναι τώρα η ώρα των µεγάλων αλλαγών. Είναι η ώρα να συνεχίσουµε τη µεγάλη και δύσκολη προσπάθεια, να βάλουµε τάξη
στο σπίτι µας, να οικοδοµούµε πια πάνω σε στέρεες βάσεις. Αυτό
αξίζει η χώρα, αυτό αξίζουν οι Έλληνες. Αυτό πρέπει να κάνουµε
για τα παιδιά µας, για τις οικογένειές µας. Δεν είναι η ώρα να λυγίσουµε. Δεν είναι η ώρα να κάνουµε πίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω την κριτική και τις προτάσεις απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Κάπου συµφωνούµε,
πολλές φορές διαφωνούµε, µπορούµε όµως και συζητάµε. Μπορούµε και συζητάµε για το τι έφταιξε, τι πρέπει να γίνει σήµερα,
πώς πρέπει να πορευθούµε αύριο. Γι’ αυτό και πρέπει, πάση
θυσία, να αποφύγουµε την κατάρρευση της χώρας. Να διατηρήσουµε αυτήν τη δυνατότητα, τη δυνατότητά µας να συζητάµε για
το σήµερα και το αύριο της χώρας. Να διορθώνουµε λάθη στην
πορεία µας όπου χρειάζεται. Να προχωρούµε και σε από κοινού
πρωτοβουλίες, όταν απαιτείται.
Έξω, πολλοί διαµαρτύρονται, άλλοι γιατί πραγµατικά αδικούνται, πραγµατικά υποφέρουν και άλλοι γιατί ξεβολεύονται από
προνόµια που είχαν συνηθίσει. Διαµαρτύρονται κι αυτό είναι δηµοκρατικό τους δικαίωµα. Το κρίσιµο είναι να µη ζήσει κανένας,
κανένας τους, κανένας µας, να µη ζήσει η ελληνική οικογένεια,
τις συνέπειες µιας κατάρρευσης και να ανταποκριθούµε όλοι
µας, όλο το Κοινοβούλιο, σε δίκαια αιτήµατα για τις µεγάλες θεσµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στο πολιτικό και οικονοµικό
µας σύστηµα.
Ξέρω και ξέρουµε, επίσης, ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αρνείται να ψηφίσει το µεσοπρόθεσµο, παρά το γεγονός ότι δεν πείθει κανέναν στην Ευρώπη. Είµαι σίγουρος ότι
έχει γύρω του ανθρώπους, που του λένε πόσο καλό κάνει στο
προσωπικό του προφίλ να λέει «όχι». Να λέει να χαµηλώσουµε
τώρα τους φόρους, γνωρίζοντας ότι αυτό θα αυξήσει άµεσα τα
ελλείµµατα και το χρέος.
Ωραία είναι όλα αυτά, τα λόγια είναι εύκολα, αλλά ούτε λύσεις
δίνουν, ούτε αξιόπιστες εναλλακτικές προσφέρουν, απλώς χαϊδεύουν τα αυτιά, ψηφοθηρικά.
Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι θα συνεχίσουµε να καταβάλλονται οι µισθοί και οι συντάξεις. Ωραία λοιπόν τα λόγια, οι λεονταρισµοί στην εσπερία,
αλλά ας κάνουµε το παν για να µη ζήσει ποτέ αυτή η χώρα τι σηµαίνει «στάση πληρωµών».
Η αλήθεια είναι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µπορεί να λέει
ό,τι θέλει, γιατί ξέρει ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ
θα πράξει και πάλι το ιστορικό της καθήκον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κάποιοι µιλάνε ανεύθυνα και µε το αζηµίωτο, επειδή ξέρουν
ότι κάποιοι άλλοι, εµείς, θα πράττουµε και πράττουµε υπεύθυνα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Λέτε ότι φοράτε «εθνική φανέλα». Αλλά φορώντας την εθνική
φανέλα, είτε κάθεστε στην κερκίδα, πετώντας κάθε αντικείµενο
σε µας που µαχόµαστε, είτε περιµένετε στα αποδυτήρια, ελπίζοντας ότι η οµάδα θα χάσει, για να έρθετε στις καρέκλες της
εξουσίας. Αυτή είναι η στρατηγική σας επιλογή. Ποντάρετε στην
αποτυχία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Εγώ σας κάλεσα να µπούµε στο στίβο, στη µάχη, µαζί. Το αρνηθήκατε. Φοράτε εθνική φανέλα, αλλά δεν αντιλαµβάνεστε την
εθνική ευθύνη που αναλογεί σ’ αυτήν.
Εµείς επιµένουµε και θα επιµένουµε και στη συνδιαπραγµάτευση και στην εθνική συνεννόηση. Όµως, για µας, αυτό είναι
δύναµη, όχι αδυναµία. Διότι πρώτο καθήκον µας είναι να αναλάβουµε εµείς τις ευθύνες µας. Κι αυτό κάνουµε και σήµερα και
χθες και αύριο, για να µπορέσουµε να σταµατήσουµε την κατάρ-
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ρευση και την όποια απειλή στη χώρα. Παλεύω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εδώ και δύο χρόνια, για να αποφύγει η χώρα την
κατάρρευση. Ο φόβος που έκανε την προηγούµενη κυβέρνηση,
βεβαίως, να το βάλει στα πόδια.
Εγώ, εµείς µείναµε εδώ, σηκώσαµε τα µανίκια και, από την
πρώτη στιγµή, τραβάµε πραγµατικό κουπί, µαζί µε τον ελληνικό
λαό, που σηκώνει πραγµατικό σταυρό φορτωµένο µε τις αµαρτίες δεκαετιών και, βέβαια, µε τις καταστροφικές πολιτικές της
προηγούµενης κυβέρνησης.
Πολλοί σηκώνουν αδιάφορα τους ώµους και λένε: Ε, και τι θα
γίνει αν δεν ψηφιστούν το µεσοπρόθεσµο και ο εφαρµοστικός
του νόµος; Τι χειρότερο µπορεί να µας συµβεί; Σιγά µη µας αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρεοκοπήσουµε. Υπάρχει σχέδιο Β.
Αλλά και αυτό να µην υπάρχει λένε «θα πούµε ότι δεν θα πληρώσουµε κανένα χρέος και καθαρίσαµε».
Αυτά τα ακούω από διάφορες πλευρές. Τόσο εύκολα, κύριοι
συνάδελφοι; Έχω πολλές φορές πει ότι, η στάση πληρωµών θα
σήµαινε παραδείγµατος χάριν, την ανάγκη να αναστείλουµε τη
λειτουργία όλων των νοσοκοµείων, όλου του ΕΣΥ, για να µειώσουµε ακαριαία και βίαια τις δαπάνες µας, αφού κανείς δεν θα
µας δάνειζε. Να κλείσουµε τα σχολεία των Ελληνόπουλων. Να
µειώσουµε τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων κατά 70% έως
80% ή να σταµατήσουµε να καταβάλλουµε τους µισθούς όλων
των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η αλήθεια είναι πως ό,τι και να πω, ό,τι και να πούµε, ίσως δεν
µπορέσουµε ποτέ να δώσουµε στον Έλληνα και την Ελληνίδα να
καταλάβουν τι σηµαίνει πλήρης κατάρρευση γιατί απλά δεν την
έχουµε ζήσει για γενιές ολόκληρες. Μπορούµε να την περιγράψουµε, αλλά δεν µπορούµε να την κάνουµε απτή για τον πολίτη.
Αυτό που ξέρει ο κάθε πολίτης είναι το πώς ζει σήµερα και πώς
ζούσε χθες.
Εµείς όµως, σήµερα, προστατεύουµε τον πολίτη. Τον προστατεύουµε από τη στάση πληρωµών και δίνουµε την ευκαιρία για
να αλλάξει η χώρα και η δική µας δουλειά είναι να µη µάθει ποτέ,
να µη ζήσει ποτέ τη στάση πληρωµών. Ποτέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Και σχέδιο Β για την Ελλάδα δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν
υπάρχει προς όφελος της Ελλάδας. Το µόνο που θα σκεφθούν
οι εταίροι µας, αν εµείς αποφασίσουµε να καταρρεύσουµε, είναι
το πώς θα σωθούν οι ίδιοι -σε πλειστηριασµό θα µπει η Ελλάδαόχι πως θα σώσουν εµάς. Όπως και δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές. Οι µαγικές συνταγές δεν πείθουν κανέναν, µα κανέναν.
Τα πράγµατα είναι απλά. Υπάρχουν δύο επιλογές: Ο δύσκολος
δρόµος της αλλαγής και ο δρόµος της καταστροφής. Εµείς επιλέγουµε το δύσκολο, τον επίπονο, τον απαραίτητο δρόµο της αλλαγής. Δεν φυγοµαχούµε, δεν σηκώνουµε τα χέρια ψηλά, δεν
πετάµε «λευκή πετσέτα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Διεκδικούµε και θα διεκδικούµε, και µέσα και έξω από την Ελλάδα το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Σηκώνουµε µαζί µε τους
Έλληνες πολίτες στις πλάτες µας τη χώρα και προχωράµε. Δεν
σταµατάµε. Δεν πισωγυρίζουµε. Γι’ αυτό, σας καλώ να δώσουµε
µε την ψήφο µας µια ευκαιρία, µια ιστορική ευκαιρία στην Ελλάδα. Δώστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφο σας
στην Ελλάδα µία ευκαιρία ιστορική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Σαµαρά.
Κανονικά στο σηµείο αυτό κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Ακούστηκε κάτι προσωπικά για µένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό. Δεν ήσασταν νωρίτερα στην Αίθουσα -ήταν οι Αρχηγοί των άλλων κοµµάτων, ζήτησαν το λόγο, έκαναν παρεµβολές κ.λπ.- ούτε
ειδοποιήσατε ότι θα πάρετε το λόγο, αλλά για να µη δηµιουργηθεί…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρεµβάσεις, όχι παρεµβο-
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λές!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είπα παρεµβολές; Παρεµβάσεις. Σωστές παρεµβολές πολλές φορές, αλλά παρεµβάσεις.
Για να µη δηµιουργηθεί όµως η εντύπωση ότι σας στερώ το
λόγο ενώ θα έπρεπε τώρα να µπούµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, θα σας δώσω το λόγο για µία δική σας παρέµβαση. Ένα
τρίλεπτο είναι αρκετό;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι, κύριε Πρόεδρε, την ανάγκη του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα και την κατανοώ, αλλά οφείλω να του πω ένα-δύο πράγµατα σ’ αυτά τα
οποία µόλις είπε και να του απαντήσω.
Αυτή τη στιγµή δεν κρίνεται το αν θα καταρρεύσουµε ή όχι.
Κρίνεται το αν θα κάνουµε ένα ακόµα µοιραίο βήµα προς την τελική κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλά όχι µόνο την οικονοµική κατάρρευση. Και την κοινωνική
και την πολιτική. Και η πολιτική τότε κατάρρευση θα είναι η δική
σας, κύριε Παπανδρέου.
Και επειδή µιλάτε κυρίως για θέµατα οικονοµίας θέλω να αποτυπωθεί το πρωτόγνωρο: και Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας να µην αναφέρονται πλέον σε στοιχεία. Το
καταλαβαίνουµε αυτό γιατί γίνεται -εσείς µιλάτε χωρίς αριθµούςγιατί οι αριθµοί δυστυχώς δείχνουν τη δική τους ευθύνη. Και είναι
πολυσήµαντο. Να µας πει επιτέλους η Κυβέρνηση που συγκεκριµένα συµφωνεί και που συγκεκριµένα διαφωνεί -αν διαφωνεί- µε
αυτό το πρόγραµµα και θέλει να το αλλάξει. Εµείς έχουµε κοστολογηµένες, πλήρεις προτάσεις και τις έχουµε εκφράσει και
µε αποδεδειγµένα στοιχεία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι. Μα, ο κάθε οµιλητής εκφράζεται όπως αυτός θέλει
να εκφραστεί. Θα έχουµε επιδοκιµασίες και αποδοκιµασίες εδώ;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κύριε Πρόεδρε, τους καταλαβαίνω. Ακούνε έναν Πρωθυπουργό
να λέει ότι θα οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα των πλεονασµάτων
την ώρα που υπάρχουν τα µεγαλύτερα ελλείµµατα τα οποία
είχαν υποσχεθεί ότι πρόκειται να τα µειώσουν και όλο µεγαλώνουν. Το καταλαβαίνω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όπως καταλαβαίνω και την ανάγκη του Πρωθυπουργού να µιλήσει για τη δική µου εθνική φανέλα. Να του θυµίσω τη δική του
φανέλα µε τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΘ που του έδιναν και φορούσε µε
µεγάλη υπερηφάνεια;
Εν πάση περιπτώσει, θέλω άλλο ένα σηµείο να επισηµάνω,
κύριε Πρόεδρε, γιατί υποσχέθηκα δύο λεπτά. Ευθύνη δική µας
είναι να λέµε στους εταίρους µας την αλήθεια. Όχι να κοροϊδεύουµε και τους εαυτούς µας και εκείνους. Απέδειξα χθες ότι
το πρόγραµµα αυτό δεν βγαίνει. Και όχι µόνο απέδειξα ότι δεν
βγαίνει, πρότεινα και εκείνα που κατά την άποψή µας πρέπει να
γίνουν. Αυτή είναι αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια την οποία
θα συνεχίζω να λέω και προς τους εταίρους µας –κάποτε να θυµίσω ότι µου λέγατε ότι τους έλεγα άλλα- και προς τον ελληνικό
λαό. Την ίδια ακριβώς άποψη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια! Το

12881

οφείλω και στους δυο.
Το πρόγραµµα της Κυβέρνησης κρίνεται από τα αποτελέσµατα τα οποία υπάρχουν µέχρι σήµερα. Το προσωπικό µου προφίλ, κύριε Παπανδρέου, δεν το κοίταξα ποτέ. Εµένα περιµένω να
µε κρίνει πάντως µόνον ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μια µικρή απάντηση στον κ. Σαµαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει για µια
µικρή παρέµβαση ο Πρωθυπουργός. Τρία λεπτά και εσείς, κύριε
Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Βεβαίως, όταν µας µίλησε για τα στοιχεία ο κ. Σαµαράς, δεν αναφέρθηκε σε στοιχεία γιατί όταν αναφέρεται σε στοιχεία, δεν
µπορεί να αναγνωρίσει τη διαφάνεια που φέραµε επιτέλους εµείς
σ’ αυτήν τη χώρα. Και ακόµα δεν µπορεί να αναγνωρίσει τα τεράστια ελλείµµατα, τα οποία όχι εµείς κύριε Σαµαρά, όχι εµείς
αλλά όλη η Ευρώπη ξέρει, ότι εσείς αφήσατε στον ελληνικό λαό.
Αυτά είναι τα στοιχεία κύριε Σαµαρά, για τα οποία εσείς κρύβεστε. Κρύβεστε και µας λέτε εµάς για τα στοιχεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Δεύτερον, ναι, κοστολογηµένες προτάσεις, είπε ο κ. Σαµαράς,
πράγµατι, κοστολογηµένες προτάσεις. Κοστολογήθηκαν, αξιολογήθηκαν από την τρόικα, αξιολογήθηκαν από όλους τους συναδέλφους τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα και απορρίφθηκαν
από όλους, αυτές οι κοστολογηµένες προτάσεις, κύριε Σαµαρά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και το έχετε ως πρόσχηµα, για να κάνετε τον πατριώτη, ενώ
πατριώτες σήµερα είναι εκείνοι που φορτώνονται µια µεγάλη ευθύνη, που πολλές φορές, δε µας αναλογεί. Δεν µας αναλογεί
κύριε Σαµαρά αυτή η ευθύνη, αλλά εµείς τη σηκώνουµε. Και τη
σηκώνουµε, για να κάνουµε ένα πρόγραµµα, που όχι δεν θα είναι
αποτυχηµένο. Θα είναι πετυχηµένο, όσο και αν δεν το θέλετε
εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και θα είναι επιτυχηµένο, γιατί θέλουµε να πετύχει και αυτό
είναι το στρατηγικό σας λάθος, πολιτικά. Ο ελληνικός λαός µπορεί να περνά δύσκολες στιγµές και περνά πολύ δύσκολες στιγµές, όµως ο ελληνικός λαός δεν θέλει να αποτύχει αυτή η
Κυβέρνηση και αυτό το πρόγραµµα, γιατί θα αποτύχει η Ελλάδα.
Μην ποντάρετε στην αποτυχία, βοηθήστε επιτέλους για την επιτυχία. Εµείς, αυτό θα το καταφέρουµε, είτε το θέλετε είτε δεν το
θέλετε!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τις τελευταίες παρεµβάσεις, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015».
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας: η πρώτη, Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών και η δεύτερη, Βουλευτών του ΛΑΟΣ
επί της αρχής και του µόνου άρθρου του σχεδίου νόµου, των
οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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Θα αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρών.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου. Παρούσα.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Αποστόλης Νάνος. Παρών.
Η κ. Βέρα Νικολαΐδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης. Παρών.
Ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων και για την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Θέλω, επίσης, να σας ενηµερώσω ότι έχουν καταθέσει αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
και οι ανεξάρτητοι Βουλευτές κύριοι Φώτης Κουβέλης, Αθανάσιος Λεβέντης, Νικόλαος Τσούκαλης, Γρηγόριος Ψαριανός,
Ιωάννης Δηµαράς και Βασίλειος Οικονόµου, επί του σχεδίου
νόµου: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015», των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, διότι
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός υπογραφόντων Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Ερωτώ το Σώµα: Δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο αιτήσεις σε
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µία ονοµαστική ψηφοφορία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα απεδέχθη
οµοφώνως.
Εποµένως θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015».
Οι αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον,
όπως αναδιατυπώθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών, καθώς και
στο σύνολό του, λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το σχέδιο νόµου λέγουν «ΌΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου: ο κ. Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα σας παρακαλέσω -και είναι παράκληση και των συναδέλφων επί του καταλόγου και ψηφολεκτών- να είναι ευκρινής η
ψήφος σας. Μη σηκώνετε το χέρι σας αθόρυβα και σας αναζητούν κάπου στην Αίθουσα για να διαπιστώσουν τι ψηφίζετε. Παρακαλώ η ψήφος σας να είναι ευκρινώς «ΝΑΙ» ή ευκρινώς «ΌΧΙ».
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Εάν µου επιτρέπετε, κύριε
Πρόεδρε, να κάνω µία δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Αθανασιάδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Όλοι γνωρίζετε τις αντιρρήσεις µου, τα επιχειρήµατά µου για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
που ήρθε σήµερα προς ψήφιση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι
προσυνεννοηµένη παραβίαση του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφήστε να ακούσουµε
τι θα ψηφίσει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ: Αντέδρασα µε δύο θέµατα
που αφορούσαν την ενέργεια και τους υδάτινους πόρους. Μετά
την οµιλία του Πρωθυπουργού και τις δεσµεύσεις του Υπουργού…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…και επειδή αντιλαµβάνοµαι το κρίσιµο της ψηφοφορίας, το
κρίσιµο αυτής της απόφασης, ψηφίζω «ΝΑΙ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε και εµένα, συµφωνώντας µε την αιτιολογία του συναδέλφου
κ. Αθανασιάδη, χωρίς να την επαναλάβω, θέλω να πω ότι ψηφίζω
«ΝΑΙ».
(Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή φαξ, συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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12887

12888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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12890

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, o συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, δεν παρευρίσκεται στη σηµερινή
ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών και
µας γνωρίζει µε επιστολή του πως, αν ήταν παρών, θα ψήφιζε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΟΧΙ».
Η επιστολή αυτή εκφράζει πρόθεση ψήφου και δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων. Καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(Κατά την διάρκεια της καταµέτρησης την Προεδρική Έδρα
καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ του σχεδίου νόµου δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του σχεδίου νόµου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 138 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:΅
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος Δηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

12891

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
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Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)
NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

ΠΑΡΩΝ
+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζικαλάγιας Ζήσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγκίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

ΠΑΡΩΝ
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΠΑΡΩΝ
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Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
Δρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
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Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

12894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΠΑΡΩΝ

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 155
……”…….”………: «ΟΧΙ» 138
……”…….”………: «ΠΑΡΩΝ» 5
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, του άρθρου και
του συνόλου και έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)
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12896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12897

12898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12899

12900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12901

12902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12903

12904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12905

12906

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12907

12908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12909

12910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

12911

12912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

12913

Επίσης, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή προς τον υποφαινόµενο, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής
κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:

12914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 18.00’, µε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: µόνη
συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΕ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)
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