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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ’
Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 22 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.40’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-9-2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΙΖ’ συνεδριάσεώς του, της 21ης Σεπτεµβρίου 2011, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη
συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας
των παιδιών»).
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ερευνητικών Κέντρων -Ιδρυµάτων
(ΠΟΕΕΚ-Ι), εκφράζει την αντίθεσή του για τη µετατροπή του νοµικού καθεστώτος των ερευνητικών κέντρων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.
2) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πολίτες της περιοχής Μαντινείας του Δήµου Τριπόλεως αιτούνται την προστασία
ιστορικής περιοχής- στα όρια της πόλης της Τρίπολης στη θέση
Μπελπερή- από την εγκατάσταση µονάδας βιοαερίου της εταιρείας «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.».
3) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης εκφράζει την αντίθεσή του για
την ένταξη σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού
των ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ και άλλων ερευνητικών ιδρυµάτων.
4) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Ζίτσας
Νοµού Ιωαννίνων αιτείται την αναστολή της απόφασης περί συγχώνευσης των δύο σχολικών µονάδων Άνω και Κάτω Λαψίστας
για το σχολικό έτος 2011-2012.

5) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Μεσσηνίας αιτείται την ανάγκη προστασίας των υποδοµών του
σιδηροδροµικού δικτύου της Πελοποννήσου.
6) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου
αιτείται την παράταση σύµβασης έξι εργαζοµένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Γιώργος Φλωράς -Βιβλιοπωλεία «ΦΛΩΡΑΣ»- διαµαρτύρεται σχετικά µε την ταχύτητα
είσπραξης των προστίµων της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
8) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία Σύλλογοι και Σωµατεία Εργαζοµένων στο Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» αιτούνται τη δηµιουργία µόνιµων δοµών του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών
στους οργανισµούς των δήµων.
9) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση ΔΥ, Εργασιακών, Κοινωνικών Χώρων και Δικαιωµάτων
Νοµού Αχαΐας, καταγγέλλει τα ιδιωτικά συνεργεία τα οποία λειτουργούν στους νοσοκοµειακούς χώρους και ζητεί την άµεση
παρέµβαση των αρµοδίων αρχών ΣΔΟΕ, ΙΚΑ και δικαιοσύνης για
εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την ορθή εφαρµογή της
εγκυκλίου 25/07/2011 που αφορά στην καταβολή ποσού ως
αµοιβή για ιατρική εξέταση στα κέντρα υγείας.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για τη µείωση του κόστους ζωής και του κόστους
λειτουργίας των µικρών επιχειρήσεων και καταθέτει µια σειρά
σχετικών προτάσεων.
12) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο ΑΓΕ Αγριάς
Βόλου-Κένταυρος 2008 αιτείται την αδειοδότηση λεωφορείου
για τις µετακινήσεις των αθλητών.
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13) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας, Νοµού Λασιθίου αιτείται τη βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου Παλαικάστρου-παραλιακής ζώνης Κουρεµένου του Δήµου.
14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φλωράς Γιώργος καταγγέλλει τη διάθεση ποσού 10.000 ευρώ, από εταιρείες που ερευνά
και καταδικάζει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, για τη συµµετοχή τεσσάρων εργαζοµένων της Επιτροπής σε ολιγοήµερο επιµορφωτικό summer school.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βασίλειος Λαδόπουλος, πολιτικός µηχανικός ζητεί να ληφθούν αποφάσεις για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας.
16) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας, Νοµού Λασιθίου, αιτείται ενηµέρωσης σχετικά µε την επικαιροποίηση της µελέτης
του έργου «Ανατολική Παράκαµψη Σητείας».
17) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία «ΕΣΑµεΑ», αιτείται,
αναφορικά µε το µέτρο της εργασιακής εφεδρείας, την προστασία των θέσεων εργασίας των ατόµων µε αναπηρία και των γονέων/κηδεµόνων ΑΜΕΑ στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
18) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι απανταχού Κοκκινοµηλιώτες, αιτούνται την επισκευή του διδακτηρίου του κλειστού
δηµοτικού σχολείου Κοκκινοµηλιάς.
19) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Καρύστου καταγγέλλει διά των απόψεών του, την κατατεθείσα µελέτη για
δηµιουργία ΠΟΑΥ Μαρµαρίου από την Ευβοϊκή Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
20) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας, αιτείται την εξακολούθηση της λειτουργίας
τµηµάτων κατευθύνσεων στις λυκειακές τάξεις Αγίας Άννας.
21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νάξου αιτείται από την πολιτεία νοµοθετικής ρύθµισης για τη νοµιµοποίηση
των έργων, που η ίδια κατασκεύασε στον αιγιαλό, παραλία και
θαλάσσιο χώρο, καθώς και τη µη επιβολή προστίµων για τη νοµιµοποίησή τους
22) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Μαρµαρίου αιτείται σχετικά µε το Λιµενικό Σταθµό
Μαρµαρίου ότι, όχι µόνον δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά επιβάλλεται να µεταφερθεί και το Υπολιµεναρχείο Καρύστου στο
Μαρµάρι.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ΣΕΓΑΣ Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του για την περικοπή από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό
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52 εκατοµµυρίων ευρώ, για χρηµατοδοτήσεις αθλητικών οµοσπονδιών, σωµατείων και σταδίων.
24) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Νοµού
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
οι απανταχού Κοκκινοµηλιώτες, Νοµού Ευβοίας αιτούνται την
επισκευή του δηµοτικού σχολείου Κοκκινοµηλιάς και την παραχώρηση της χρήσης του στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αιτείται την παράταση της σύµβασης νυχτοφυλάκων ΔΕ και
καθαριστών ΥΕ Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις διαµαρτυρίες των συλλόγων των περιοχών του Κόφινα, Νοµού
Ηρακλείου για τις σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις ανεµογεννητριών.
27) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαντουδίου
- Λίµνης - Αγίας Άννας, Νοµού Ευβοίας αιτείται τη συνέχιση της
λειτουργίας των καταστηµάτων του ΙΚΑ στην περιοχή.
28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µαθητές της Δ’ Τάξης Πληροφορικής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ζητούν από το
Υπουργείο την επανεξέταση του θέµατος της διακοπής λειτουργίας της Δ’ τάξης Πληροφορικής του λυκείου.
29) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι
Πρόεδροι της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων
Παραγωγών, ο Σύνδεσµος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και η Πτηνοτροφική Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση
Πτηνοτροφικών Προϊόντων, αιτούνται την εξαίρεση του κλάδου
τους, από την έκτακτη οικονοµική εισφορά.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κ. Ροβήρος Μανθούλης καταθέτει τις απόψεις του, εκφράζοντας την αντίθεσή του για την
πρόθεση αναστολής λειτουργίας της ΕΤ1.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε µέτρα µείωσης
του λειτουργικού κόστους των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα
οποία ζητάει ο ΣΕΒΕ.
32) Οι Βουλευτές, Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων της περιοχής των Ραχών Ικαρίας για την Υγεία, διαµαρτύρεται για την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δηµόσιες δοµές του συστήµατος υγείας στην Ικαρία.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 17675/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τσούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 66238/ΙΗ/23-082011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17373

17374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 17908/10-06-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 67226/ΙΗ
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/23-08-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 18262/22-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κολοκοτρώνη ‘Αγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 71127ΙΗ/23-
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08-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 21129/02-08-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανάσιου
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δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 37786/23-08-2011 έγγραφο από τον
Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 21137/02-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τριανταφυλλόπουλου Ανδρέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
Υ.Α.Π.ς/Φ38/ΟΙΚ19574 -23-08-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη
απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 21140/02-08-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανούριου , Λεβέντη Αθανάσιου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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708/23-08-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 21222/03-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’αριθµ. 713/23-08-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 1276/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ιωάννη Βούρου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών, δεν συζητείται
λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1290/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας – Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης
του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας.
Στην ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει η
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει τώρα ο ερωτών συνάδελφος κ. Κυριάκος Βελόπουλος, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα στη δική σας θέση –και θα
έπρεπε- να βρίσκονται όλοι οι Πρωθυπουργοί από το 1949 µέχρι
σήµερα. Και το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως. Η «καυτή πατάτα» του θέµατος του ονόµατος της Μακεδονίας µεταφερόταν
από Πρωθυπουργό σε Πρωθυπουργό. Το λέω, γιατί ιστορία ξέρει
και ο Προεδρεύων σήµερα, ο κ. Πολύδωρας, πολύ καλά.
Από το 1949 µέχρι σήµερα πράξαµε ουδέν, ώστε να αποτρέψουµε το γεγονός. Και όταν λέω γεγονός θα πρέπει να αναφερθώ –και αναφέροµαι- κυρία Υπουργέ, σε ένα µικρό κατάλογο
ενεργειών και πράξεων ενός θνησιγενούς κρατιδίου στα βόρεια
σύνορα της Ελλάδας, το οποίο διεκδικεί όνοµα, διεκδικεί ιστορία,
διεκδικεί ελληνική, µακεδονική οντότητα ως κτήµα δικό του.
Πρόεδρος Ιβάνοφ: «Δεν υπάρχει κανένα κράτος, καµµία κυβέρνηση και κανείς που έχει κάποια εξουσία να αµφισβητήσει το
δικαίωµα των Μακεδόνων να είναι Μακεδόνες».
Οι Σκοπιανοί πριν από δύο µήνες επιβάλλουν δεκαπενθήµερη
διακοπή λειτουργίας σε ελληνική επιχείρηση, γιατί δεν έγραφε
πάνω στα προϊόντα ότι είναι σκοπιανά -δηλαδή µακεδονικά, έτσι;στα Σκόπια.
Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί µαθαίνω ότι παρασκηνιακά συζητάτε, το όνοµα Μακεδονία να δοθεί στους Σκοπιανούς µε πρόθεµα -Άνω, Κάτω, Βόρεια, Νότια- και συζητάτε εντόνως κυρίως
τον αµερικανικό παράγοντα.
Θα σας πω, όµως, τι είπε ο Γκεοργκιέφσκι, ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, γιατί θέλω να το ακούσουν όλοι εδώ στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο: «Έδιναν θανατικές καταδίκες σε όποιον
τολµούσε να πει ότι το αίµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κυλούσε
στις φλέβες του». Το καταλαβαίνετε αυτό; Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πιστεύουν ότι είναι Μακεδόνες. Το γιατί, είναι µια άλλη ιστορία. Γι’ αυτό είπα γιατί από το 1949 µέχρι και σήµερα, δεν κάναµε
τίποτα. Μεγάλωσαν παιδιά, ως παιδιά και απόγονοι Μακεδόνων.
Θα µου πείτε, κινδυνεύει η Ελλάδα από τα Σκόπια; Σαφώς και
κινδυνεύει. Ξέρετε γιατί; Και θα κλείσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί
παρασκηνιακά γίνεται στην Ελλάδα ό,τι γίνεται, γιατί δεν τολµάει
καµµία κυβέρνηση να στήσει ένα άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εδώ στην περιοχή των Αθηνών, λέτε και είναι ντροπή. Στήσαµε του Τρούµαν, στήσαµε –δεν ξέρω πώς λέγεταιοποιουδήποτε πειρατή της Καραϊβικής και ντρεπόµαστε ως Έλληνες να στήσουµε ένα άγαλµα, όταν αυτοί στήνουν παντού
αγάλµατα και δίνουν ονόµατα, Αλέξανδρος, Φίλιππος. Γι’ αυτό
λέω ότι φοβάµαι για τα µετέπειτα, όχι µόνο για το όνοµα, γιατί –
ξέρετε- ένα όνοµα φέρει από πίσω και άλλα πράγµατα µαζί.
Στη δευτερολογία µου θα πω κάτι ουσιαστικό, ότι δεν µπορείς
να ταΐζεις και να ποτίζεις ένα κράτος, δεν µπορεί να υπάρχει ένα
κράτος επειδή το θέλεις εσύ, γιατί αν η Ελλάδα δεν υπήρχε και
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δεν είχε το δικαίωµα να τους δίνει χρήµατα, κονδύλια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τους αφήναµε να έχουν διέξοδο στο Αιγαίο, θα είχαν κυριολεκτικά κονιορτοποιηθεί. Όµως, αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν. Όµως, αυτό το κράτος προκαλεί, όταν έχει
κατά 35% µε 40% Αλβανούς. Και αυτοί είναι Μακεδόνες! Αυτά
είναι απίστευτα πράγµατα!
Θέλω, λοιπόν, µια ρητή, κατηγορηµατική διάψευση από εσάς
ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει κράτος που φέρει το όνοµα
Μακεδονία. Μη µου αρχίσετε µε τα προθέµατα, µε τον ΟΗΕ, συζητάµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τα διεθνή fora, γιατί κατά
τη θουκυδίδειο αντίληψη, κύριε Πρόεδρε, ο νόµος του ισχυρού
επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Είµεθα ισχυρή χώρα, δεν µπορούν
να καπηλεύονται και δεν µπορούν να παίρνουν όνοµα Μακεδονία.
Διαφορετικά, τους δίνουµε εµείς ζωτικό χώρο, γιατί είµαστε ανίσχυροι. Αυτό θέλω να ακούσω, ότι δεν υπάρχει όνοµα Μακεδονία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριάκο Βελόπουλο.
Παρακαλείται η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου να λάβει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει
στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Βελόπουλε, θέλω µε τον πιο κατηγορηµατικό και τον πιο επίσηµο τρόπο να επαναλάβω τη σαφή
και ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας, την εθνική θέση που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπηρετεί από την ηµέρα που αναλάβαµε την
εξουσία πριν από δύο χρόνια. Είναι µία θέση –θέλω να υπενθυµίσω- η οποία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτικών δυνάµεων µέσα στο Κοινοβούλιο.
Με ειλικρινή διάθεση, στο πλαίσιο πάντα των διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, να υπάρξει επίλυση στο θέµα του ονόµατος των Σκοπίων, η οποία να είναι
µε γεωγραφικό προσδιορισµό και σαφώς για όλες τις χρήσεις,
δηλαδή µία οριστική και καθολική επίλυση του θέµατος.
Με κατηγορηµατικό τρόπο να πω ότι δεν υπάρχουν ούτε παρασκήνια, ούτε διγλωσσία από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης, ούτε φυσικά οποιουδήποτε άλλου τύπου συζητήσεις. Η
θέση µας είναι ξεκάθαρη. Είναι µία θέση που την επαναλαµβάνουµε παντού, όπου βρεθούµε, είτε στα Συµβούλια Υπουργών,
είτε στον ΟΗΕ, είτε σε επίπεδο κορυφής στις διµερείς επαφές
που έχουν γίνει µεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του
Πρωθυπουργού των Σκοπίων.
Έχουµε τονίσει ότι θέλουµε να υπάρξει λύση. Βέβαια, µια λύση
στο πλαίσιο της εθνικής γραµµής που η πλειοψηφία των ελληνικών πολιτικών δυνάµεων –και πιστεύω και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας- υποστηρίζει.
Ποια είναι η κατάσταση σήµερα απέναντι σ’ αυτή τη διάθεση
της Ελλάδας; Είναι αλήθεια ότι έχουµε αδιαλλαξία από την
πλευρά των Σκοπίων. Και, µετά τις εκλογές είδαµε να συνεχίζεται
αυτή η αδιαλλαξία. Είδαµε µάλιστα να γίνονται και διάφορες
γιορτές και όλες αυτές οι εκδηλώσεις που προκαλούν. Είναι
πράγµατα που ξέρετε ότι µε σαφήνεια όχι απλώς τα έχουµε αποδοκιµάσει, αλλά έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες από την πλευρά
µας κινήσεις και διαβήµατα.
Γι’ αυτό το λόγο και ο αρµόδιος Επίτροπος για τη διεύρυνση,
ο κ. Φούλε -ο οποίος ήταν πριν από λίγες µέρες στα Σκόπια, µε
την ευκαιρία της επετείου που είχαν- ήταν σαφής και κατηγορηµατικός. Αυτό δείχνει πως και η δική µας η δουλειά, πιάνει τόπο.
Δηλαδή, πλέον και οι ευρωπαίοι εταίροι µας και η διεθνής κοινότητα δεν κοιτούν προς την Ελλάδα, όπως πριν από µερικά χρόνια, για τη µη επίλυση του προβλήµατος. Έχουν κατανοήσει ότι
η επίλυση του είναι όρος σταθερότητας, ειρήνης και συνολικής
ευρωπαϊκής προοπτικής, για όλη τη γειτονιά µας και τα δυτικά
Βαλκάνια και ότι η αδιαλλαξία είναι από την άλλη πλευρά. Γι’
αυτό και η δήλωση του Επιτρόπου Φούλε ήταν σαφής γύρω από
αυτό το θέµα.
Άρα, κατηγορηµατικά εµείς στηρίζουµε τη διαδικασία του
ΟΗΕ. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία συζητήσεων ή
παρασκηνίου. Με αυτήν τη σαφή εθνική θέση πηγαίνουµε. Και
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πιστεύουµε ότι είναι µια θέση που αποδεικνύει ότι η ευρωατλαντική προοπτική της Fyrom, αναγκαστικά θα περάσει µέσα από
την έµπρακτη απόδειξη καλής γειτονίας και φυσικά από την επίλυση του ζητήµατος της ονοµασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η επίκληση κανόνων διεθνούς νοµιµότητας σε έναν πλανήτη που επικρατεί ο νόµος του ισχυρού,
είναι η επίκληση του αδυνάτου απέναντι στον ισχυρό. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα από την εποχή των σπηλαίων. Όποτε ακούω
χώρα να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, αρχίζω και διερωτώµαι ποιος είναι ο δυνατός και ποιος είναι ο ανίσχυρος.
Ποιος ΟΗΕ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου; Ο ΟΗΕ έβγαλε εκατόν εβδοµήντα δύο καταδικαστικές αποφάσεις για την εισβολή
του Αττίλα. Ποιον κοροϊδεύουµε εδώ µέσα;
Θα περίµενα η Κυβέρνηση να πει αυτό που ανέφερε Υπουργός
άλλης χώρας για ένα παρεµφερές πρόβληµα. Έχουµε την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Τι είπε ο Ισραηλινός Υπουργός; Ότι οι γεωτρήσεις διεξάγονται σε συνεργασία µε το πολεµικό ναυτικό της
Τουρκίας και έτσι δεν έχουν κανένα πρόβληµα. Και γελώντας
είπε το εξής: «Οι Τούρκοι είναι για γέλια. Για µας δεν είναι τίποτα». Αυτό σηµαίνει ισχυρή χώρα. Αυτό σηµαίνει ισχυρή παρουσία. Γελάνε, γιατί ενώ είναι πιο µικρό κράτος, είναι πιο ισχυροί.
Αυτό δεν έχει η Ελλάς, κυρία Υπουργέ. Και δεν το είχε ποτέ τα
τελευταία σαράντα χρόνια.
Προχθές στο Ευρωµπάσκετ που διεξαγόταν στη Λιθουανία, ξέρετε τι τραγουδούσαν οι Σκοπιανοί καλαθοσφαιριστές στα αποδυτήρια; «Θα φτάσουµε στη Θεσσαλονίκη». Κι αυτό σε έναν
αγώνα καλαθοσφαίρισης. Και µου λέτε τώρα για τα διεθνή fora;
Έτσι έχουµε µάθει. Και όπου δεν περνάει ο λόγος, πίπτει ράβδος.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέω µε πολύ σεβασµό στο Κοινοβούλιό σας.
Επειδή κάποιοι δεν θέλουν να ξέρουν, θα καταθέσω στα Πρακτικά σχετικές φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα άγαλµα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου σαράντα οκτώ τόνων –οκταώροφο κτήριοστα Σκόπια. Ποιον κοροϊδεύουµε;
Ούτε ο Φούλερ ενδιαφέρεται ούτε ο Οµπάµα ούτε κανείς.
Όταν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ να στήσεις ένα άγαλµα στην Αθήνα,
γιατί να ενδιαφερθούν αυτοί;
Σαράντα οκτώ τόνοι είναι το άγαλµα. Είναι γραφικό; Είναι κιτς;
Συµφωνούµε, δεν το συζητώ. Κι όµως αυτό περνάει ως εικόνα.
Σας έχω και µία έκπληξη, δυσάρεστη. Έχω έγγραφο της αστυνοµίας και θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Να σας πω τι αναφέρει; «Με αφορµή ερώτηµα που υπεβλήθη από υφιστάµενη
υπηρεσία µας, αναφορικά µε το εάν θα πρέπει να χορηγηθεί «Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε πολίτη Βουλγαρίας, ο οποίος κατείχε διαβατήριο βουλγαρικών αρχών, στο
οποίο αναγράφεται ως τόπος γέννησης «Μακεδονία», σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο –το οποίο
διαβιβάζουµε- το εν λόγω διαβατήριο, όπως άλλωστε και τα ταξιδιωτικά έγγραφα άλλων χωρών, που αναφέρουν ως τόπο γέννησης «Μακεδονία», αναγνωρίζονται ως ισχυρά ταξιδιωτικά
έγγραφα».
Ποιον κοροϊδεύουµε εδώ µέσα; Η Ελληνική Αστυνοµία αναγνωρίζει τόπο γέννησης µε το όνοµα «Μακεδονία»; Και µου λέτε
τώρα εµένα ότι δεν αναγνωρίζουµε κρατίδιο; Πού ζούµε; Αναγνωρίζουµε κράτος «Μακεδονία», αναγνωρίζουµε τόπο «Μακεδονία», δεν αναγνωρίζουµε όµως ως Βουλή κράτος «Μακεδονία».
Μα, υπάρχει έµµεση αναγνώριση. Αυτό είναι βόµβα. Κι αυτό
ισχύει εδώ και χρόνια. Κοροϊδευόµαστε;
Είµαι σίγουρος ότι δεν το ξέρατε ούτε εσείς. Ούτε και εγώ το
ήξερα. Και λέω: Μας δουλεύουν εµάς τους Βουλευτές, κοροϊδεύουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο κάποιοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από προχθές στο διαδίκτυο, σε µία ιστοσελίδα, οι φίλοι µας οι
Σκοπιανοί -που περιµένουµε τον ΟΗΕ να µας λύσει το πρόβληµαµαθαίνουν τη µακεδονική γλώσσα σε γηγενείς Μακεδόνες της
ελληνικής Μακεδονίας! Γιατί είναι µία η Μακεδονία. Η Μακεδονία
είναι η Ελλάδα. Τους µαθαίνουν δωρεάν µέσω διαδικτύου -όταν
εµείς καταργήσαµε τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία, τα θρησκευτικά- την ψευτοµακεδονική, το ψευτοϊδίωµα. Δεν πληρώνουν
ούτε ένα ευρώ. Τα αναφέρω, για να δείτε τι σηµαίνει προπαγάνδα. Οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί. Κι «ας είναι καλά» το
πρώην Σοβιέτ που τους εκπαίδευσε πολύ καλά στην πρακτική
της προπαγάνδας και της καθοδήγησης και εκµάθησης ψευτοϊδεολογιών περί ψευτοµακεδονισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κυριάκο Βελόπουλο.
Το λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών): Φαντάζοµαι, αγαπητέ συνάδελφε, ότι
δεν αµφισβητείτε τον πατριωτισµό κανενός συναδέλφου στο Κοινοβούλιο.
Πότε είναι ισχυρή µια χώρα; Πότε µια χώρα µε ισχύ υπερασπίζεται τα δίκαιά της; Νοµίζω ότι τα υπερασπίζεται όταν έχει γνώµονα και πυξίδα το διεθνές δίκαιο και όταν έχει επιχειρήµατα, τα
οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Και η Ελλάδα έχει πραγµατικά ισχύ, την οποία µπορεί και αναδεικνύει παντού και η οποία
εξαρτάται από πολλά πράγµατα. Πρώτ’ απ’ όλα, γιατί η πολιτική
µας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νοµιµότητα. Καταδικάζουµε οτιδήποτε άλλο και αλίµονο αν εµείς, µε ανοιχτά
εθνικά θέµατα, δεν είχαµε αυτή τη θέση.
Επιπλέον, η ισχύς προϋποθέτει εθνική στρατηγική, την οποία
έχουµε στο συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε µία σαφή εθνική
γραµµή, την οποία υπερασπιζόµαστε σε όλα τα διεθνή fora και
φυσικά σε κάθε έκφραση της εξωτερικής µας πολιτικής. Η ισχύς
απαιτεί ενότητα του ελληνικού λαού γύρω από αυτά τα ζητήµατα. Ισχύς σηµαίνει, επίσης, αυτοπεποίθηση γύρω από τον πολιτισµό, την ταυτότητα και την ιστορία µας που βέβαια οφείλουµε
να αναδεικνύουµε.
Αναφερθήκατε στο θέµα της ΑΟΖ και στις γεωτρήσεις που
κάνει η Κύπρος. Να τονίσω ότι η Κύπρος αναπτύσσει αυτήν την
πρωτοβουλία –που είναι καθ’ όλα σύµφωνη µε τα κυριαρχικά της
δικαιώµατα και αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απ’
όλους τους εταίρους µας- επειδή ακριβώς εδράζεται στο δίκαιο
της θάλασσας και στο διεθνές δίκαιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Ισραήλ…
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Μην υποβαθµίζετε την ισχύ που δίνει στην Ελλάδα και τον ελληνισµό το γεγονός ότι οι θέσεις µας βασίζονται
στο Διεθνές Δίκαιο. Γιατί αυτό είναι και η µεγάλη µας διαπραγµατευτική ισχύ και πλεονέκτηµα στην ανάδειξη των εθνικών µας
θεµάτων.
Αναφερθήκατε στο θέµα της «µακεδονικής» γλώσσας και θέλω
να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Υπηρεσίες του δίνουν µάχη εκ του συστάδην γι’ αυτό το θέµα και όταν αφορά
προϊόντα και όταν αφορά κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έγγραφο ταξιδιωτικό σας δίνω.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Θέλω, κύριε Βελόπουλε να είµαι σαφής.
Σας λέω, λοιπόν, γίνεται µια µάχη εκ του συστάδην παντού.
Για όλα τα ζητήµατα η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα παρά
τα οικονοµικά προβλήµατα που έχει και τη σοβαρή οικονοµική
κρίση συνεχίζει να είναι η πιο ιστορική και παλιά δηµοκρατία στα
Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή µας, παράγοντας ειρήνης
και σταθερότητας. Φυσικά αυτό είναι και το µεγάλο µας πλεονέκτηµα στη διασφάλιση των εθνικών µας συµφερόντων.
Άρα, λοιπόν, κατηγορηµατικά -και επανέρχοµαι στην αρχική
σας ερώτηση- η θέση µας είναι σαφής. Είναι µια θέση που,
πλέον, έχει κερδίσει τη συµπαράσταση και των άλλων ευρωπαίων
εταίρων µας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόµα και αυτά που αναφέρατε, τα αγάλµατα, οι γιορτές, όλα αυτά έχουν αποδοκιµαστεί
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από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και τα κείµενα τα ευρωπαϊκά
είναι σαφή, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η αδιαλλαξία είναι από
την πλευρά των Σκοπίων.
Αυτή, λοιπόν, είναι η δύναµή µας, για να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε πραγµατικά και την ευρύτερη ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή µας και φυσικά τα εθνικά µας συµφέροντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.
Τώρα θα συζητήσουµε τη δεύτερη µε αριθµό 1285/19-9-2011
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιου Νάκου προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη, κ. Εµµανουήλ Όθωνας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Νάκος, προκειµένου να αναπτύξει
προφορικά την ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγες µέρες µε ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαµε τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας WikiLeaks, που αναφέρονταν στην
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στα όσα φαίνεται να υποστηρίζει γι’ αυτήν ο σηµερινός διοικητής κατά τη συνάντηση που είχε
µε τον Αµερικανό Πρέσβη το Φεβρουάριο του 2010.
Σύµφωνα µε όσα εµφανίζονται στο διαδίκτυο, ο κ. Μπίκας,
αναφέρει ότι αν και ο κύριος στόχος του είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα και την επιρροή της ΕΥΠ, πρόκειται για µια υπερβολική προσδοκία, καθώς η Υπηρεσία είναι βαθιά
συνδικαλισµένη και ιδιαιτέρως, εφόσον οι περισσότεροι υπάλληλοι ανήκουν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Επιπλέον, ο κ. Μπίκας ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και απαξιωτικός για την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται, παρέχοντας σειρά πληροφοριών σε ξένο διπλωµατικό υπάλληλο, οι οποίες αφορούσαν
τις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας που αποδίδουν -και ποιες δεν
αποδίδουν. Έκανε εκτίµηση, δηλαδή, την οποία κατέθεσε.
Μείζον θέµα εγείρει και το γεγονός ότι σε ερώτηση του Αµερικανού Πρέσβη σχετικά µε τις εξαγγελθείσες από τον τότε αρµόδιο Υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, µεταρρυθµίσεις, τις οποίες
θεωρούσε απαραίτητες, ο κ. Μπίκας απάντησε τότε, τέσσερις
µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, πως το σχέδιο
νόµου δεν είναι ακόµα έτοιµο, αφού ο ίδιος ακόµα µελετούσε την
Υπηρεσία του και που προφανώς εξακολουθεί να ισχύει και σήµερα δύο χρόνια µετά από την τοποθέτησή του στην Υπηρεσία,
καθώς καµµία, φανερή τουλάχιστον, πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της ΕΥΠ δεν έχει αναληφθεί, επιβεβαιώνοντας µ’
αυτόν τον τρόπο το τελικό σχόλιο του Πρέσβη ότι ο Διοικητής
της ΕΥΠ ακόµα µάθαινε τα κατατόπια της Υπηρεσίας που
προΐσταται.
Μετά από τις παραπάνω αποκαλύψεις, δηµιουργούνται πολλά
ερωτηµατικά, κύριε Υπουργέ: Γιατί ο σηµερινός Διοικητής της
ΕΥΠ πηγαίνει και αναλύει τις δυσλειτουργίες της Υπηρεσίας σε
κάποιον υψηλόβαθµο υπάλληλο ξένου κράτους; Γιατί διατηρεί
σε αυτής της εθνικής σηµασίας για τον τόπο Υπηρεσία προσωπικό που ο ίδιος θεωρεί ακατάλληλο; Είναι αλήθεια ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ διοικούν την ΕΥΠ; Τι κάνετε γι’ αυτό; Ποιες
πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει δύο χρόνια µετά, εάν ήταν αληθείς
οι εκτιµήσεις του κ. Χρυσοχοΐδη, ούτως ώστε να γίνουν οι µεταρρυθµίσεις και να επιτελέσει το έργο για το οποίο έχει συσταθεί;
Αληθεύει ότι η Υπηρεσία είναι υπό διάλυση και ότι ο κοµµατισµός, όχι µόνο ζει και βασιλεύει, αλλά έχει ξεφύγει από κάθε
όριο, µε αποτέλεσµα η Υπηρεσία να µην παράγει έργο και να
σπαράζεται από έριδες µεταξύ των υπαλλήλων;
Σ’ αυτά τα ερωτηµατικά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Εµµανουήλ Όθωνας, να λάβει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει
στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πο-
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λίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στο έγγραφο που κατέθεσε µόλις προ ολίγου ο κ. Βελόπουλος, αγορεύοντας σ’ άλλη
επίκαιρη ερώτηση. Ο κ. Βελόπουλος επικαλέστηκε ένα έγγραφο
της Ελληνικής Αστυνοµίας και θα ήθελα να πω ότι η αποσπασµατική αναφορά ενός τµήµατος του εγγράφου, το οποίο µάλιστα
αναγνώστηκε µε έναν ιδιαίτερο οίστρο από τον κύριο συνάδελφο, δεν µου δίνει τα δεδοµένα εκείνα µε τα οποία θα µπορούσα αυτήν τη στιγµή να είµαι ιδιαίτερα αναλυτικός για το θέµα
που έθιξε, το οποίο έτσι όπως τα παρουσίασε, πράγµατι, δείχνει
να έχει κατ’ αρχάς τη σοβαρότητά του. Δεσµεύοµαι, όµως, ότι
τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας άµεσα
όσο και η Κυβέρνηση, βέβαια, στη συνέχεια θα τοποθετηθούν
επί του θέµατος, αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και
επεξηγήσεις.
Σ’ ό,τι αφορά την επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου του κ.
Νάκου, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από µια γενική παρατήρηση – αυτονόητη νοµίζω- που τυγχάνει της συµφωνίας και του ερωτώντος Βουλευτού και όλων των συναδέλφων,
ότι υπάρχουν θέµατα στην πολιτική ζωή, που χρήζουν µιας πολύ
ιδιαίτερης, προσεκτικότερης µεταχείρισης στην πολιτική διαπάλη, στην προσπάθεια που όλοι καταβάλλουµε να τροφοδοτήσουµε µε δηµοκρατικό τρόπο ένα διάλογο, θέµατα που θέλουν
πάρα πολύ µεγάλη προσοχή στο χειρισµό τους τόσο από τους
συναδέλφους που ερωτούν, όσο και από την Κυβέρνηση, όταν
τα απαντά.
Αν µιλάµε για τέτοιου είδους θέµατα, φαντάζοµαι ότι τα θέµατα που σχετίζονται µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
λόγω της κρίσιµης για την ασφάλεια της χώρας αποστολής της
έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, χωρίς βεβαίως σε καµµία περίπτωση να υποστηρίζω ότι
εκφεύγουν του ελέγχου του κοινωνικού, του κοινοβουλευτικού,
του ελέγχου της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Απλά, µ’ αυτήν την
επισήµανση ήθελα να οργανώσω τη συζήτησή µας εξ αρχής για
να επισηµάνω ότι πρέπει να ελέγχουµε σ’ αυτές τις περιπτώσεις
διπλά και τριπλά την ακρίβεια των θεµάτων που θίγουµε και των
στοιχείων που επικαλούµαστε.
Εδώ, θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω κάτι
που και εγώ προσωπικά και η Κυβέρνηση, µε αφορµή άλλες ευκαιρίες, έχει δηλώσει σ’ αυτήν την Αίθουσα. Από τη µεριά µας
δεν θα συνεργήσουµε στο να τροφοδοτούµε ένα δηµόσιο διάλογο, πολύ περισσότερο κοινοβουλευτικό, εντός αυτής της Αιθούσης, που θα εστιάζεται σε διαρροές, σε δηµοσιεύµατα, σε
ισχυρισµούς, ιδιαίτερα όταν οι πηγές είναι κέντρα ελεγχόµενα
για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα τους, όπως κατ’ επανάληψη έχει καταδειχτεί για πηγές παρόµοιες µ’ αυτές που ο συνάδελφος στην ερώτησή του επικαλείται, µάλιστα πηγές και κατ’
επέκταση ισχυρισµοί που αναδεικνύουν µονοµερώς την αντίληψη
και τους ισχυρισµούς επί τόσο κρίσιµων ζητηµάτων εκείνων που
τους διαδίδουν και τους διακινούν.
Εποµένως, θα ήθελα να καλέσω και να παρακαλέσω να µην
επιµείνουµε εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα σε ανταλλαγή θέσεων και
σχολίων, διότι ίσως και αυτός να ήταν ο στόχος και το βαθύτερο
κίνητρο όσων διακινούν τέτοιου είδους διαρροές και φήµες για
τόσο σηµαντικά και ευαίσθητα για τη λειτουργία µιας κρίσιµης
για τη χώρα µας Υπηρεσίας, ζητήµατα.
Σ’ ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη ερώτηση - θα κλείσω εδώ και
θα επανέλθω στη δευτερολογία µου- θέλω να παρακαλέσω και
εσάς, κύριε Πρόεδρε, και τον κύριο συνάδελφο -δεν έχω καµµία
αντίρρηση να συζητήσουµε σε όποιο εύρος επιτρέπει ο χρόνος,
όµως µια επίκαιρη ερώτηση δεν είναι δυνατόν να έχει ένα περιεχόµενο, το οποίο µετατρέπεται σε γενικευµένη επερώτηση, ενσωµατώνοντας µια σειρά πολλαπλών ερωτηµάτων, γιατί ήδη µε
τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από ό,τι γνωρίζω,
ο κ. Νάκος έχει υποβάλει ερώτηση στο Υπουργείο για τα επιµέρους θέµατα, που αναφέρεται και η οποία τις επόµενες µέρες
θα απαντηθεί- να είµαστε όσο γίνεται πιο στοχευµένοι, συγκεκριµένοι στα ερωτήµατα, που σήµερα, στα τρίλεπτα που έχουµε στη
διάθεσή µας και εγώ και ο κύριος συνάδελφος, θα διατρέξουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
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Υπουργό κ. Εµµανουήλ Όθωνα.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Αθανάσιος Νάκος για
τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Απ’ ό,τι κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός λέει ότι δεν πρέπει να δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία
σε αυτά τα δηµοσιεύµατα, τα οποία µπορεί να είναι και υποβολιµαία. Εγώ θα συµφωνήσω σε αυτό.
Θα συµφωνήσω, επίσης, ότι υπάρχουν θέµατα, τα οποία δεν
πρέπει να ανακοινώνονται και πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
άλλο τρόπο. Θα καταθέσω όµως τρία χαρτιά για το πώς αντιµετώπιζε τέτοια θέµατα η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, στις
26 Απριλίου 2009 και 2 Μαΐου 2009 και πώς τα αντιµετωπίζει η
σηµερινή διοίκηση, κύριε Υπουργέ.
Η σηµερινή διοίκηση έχει δώσει ανακοίνωση όσον αφορά τον
έλεγχο ασφαλείας υπολογιστών της ΕΥΠ στις 14 Ιουλίου 2010.
Έβγαλε ανακοίνωση. Ο κ. Παυλόπουλος, που ήταν τότε πολιτικός προϊστάµενος, έλεγε: Το δηµοσίευµα της τάδε εφηµερίδας
είναι παντελώς ανυπόστατο και κακόβουλο. Και µε αυτόν τον
τρόπο έκλεινε το θέµα. Εσείς απαντάτε µε στοιχεία για την ΕΥΠ
στις εφηµερίδες. Εσείς ανακυκλώνετε τα θέµατα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά την ανακοίνωση που βγάλατε.
Ακόµη, αυτό δεν είναι θέµα WikiLeaks. Εδώ έχω την αναφορά
της κ. Γεωργίας Παπαδοπούλου, που εδάρη κατ’ επανάληψη από
τον προϊστάµενό της, ο οποίος πήρε προαγωγή αντί να ελεγχθεί.
Εδώ έχουµε την περίπτωση που παρ’ ότι έχουν περάσει έξι
µήνες από τότε που τελείωσε η δόκιµη υπηρεσία αυτών που προσελήφθησαν επί Νέας Δηµοκρατίας και προκειµένου να τους
έχετε υπό οµηρία, δεν τους κάνετε µονίµους υπαλλήλους. Έχουν
περάσει δύο χρόνια. Γιατί δεν βγαίνει η πράξη, ούτως ώστε µετά
από δυο χρόνια που είναι η περίοδος που είναι δόκιµοι οι υπάλληλοι να τους κάνετε µόνιµους; Γιατί αλλάξατε τον τρόπο των
εκλογών; Εσείς έχετε επιτρέψει το συνδικαλισµό στην υπηρεσία
όπου µαζεύονται δηµόσια σε εκδηλώσεις οι «κατάσκοποι» και γίνεται ο χορός των κατασκόπων και µοιράζουν και δώρα και τσακώνονται. Τα έχετε βγάλει όλα στο µεϊντάνι και λέτε για εµάς;
Εσείς φέρατε τον κοµµατισµό στην ΕΥΠ. Όχι προσωπικά εσείς,
αλλά η Κυβέρνηση.
Θέλετε να σας πω άλλο παράδειγµα; Κάποιος, ο οποίος είχε
µεταβεί στο εξωτερικό –αυτά είναι πραγµατικά γεγονότα, δεν
µιλάω για φήµες- και γύρισε, ενώ πάγια διαταγή είναι να υπηρετεί
στην Αθήνα, επειδή είχε πάει επί Νέας Δηµοκρατίας στο εξωτερικό, εστάλη σε µια µέρα σε ακριτικό νησί, διότι είχε καταγγείλει
άλλον αρεστό στο ΠΑΣΟΚ, διότι στον υπολογιστή του είχε διάφορα πράγµατα, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ.
Τέλος, υπάρχει µια αναφορά από τις 5 Φεβρουαρίου 2010 µε
αριθµό πρωτοκόλλου 33726 –δεν θα πω το όνοµα της κυρίαςπου περιγράφει αναλυτικά το καθεστώς φόβου και απειλών σε
βάρος των υπαλλήλων από τη διοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε απαντήσει σε όλα αυτά; Δεν είχατε υποχρέωση να το κάνετε; Γνωρίζουµε δε, παρασκηνιακά, πώς το
«βαθύ» ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να την πείσει –ήταν µέλος του
ΠΑΣΟΚ και η ίδια, αλλά κατήγγειλε αυτά που συµβαίνανε- να την
εκφοβίσει, να µη καταθέσει την αναφορά. Και τελικά, την κατέθεσε.
Αυτά δεν είναι φηµολογίες. Αυτά είναι συγκεκριµένα γεγονότα,
µε συγκεκριµένη αναφορά και συγκεκριµένη εισαγγελική εντολή
γι’ αυτήν η οποία εδάρη και ο προϊστάµενος πήρε προαγωγή και
πήγε σε θέση στο εξωτερικό, όπου λαµβάνει παχυλή αποζηµίωση. Αυτά είναι συγκεκριµένα πράγµατα.
Απαντήστε µας, επίσης, γιατί δεν γίνονται µόνιµοι οι υπάλληλοι
που προσελήφθησαν επί Νέας Δηµοκρατίας και πέρασαν δύο
χρόνια. Γιατί; Δώστε µας µια απάντηση πειστική επιτέλους σε
όλα αυτά.
Όλα αυτά δεν είναι φήµες, κύριε Υπουργέ. Σας καταθέτω συγκεκριµένα στοιχεία, που δείχνουν την πλήρη διάλυση της υπηρεσίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Νάκος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νάκο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνας για να δευτερολογήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι κατά την αντίληψη του
συναδέλφου το ρητό «Η καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση» ισχύει.
Αν και εγώ στην πρωτολογία µου προσπάθησα –το είπα άλλωστε- να οργανώσω τη συζήτησή µας στη βάση της σοβαρότητας
που η φύση του θέµατος επιβάλλει σε όλους, προφανώς ο κύριος συνάδελφος, προετοιµασµένος για το τι θα ακούσει για όλα
όσα αρµόζουν για τα έργα και τις ηµέρες της προηγούµενης κυβέρνησης και στο κρίσιµο αυτό θέµα, είχε προετοιµαστεί να
ανταποδώσει βέλη και απαντήσεις για την αποθέωση του κοµµατισµού και σε αυτή την κρίσιµη υπηρεσία την προηγούµενη περίοδο.
Θα ήθελα, όµως, εγώ από την πλευρά µου να αντέξω στον πειρασµό να τροφοδοτήσω αυτή τη συζήτηση. Θα περίµενα ειλικρινά από τον κ. Νάκο, επειδή έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο
και έχει και γνώση και πλήρη, θα έλεγα, αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων -και όχι για να επικροτήσουµε της συγκυριακής κάθε φορά
πολιτικής ηγεσίας ή κυβέρνησης τα κατορθώµατα, αλλά της
ίδιας της υπηρεσίας και των στελεχών της- να κάνει µια αναφορά
για τις τεράστιες επιτυχίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
το τελευταίο διάστηµα, τόσο στον κρίσιµο τοµέα της τροµοκρατίας, που η συµβολή της ΕΥΠ ήταν καθοριστική, µε πάνω από
τριάντα συλλήψεις, για την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων οργανωµένου εγκλήµατος. Έχουµε πάνω από πέντε εξιχνιάσεις τον
αριθµό, τον τελευταίο χρόνο. Ακόµα και για την πρόσφατη υπόθεση του στοιχήµατος στο ποδόσφαιρο η συµβολή της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν καθοριστική. Νοµίζω ότι αυτά
είναι γνωστά.
Επαναλαµβάνω ότι θα πρέπει να κάνουµε µια αναφορά για λόγους που οφείλουµε να αναγνωρίζουµε, για το ρόλο και την προσφορά των στελεχών της ΕΥΠ, που έχουν µια δύσκολη αποστολή
και τη συνεχίζουν και όχι για να ευλογίσουµε εµείς ως Κυβέρνηση τα γένια µας ή να επικροτηθεί µέσα από µια διαδικασία κοινοβουλευτική η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Όσον αφορά τα συγκεκριµένα ζητήµατα –γιατί δεν θα τα αποφύγω, στο βαθµό που ο χρόνος µου επιτρέπει- τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος συνάδελφος, κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τον
πληροφορήσω ότι ο υπάλληλος που φαίνεται να είναι εµπλεκόµενος σε ένα περιστατικό ξυλοδαρµού, το οποίο αναφέρθηκε,
αποµακρύνθηκε µέχρι οριστικής διαλευκάνσεως της υποθέσεως,
απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, µεταφέρθηκε σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία του ίδιου νοµού, ακριβώς για να εκτονωθεί
µια ένταση που είχε δηµιουργηθεί στην υπηρεσία και η οποία διερευνάται. Για το λόγο αυτό υπήρξε αυτή η µετακίνηση.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της καθυστέρησης της πρόσληψης
των δοκίµων υπαλλήλων µετά από του 2009 διαγωνισµό, µε βάση
τα στοιχεία που η Υπηρεσία παραθέτει και που νοµίζω ότι δεν
µπορούν να τύχουν αµφισβήτησης, οι λόγοι ακυρότητας της νοµιµότητας του διαγωνισµού δεν προέκυψαν ούτε από τη διοίκηση
της ΕΥΠ ούτε από την Κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε. Δυο υποψήφιοι αµφισβήτησαν την εγκυρότητα του διαγωνισµού. Τα διοικητικά δικαστήρια -όπως ελπίζω ότι γνωρίζετε- έκαναν δεκτές
τις αιτήσεις ακυρώσεως και αποφάσισαν την ακύρωση των πινάκων των επιτυχόντων κατά το µέρος που αφορούσαν τους παραπάνω δύο υποψηφίους.
Η διοίκηση της ΕΥΠ, για να συµµορφωθεί µε έναν τρόπο µη
αµφισβητήσιµο στο διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων, αιτήθηκε την υπόδειξη του τρόπου εφαρµογής τους από το Τριµελές Συµβούλιο Συµµόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την
άποψη του οποίου αναµένει. Εκεί οφείλεται η καθυστέρηση, που
σωστά επισηµαίνετε από τη δική σας πλευρά, χωρίς νοµίζω όµως
να υπάρχει κανένα περιθώριο για αµφισβήτηση της νοµιµότητας
των ενεργειών, τόσο της διοίκησης της ΕΥΠ, όσο και του Υπουργείου.
Θα µου επιτρέψετε να µην µπω σε µια διαδικασία που έρχεται
να τεκµηριώσει τον ισχυρισµό ότι την ΕΥΠ τη διοικεί η κοµµατική
ΠΑΣΚΕ ή τα περιστατικά τα οποία ενδοϋπηρεσιακές ή διαπρο-
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σωπικές αντιδικίες πολλές φορές τροφοδοτούν. Θα επιµείνω ότι
για εµάς το πλαίσιο –και θα σας διαβεβαιώσω και εσάς και την
Εθνική Αντιπροσωπεία- λειτουργίας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον υγιές µε κανόνες, µε δικαιοσύνη, µε µεγάλη αυστηρότητα.
Δεν διστάσαµε, όπως ξέρετε, και δεν θα διστάσουµε, όποτε
παρουσιαστούν περιστατικά -τα οποία, κύριε συνάδελφε, δεν επιτρέπεται να µπουν σε αυτήν τη συζήτηση και είµαι σίγουρος ότι
δεν θα θέλατε να τα ακούσετε, περιστατικά τα οποία έτυχαν πειθαρχικής, ακόµη και ποινικής διαδικασίας διερεύνησης µε γνωστά αποτελέσµατα- όποτε και να ξανατύχει, όποιον και αν
αφορούν, όποιων πολιτικών φρονηµάτων, θα ξαναγίνει το ίδιο,
διότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι µια υπηρεσία κρίσιµη για την ασφάλεια της χώρας, δεν σηκώνει παιχνίδια, πολύ
περισσότερο κοµµατικές σκοπιµότητες και ιδιοτέλειες και αυτό
είναι ευθύνη όλων µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνα.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1291/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτερου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις τροµοκρατικές
επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
Στην ερώτηση, εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνας.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, προκειµένου να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιθυµώ να ξεκινήσω από µια γενικώς παραδεδεγµένη αρχή,
ότι η τροµοκρατία συνιστά πρόκληση για τις αξίες και τις αρχές
του πολιτισµού µας, απειλεί τους πυλώνες της δηµοκρατίας και
στοχοποιεί την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Αυτά είναι λόγια
του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Σταύρου Λαµπρινίδη σε
µια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου, προ ηµερών, στο Συµπόσιο
των Ηνωµένων Εθνών, µε θέµα την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
Με βάση αυτήν τη γενικώς παραδεδεγµένη αρχή, θα ήθελα να
ρωτήσω, εάν η µυστικότητα που απαιτείται για την εξιχνίαση διαφόρων υποθέσεων µπορεί να αποτελέσει άλλοθι, για να πνίγεται
στο σκοτάδι µια οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια. Και το
ερωτώ αυτό, διότι είναι πολύ δύσκολο, φαίνεται, για την ελληνική
γραφειοκρατία να εκδοθεί µια βεβαίωση ότι υπάρχει τροµοκρατική επίθεση σε πολλές περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες
µάλιστα κατά γραφείων Βουλευτών, οργανώσεων και σωµατείων,
χωρίς καν ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να πληροφορηθεί σε
ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες της αρµόδιας υπηρεσίας για
την εξιχνίαση της υποθέσεως.
Είναι αλήθεια ότι πήρα αφορµή από την επίθεση που δέχθηκε
το γραφείο µου, ενώ βρίσκονταν µέσα σ’ αυτό εν ώρα εργασίας
δύο γυναίκες υπάλληλοι, των οποίων η ζωή κινδύνεψε. Επρόκειτο, δηλαδή, για απόπειρα δολοφονίας. Σώθηκαν από θαύµα,
µε ελαφρά τραύµατα. Από τότε, αν και το προσπάθησα, δεν µπόρεσα να µάθω σε ποια φάση βρίσκεται η όλη έρευνα εξιχνίασης
της υπόθεσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μάλιστα, έστειλα επιστολή στο αρµόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε αριθµό πρωτοκόλλου 15827/25-1-2011, προσπαθώντας να ζητήσω την περαιτέρω προστασία του γραφείου
µου και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Δεν έλαβα ποτέ
απάντηση.
Θα ήθελα να πω στον αξιότιµο, κύριο Υφυπουργό ότι αυτό δεν
θίγει εµένα, αν και ο ίδιος ο διευθυντής του γραφείου του µε διαβεβαίωσε ότι θα µου δώσει απάντηση. Μάλιστα, ζήτησα µια οποιαδήποτε απάντηση, έστω και αρνητική και πάντως ζήτησα να
καταδεχθεί το Υπουργείο να απαντήσει. Θα ήθελα να του πω,
λοιπόν, ότι κανείς δεν είναι τόσο ισχυρός για να περιφρονεί τον
οιονδήποτε αδύνατο. Εν πάση περιπτώσει, εάν ένας θεσµικός
παράγων, ένας Βουλευτής, απευθύνει µια επιστολή σε έναν
Υπουργό και δεν παίρνει απάντηση, δεν αντιλαµβάνοµαι τι µπορεί

17391

να συµβεί µε έναν απλό πολίτη, που θα έχει ένα πρόβληµα και
θα απευθυνθεί στο αρµόδιο Υπουργείο. Θα του απαντήσουν,
άραγε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Άγγελο Κολοκοτρώνη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνας να λάβει το λόγο, προκειµένου να απαντήσει
στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι για το γεγονός που επικαλέσθηκε ο κύριος συνάδελφος, είναι προφανές ότι για τη µη
απάντηση της επιστολής του συναδέλφου από το Υπουργείο µας
σίγουρα δεν υπάρχει πρόθεση ούτε υποτίµησης ούτε έλλειψης
σεβασµού γενικότερα προς τους συναδέλφους και ειδικότερα
προς το πρόσωπο του κ. Κολοκοτρώνη. Εάν, λοιπόν, από κάποια
συνοµωσία συµπτώσεων, θα έλεγα ή αµελειών έγινε αυτό, θέλω
να σας ζητήσω συγγνώµη εκ µέρους όλων εκείνων -και όχι του
Υπουργού προφανώς- που αµέλησαν να διεκπεραιώσουν, µε την
τάξη που επιβάλει ο ρόλος σας και η σοβαρότητα του θέµατος,
τη διεκπεραίωση του εγγράφου.
Επί της ουσίας, όµως, θα περίµενα και από τη δική σας
πλευρά, κύριε συνάδελφε, να γνωρίζετε ότι επί των αιτηµάτων
αυξηµένης φρούρησης, ασφάλειας του γραφείου σας, µετά το
περιστατικό του προηγούµενου Ιανουαρίου, διετάχθη και πραγµατοποιούνται επί µεγάλο διάστηµα τακτικές, αλλά και έκτακτες
αιφνιδιαστικές παρουσίες επιτήρησης, πεζές και εποχούµενες,
τόσο στην οικία όσο και στο γραφείο σας. Τουλάχιστον, αυτές
ήταν οι ρητές εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας στις
κατά τόπους αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Εάν αυτό η δική σας
µαρτυρία δεν το επιβεβαιώνει, θα ήθελα να το ακούσω στην επόµενη παρέµβασή σας.
Επίσης, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να πω ότι χαίροµαι που
κατανοείτε πως, όχι µόνο για λόγους δικονοµικούς επιβάλλεται
η µυστικότητα των ερευνών και της προανάκρισης, αλλά και για
λόγους αποτελεσµατικότητας. Νοµίζω ότι για ουσιαστικούς λόγους δεν µπορεί µια αστυνοµική έρευνα να γίνεται υπό το φως
των προβολέων της δηµοσιότητας.
Φαντάζοµαι, ακόµη, ότι θα συνοµολογήσετε πως στελέχη του
πολιτικού σας γραφείου έχουν τακτική και ουσιαστική ενηµέρωση για την πορεία της υπόθεσης, η οποία επίσης γνωρίζετε
ότι έχει συσχετιστεί µε µια σειρά από παρόµοια περιστατικά στα
οποία αναφερθήκατε. Μάλιστα, µόνο το διήµερο από 12-1-2011
έως 14-1-2011 έγιναν τρεις παρόµοιες βοµβιστικές επιθέσεις µε
εκρηκτικούς µηχανισµούς.
Επίσης, θέλω να πληροφορήσω το Σώµα κάτι που φαντάζοµαι
ότι εσείς γνωρίζετε, ότι ο Εισαγγελέας Εφετών, ο κ. Φλωρίδης,
ζήτησε και του παρασχέθηκε σχετική ενηµέρωση για την πορεία
των ερευνών και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η υπόθεση διερευνάται και αξιολογείται. Εποµένως, θα ήθελα να αποδώσουµε
την καθυστέρηση, όπως την εννοείτε, στο να έχει ένα αποτέλεσµα εξιχνίασης η συγκεκριµένη έρευνα, στη συστηµατική προσπάθεια, στην προσπάθεια να αποφευχθεί το παραµικρό λάθος
που θα µπορούσε να «κάψει» την υπόθεση και να µην έχουµε το
προσδοκώµενο από όλους αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Εµµανουήλ Όθωνα.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης να λάβει το λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, δέχοµαι τη συγγνώµη του κυρίου Υπουργού.
Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών, τον
κ. Φλωρίδη, θα πρέπει να πω ότι προσωπικώς απευθύνθηκα στον
κ. Φλωρίδη, διαµαρτυρόµενος και γι’ αυτό παρενέβη και ζήτησε
περαιτέρω λεπτοµέρειες, σε σχέση µε την εξέλιξη των ερευνών.
Έτσι ενεπλάκη ο κύριος Εισαγγελέας και όχι από δική σας πρωτοβουλία.
Επανέρχοµαι στο ερώτηµά µου, επειδή υπάρχει µια δαιδαλώδης διαδικασία, κύριε Υπουργέ, και επειδή υπήρξε µια επίθεση
µε ένα όχι συνηθισµένο γκαζάκι. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη
η πολυκατοικία εσωτερικά είχε καταστραφεί και την αποκαταστήσαµε.
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Την ευθύνη για την επίθεση, όπως γνωρίζετε, ανέλαβε µια νεοσύστατη τροµοκρατική οργάνωση, “Πυρήνας Επαναστατικής
Αλληλεγγύης”, µια προκήρυξη την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά και η οποία αναφέρεται ειδικότερα στους λόγους για τους
οποίους έγινε η επίθεση στο γραφείο µου µε ακατονόµαστους
χαρακτηρισµούς που δεν θέλω να τους καταθέσω εδώ στη
Βουλή, για να τους κάνω και το χατίρι. Επίσης, θα ήθελα να πω
ότι υπήρξε επίθεση, όχι µόνο στο γραφείο µου, αλλά επί ένα διήµερο σε πάρα πολλά άλλα, όπως αναφερθήκατε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σέρνεται στο διαδίκτυο µακροσκελής ανακοίνωση των αυτοαποκαλουµένων Πυρήνων Αλληλεγγύης, αν η αρµόδια υπηρεσία που ερευνά τα εγκλήµατα
στο διαδίκτυο, δηλαδή το Σώµα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, έχει ασχοληθεί και αν έχουµε κάποια πρόοδο γι’ αυτό, διότι
δια της προκηρύξεως, την οποία επαναλαµβάνω ότι θα καταθέσω στα Πρακτικά, υπάρχει και το αδίκηµα του εγκωµιασµού
πράξεων εγκλήµατος.
Τέλος, παρά τα όσα είπατε σε σχέση µε τους αστυνοµικούς,
επιβεβαιώνω ότι πράγµατι έχουµε µια αυξηµένη επιτήρηση και
αυτό δεν είναι καθόλου λαϊκίστικο. Υπήρξε κατά τη διάρκεια της
Διεθνούς Εκθέσεως πράγµατι, η πρόσθετη επιτήρηση των γραφείων των Βουλευτών από αστυνοµικούς, αλλά µε ενόχλησε
πάρα πολύ –και επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, θα σας το αναφέρω και απευθύνοµαι στον ανθρωπισµό σας- ότι επί οχτάωρο,
µε ένα σάντουιτς και µε ένα µπουκάλι νερό, είχατε έναν αστυνοµικό εκεί να φυλάει τα γραφεία. Ίσως να πρέπει να δείξετε περισσότερη στοργή, την οποία γνωρίζω ότι προσωπικά την έχετε,
προς τους ανθρώπους αυτούς. Θα ήταν πιο ανθρώπινο και πιο
συµβατό µε όσα ξέρω ότι πιστεύετε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Άγγελο Κολοκοτρώνη και παρακαλείται ο Υφυπουργός κ. Εµµανουήλ Όθωνας να λάβει το λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Είµαι βέβαιος, γιατί και εγώ γνωρίζω την ευαισθησία του
συναδέλφου, ότι δεν θα άφησε τον αστυνοµικό που φύλαγε επί
οχτώ ώρες το γραφείο του µε το σάντουιτς και το αναψυκτικό,
που του παρείχε η υπηρεσία του. Θα φρόντισε, ως αυτονόητη
υποχρέωση, να ενισχύσει αυτό το σιτηρέσιο ο κ. Κολοκοτρώνης.
Το θέµα όµως που θέτει έχει µια διάσταση, η οποία νοµίζω ότι
δεν µπορεί να περιοριστεί στη συγκυριακή εικόνα µιας ειδικών
συνθηκών ηµέρας µέτρων ασφάλειας τάξης, µε χαρακτηριστικά
που ως πολιτικός της Θεσσαλονίκης τα γνωρίζει καλύτερα από
τον καθένα µας σ’ αυτή την Αίθουσα. Εποµένως, δεν θα ήθελα
ούτε ο ίδιος ούτε εγώ να επιµείνουµε σ’ αυτό το θέµα.
Αυτό που µε την ευκαιρία θέλω εγώ να διαβεβαιώσω τον κύριο
συνάδελφο είναι το εξής: Για µια ακόµα φορά, η έρευνα που διεξάγει η υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας Θεσσαλονίκης είναι
συστηµατική, στρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Προφανώς
συνδυάζει και αξιοποιεί όλα τα στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιµα. Προφανώς, συνεργάζεται µε την υποδιεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, κύριε συνάδελφε και προφανώς, το
πού φθάνει η έρευνα και τι προκύπτει απ’ αυτή τη συνέργια των
διαφόρων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, είναι κάτι το
οποίο, στο βαθµό που επιτρέπεται, το γνωρίζετε και εσείς και
µέσω της πρωτοβουλίας που πράγµατι εσείς πήρατε µέσω του
Εισαγγελέα των Εφετών του κ. Φλωρίδη, αλλά δεν είναι συζήτηση που αφορά αυτή την Αίθουσα.
Εγώ για άλλη µια φορά, θα ήθελα να εκφράσω, όχι µόνο τη
λύπη και τη συµπάθεια µου, αλλά και την καταδίκη φαντάζοµαι
του συνόλου του πολιτικού κόσµου για περιστατικά τέτοιας µορφής, όποιον και αν αφορούν, όποιος και αν είναι ο στόχος, όχι
µόνο µέλους του πολιτικού συστήµατος, αλλά για οποιονδήποτε
άνθρωπο. Και έχουµε ως κράτος την υποχρέωση, ως εντεταλµένη πολιτεία, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κυρίως
µέσω της Ελληνικής Αστυνοµίας, να διασφαλίζουµε εκείνους
τους όρους που δεν θα επιτρέπουν να επαναλαµβάνονται τέτοια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φαινόµενα, αλλά και όταν αυτά λαµβάνουν χώρα να εξιχνιάζονται
και να τιµωρούνται παραδειγµατικά οι δράστες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Όθωνα.
Τώρα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1292/19-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
εφαρµογή της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης Εργατικών Διαφορών, ΟΜΕΔ, από τους ξενοδόχους της
Κέρκυρας.
Στην ερώτηση θα απαντήσει εκ µέρους της Κυβερνήσεως ο
Υπουργός κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους, να λάβει το λόγο προκειµένου να αναπτύξει προφορικά
την ερώτησή του.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το Συνδικάτο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Κέρκυρας είναι το πιο µαζικό και ίσως το πιο αγωνιστικό σωµατείο που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην Κέρκυρα. Εκτός από την
αγωνιστική του δράση αναπτύσσει και άλλες πολύπλευρες δραστηριότητες. Μια απ’ αυτές ήταν το 2009 να καταθέσει τις προτάσεις στην Ένωση Ξενοδόχων στην Κέρκυρα για την τοπική
συλλογική σύµβαση εργασίας.
Οι ξενοδόχοι στην αρχή αντιµετώπισαν τις προτάσεις αυτές
µε αρκετή ειρωνεία, αργότερα βέβαια και µέσα από σκληρές διαπραγµατεύσεις προσέφυγε το Συνδικάτο στον Οργανισµό Μεσολάβησης για την επίλυση Εργατικών Διαφορών και πάρθηκε
από τον οργανισµό αυτό µια απόφαση, η οποία µε υπουργική
απόφαση το Γενάρη του 2011 έγινε υποχρεωτικά εκτελεστή.
Παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων
στην Κέρκυρα και ουσιαστικά οι όµιλοι που διαθέτουν πέντε, τέσσερα, τρία ξενοδοχεία «έγραψαν στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους» την απόφαση και του δικού σας Υπουργείου. Και το
ερώτηµα είναι: Κύριε Υφυπουργέ, θέλει πράγµατι το Υπουργείο
να επιβάλλει αυτά τα οποία δηλώνει ότι σαν απόφαση είναι υποχρεωτική; Και αν ήθελε, µε ποιον τρόπο; Αλήθεια, ποια πρόστιµα
–λέω ένα παράδειγµα- έχει επιβάλλει το ΣΕΠΕ στους µεγαλοξενοδόχους που αρνιούνται; Ουσιαστικά, είναι ψίχουλα να τους καταβάλει αυτά που κέρδισαν µέσα από την τοπική συλλογική
σύµβαση εργασίας οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, όπως είναι το τοπικό
επίδοµα εργασίας ή η αναγνώριση και η προσαύξηση της 11ης
Αυγούστου σαν τοπικής γιορτής.
Κλείνοντας, ήθελα να σας πω ότι ακόµη και να ήθελε το ΣΕΠΕ,
να είχε αυστηρές οδηγίες από την Κυβέρνηση –που εµείς το αµφισβητούµε- να επιβάλει αυτά τα πρόστιµα, αλήθεια µε ποιους
υπαλλήλους, κύριε Υφυπουργέ; Με ένα υπάλληλο. Έναν! Στην
υπηρεσία ελέγχου που είναι, αν θέλετε, υποχρεωµένος να ελέγξει τετρακόσια τριάντα ξενοδοχεία, να ελέγξει τριάντα χιλιάδες
επιχειρήσεις στην Κέρκυρα, στους Παξούς στα διαπόντια νησιά,
είναι δυνατόν -για να είµαστε σοβαροί- να µπορεί ένας υπάλληλος να κάνει αυτόν τον έλεγχο και να επιβάλει τα πρόστιµα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαραλάµπους.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκος προκειµένου να λάβει το λόγο και να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως είπατε το Σωµατείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κέρκυρας διεκδίκησε µια συλλογική σύµβαση σε
τοπικό επίπεδο, την οποία η εργοδοσία αρνήθηκε και εκδόθηκε,
µετά από τη διαδικασία της µεσολάβησης, η διαιτητική απόφαση
στην οποία αναφερθήκατε.
Θεωρώ ότι τα αιτήµατα που ικανοποιήθηκαν είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Το Υπουργείο Εργασίας επέκτεινε µε απόφασή του την
εφαρµογή αυτής της διαιτητικής απόφασης για όλους τους εργαζόµενους, για όλα τα ξενοδοχεία, για όλους τους εργοδότες.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια µικρή αναφορά σε αυτό το γεγο-
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νός, γιατί πολλές φορές περνάει απαρατήρητο και θεωρείται ότι
είναι µια υποχρεωτική και γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασία η επέκταση των συµβάσεων, σε µία περίοδο που αυτό αµφισβητείται από την εργοδοσία µε πάρα πολλούς τρόπους και είναι
αντικείµενο του δηµοσίου διαλόγου, αυτή την περίοδο σε σχέση
µε την ισχύ των συλλογικών συµβάσεων. Άρα, λοιπόν, ήταν µία
καθαρή πολιτική πράξη, η οποία βεβαίως υπάκουε τους κανόνες
του νόµου, σε σχέση δηλαδή µε την αντιπροσωπευτικότητα του
σωµατείου και της εργοδοτικής οργάνωσης, η οποία είχε συµµετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να καλύπτουν το
51% των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, αλλά είχε και ένα
χαρακτήρα πολιτικό και συµβολικό αυτή η απόφαση της επέκτασης.
Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι το ίδιο έκανα και εγώ πρόσφατα µε την επέκταση της συλλογικής σύµβασης των τουριστικών επιχειρήσεων στο Νοµό Ηρακλείου. Άρα, έχουµε µία
πολιτική η οποία βοηθάει τους εργαζόµενους, αλλά διασφαλίζει
και τους ίδιους όρους ανταγωνιστικότητας σε µια περιοχή, γιατί
όπως αντιλαµβάνεστε, µπορεί µία επιχείρηση που υλοποιεί µία
συλλογική σύµβαση να πληρώνει διαφορετικά τους εργαζόµενους και µία άλλη να τους πληρώνει µε χαµηλότερους µισθούς.
Οι ξενοδόχοι έχουν αµφισβητήσει αυτή τη διαιτητική απόφαση
και πολύ περισσότερο έχουν αµφισβητήσει και την πράξη της
Υπουργού για την επέκταση και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Έχασαν την πρωτόδικη και έχουν κάνει προσφυγή στο Εφετείο. Μας έχουν στείλει και επιστολή, για να ακυρώσουµε εµείς
την επέκταση. Αυτό δεν γίνεται. Θέλω να σας το πω να το ξέρετε
και απαντώ και στους ίδιους, µέσω της Βουλής.
Τα µέσα που διαθέτει τώρα το Υπουργείο για να εφαρµοστεί
η πολιτική που προβλέπεται για τις αµοιβές, για το πρόσθετο των
150 ευρώ κ.λπ., είναι οι ελεγκτικοί του µηχανισµοί. Θέλω να σας
ενηµερώσω, λοιπόν, ότι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Υπουργείου, µαζί µε το σωµατείο, έχουν ελέγξει περίπου επτά µεγάλες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα, έχουν επιβάλει πρόστιµα στις πέντε από αυτές. Μία από τις επιχειρήσεις ήταν συνεπής, είχε υλοποιήσει τη σύµβαση και ο µόνος τρόπος που
διαθέτουµε είναι η διαδικασία των προστίµων, η διοικητική διαδικασία και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόµος. Δεν έχουµε άλλο
τρόπο. Οι εντολές που έχουµε δώσει είναι αυστηρές. Υλοποιούνται από την υπηρεσία µας και προφανώς, έχουµε τα προβλήµατα της στελέχωσης που αναφέρατε και προσπαθούµε να τα
λύσουµε µε διάφορους τρόπους, για τους οποίους θα µιλήσω
στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούκο.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κύριε Υφυπουργέ, µιλώ
µόνο για τα ξενοδοχεία, γιατί αυτό είναι σήµερα το αντικείµενο
της επίκαιρης ερώτησής µας και είναι τετρακόσια τριάντα στην
Κέρκυρα, µαζί µε τους Παξούς κ.λπ.. Ισχυρίζεστε ότι έγινε έλεγχος σε επτά από αυτά τα ξενοδοχεία. Μόνο ένας όµιλος, ο όµιλος Λούης, έχει τέσσερα. Ο όµιλος Δασκαλαντωνάκη έχει τρία.
Ο Χανδρής έχει δύο. Υπάρχουν τα ξενοδοχεία Μήτσης κ.λπ.. Όλα
αυτά αρνούνται να εφαρµόσουν την υποχρεωτική τοπική συλλογική σύµβαση, η οποία κατέστη υποχρεωτική µε δική σας απόφαση, του Υπουργείου. Όταν, λοιπόν, λέτε ότι την αµφισβητούν
οι ξενοδόχοι ή προσφεύγουν στα δικαστήρια, αυτό δεν σηµαίνει
ότι µέχρι να τελεσιδικήσουν οι προσφορές των ξενοδόχων θα
πρέπει να συνεχίσουν να παρανοµούν. Είναι µία διαιτητική απόφαση υποχρεωτική. Πρέπει να την εφαρµόσουν και αν τους δικαιώσουν τα δικαστήρια, τότε δεν θα πληρώνουν. Βέβαια, δεν
µπορεί να τους δικαιώσουν τα δικαστήρια.
Από εκεί και πέρα, έχουµε κάνει σε όλη τη διάρκεια της θητείας µας, ερωτήσεις για τη στελέχωση του ΣΕΠΕ στην Κέρκυρα,
τόσες που πραγµατικά δεν υπάρχει αριθµός. Κάθε φορά έρχεται
κάποιος από το Υπουργείο ή ο κύριος Υπουργός ή οι Υφυπουργοί και µας λένε ότι: ναι, πράγµατι υπάρχει πρόβληµα, θα το στελεχώσουµε. Όταν ξεκίνησα και έκανα ερωτήσεις, είχε τρεις
επιθεωρητές εργασίας η Επιθεώρηση Εργασίας Κέρκυρας. Κάθε
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φορά, παίρνουµε υποσχέσεις ότι θα αυξηθούν και σήµερα φτάσαµε στο σηµείο να υπάρχει ένας µόνο επιθεωρητής. Πραγµατικά, είναι αστείο, είναι µη σοβαρό να ισχυρίζεται το Υπουργείο
ότι ένας άνθρωπος µπορεί να ελέγξει στην Κέρκυρα όλο αυτό
τον τεράστιο αριθµό που σας είπα, είκοσι και τριάντα χιλιάδες
επιχειρήσεις, µαζί µε τα ξενοδοχεία.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε, υπάρχει και η ασυδοσία
των µεγάλων ξενοδόχων στην Κέρκυρα. Αυτή τη στιγµή οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κέρκυρας βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να πάρουν τα δεδουλευµένα του Αυγούστου και
από πολλά ξενοδοχεία και του Ιουλίου. Αγωνίζονται ουσιαστικά
γι’ αυτά, τα οποία έπρεπε να είναι αυτονόητο καθήκον του ΣΕΠΕ
της Κέρκυρας, ενάντια στη µαύρη εργασία, ενάντια στο βάπτισµα αλλοδαπών εργαζοµένων σαν µαθητευοµένων και πάρα πολλές άλλες παρανοµίες.
Σε όλα αυτά πραγµατικά, το Υπουργείο σας αν δεν «βάζει
πλάτη», ουσιαστικά «σφυρίζει αδιάφορα». Και εκεί, θέλουµε εµείς
να µας απαντήσετε τι θα γίνει µε το ΣΕΠΕ, τι θα γίνει µε ουσιαστικούς ελέγχους, ποια πρόστιµα επιτέλους θα επιβληθούν σε
όλους αυτούς οι οποίοι κατά τα άλλα σέβονται τη νοµιµότητα και
προσφεύγουν στα δικαστήρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαραλάµπους.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν αντιδικούµε µε τον κύριο συνάδελφο, συµφωνούµε. Συµφωνούµε στο γεγονός ότι η διαιτητική απόφαση
είναι εφαρµοστέα και στο γεγονός επίσης ότι η πράξη της
Υπουργού που την επέκτεινε για όλους τους εργαζόµενους και
για όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες, είναι υποχρεωτική, εφαρµοστέα. Δεν αναστέλλεται από το γεγονός ότι η Ένωση Ξενοδόχων έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Είναι νόµιµο δικαίωµά τους.
Η εργοδοσία όµως είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τη διαιτητική απόφαση και την πράξη της επέκτασής της. Εδώ συµφωνούµε.
Επίσης, θέλω να συµφωνήσω µε τον κύριο συνάδελφο ότι
υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αδυναµία στελέχωσης του
ΣΕΠΕ. Αυτό έχει να κάνει και µε τη γενικότερη συζήτηση που γίνεται, κύριε συνάδελφε, αυτή την περίοδο για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Γιατί φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά και από τη δική σας
τοποθέτηση, αλλά και από την απαίτηση των συνδικάτων γενικότερα -είχα συνάντηση προχθές µε την Οµοσπονδία των Ξενοδοχοϋπαλλήλων- ότι απέναντι στη γενική θεωρία του πλεονάζοντος
προσωπικού, υπάρχουν υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα τις
οποίες πρέπει να στελεχώσουµε, να ενισχύσουµε για να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία, να υπερασπίσουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να επιβάλλουν τάξη στη λεγόµενη
αγορά εργασίας.
Πρέπει να σας πω ότι µε τον πρόσφατο νόµο που ψηφίσαµε
εδώ για το ΣΕΠΕ, τον οποίο εσείς βεβαίως δεν ψηφίσατε, εκτός
από µερικά άρθρα, έχουµε λάβει την πρόνοια για την ενίσχυση
του προσωπικού µε µετατάξεις, έχουµε προβλέψει την ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, για να
έχουµε ενιαία βάση δεδοµένων, να µην δηλώνονται άλλοι εργαζόµενοι ως άνεργοι, άλλοι ασφαλισµένοι και άλλους να βρίσκει
το ΣΕΠΕ. Πιστεύω ότι και η ειδική υπηρεσία ελέγχου που συγκροτήσαµε έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά. Γιατί πράγµατι,
δεν µπορεί ένας εργαζόµενος ούτε στη Ρόδο ούτε στην Κέρκυρα
να ελέγξει όλες αυτές τις µονάδες.
Οι επτά έλεγχοι, που σας είπα, είναι σε µεγάλους οµίλους, δεν
είναι σε απλά συγκροτήµατα. Προφανώς, αντιλαµβάνοµαι ότι
είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που έπρεπε να γίνουν, αλλά θα
συνεχιστούν.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι µε τις υπηρεσίες µας θα επιβάλουµε την υλοποίηση µε πρόστιµα και διοικητικές πράξεις. Ήδη,
σας ανέφερα ότι έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιµα και έχουν γίνει
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τέτοιες διοικητικές πράξεις.
Θέλω να πω και από αυτό το Βήµα, µε την ευκαιρία που µου
δίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι εσείς µας κατηγορείτε πολλές
φορές ως κόµµα, µε βάση την αντίληψη που έχετε, ότι έχουµε
κάνει πολλές παραχωρήσεις σε ορισµένους εργοδότες, στην περίπτωση των ξενοδόχων έχετε δίκιο. Η Κυβέρνηση τούς έχει
δώσει πάρα πολλά προνόµια και ιδιαίτερα κίνητρα για να σταθούν σε µία δύσκολη περίοδο, γιατί ο τουρισµός µας αποτελεί
τη µεγαλύτερη βιοµηχανία της χώρας και -δόξα τω Θεώ!- πήγε
καλά φέτος.
Τους έχουµε ενισχύσει, λοιπόν, για να κρατήσουµε θέσεις εργασίας µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διεύρυνση του χρόνου απασχόλησης και απαιτούµε από αυτούς -και
θέλω να στείλω ένα µήνυµα µε την ευκαιρία που µου δίνεται- να
σεβαστούν την εργατική νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στους εργαζόµενους. Έχουµε δώσει εντολή στο Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας αυτήν την περίοδο να κάνει ειδικό πρόγραµµα ελέγχων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γιατί ξέρουµε
ότι καταστρατηγούν την εργατική νοµοθεσία.
Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει από την πλευρά µας η διάθεση να
καλύψουµε κανέναν. Από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι µπορεί
πολιτικά να έχετε µία θεωρία απέναντι στην Κυβέρνηση και µία
τοποθέτηση, αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση µας αδικείτε
όταν λέτε ότι «βάζουµε πλάτη». Το αντίθετο συµβαίνει. Δεν «βάζουµε πλάτη». Έχουν πάρει πάρα πολλά από την Κυβέρνηση και
απαιτούµε να είναι εντάξει απέναντι στους εργαζόµενους, γιατί
η προσπάθεια να σταθεί ο τουρισµός είναι κοινή και χωρίς τους
εργαζόµενους δεν µπορεί να πετύχει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό, τον κ. Γιάννη Κουτσούκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
ότι ο Βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµος Κεδίκογλου, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
του στο εξωτερικό από 22-9-2011 έως 27-9-2011, προκειµένου
να µετάσχει στο Ελληνορωσικό Συνέδριο, που θα πραγµατοποιηθεί στις 29-9-2011 έως 6-10-2011.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ακολουθεί η πέµπτη µε αριθµό 1288/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου – Πασχαλίδου
προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ
στους εργαζόµενους της εταιρείας «Πετζετάκις Α.Ε.».
Στην ερώτηση, εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης
Κουτσούκος.
Παρακαλείται η ερωτώσα συνάδελφος κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου να λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει
προφορικά την ερώτησή της.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ–ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Βέβαια, η επίκαιρη ερώτηση σήµερα, εκτός από το Υπουργείο
Εργασίας, απευθύνεται και προς τον Υπουργείο Οικονοµικών.
Θέλω να αναφέρω ότι οι εργαζόµενοι στην εταιρεία «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» βρίσκονται εδώ και δεκατέσσερις µήνες απλήρωτοι
και δέσµιοι των παλινωδιών της διοίκησης της εταιρείας και της
αδιαφορίας της Κυβέρνησης. Μέχρι στιγµής, η Κυβέρνηση δεν
έχει προχωρήσει σε στοιχειώδη µέτρα οικονοµικής ανακούφισης
των εργαζοµένων, παρά περί του αντιθέτου υποσχέσεις, όπως
ήταν η καταβολή του επιδόµατος των 1.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ,
το οποίο, φυσικά, θα συµψηφιστεί όταν αυτοί οι εργαζόµενοι εξοφληθούν.
Κατά τη διάρκεια προηγούµενης επίκαιρης ερώτησης, που
είχα καταθέσει για την υπόθεση της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» στις 19
Μαΐου, ο τότε Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κεγκέρογλου, ειδικά
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για το θέµα του επιδόµατος ανέφερε επί λέξει: «το θέµα αυτό θα
το κοιτάξουµε άµεσα µε τον κ. Κουτρουµάνη». Από τότε µέχρι
σήµερα ακολούθησε ο κυβερνητικός ανασχηµατισµός και η αποµάκρυνση του κ. Κεγκέρογλου από το Υπουργείο Εργασίας.
Παρά ταύτα και σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των εργαζοµένων, ο
νέος Υπουργός, ο κ. Κουτρουµάνης, όχι µόνο ήταν ενήµερος για
το συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά «άναψε και το πράσινο φως» για
την καταβολή του επιδόµατος.
Φτάνουµε έτσι στα µέσα του Σεπτέµβρη και µέχρι τώρα δεν
έχει εκταµιευθεί ούτε ένα ευρώ από τον ΟΑΕΔ προς τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των εργαζοµένων, η
διαδικασία καταβολής του επιδόµατος έχει µπλοκαριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών, χωρίς να έχουν δοθεί σοβαρές εξηγήσεις και παρά τη δέσµευση του κ. Κουτρουµάνη και του κ. Ρέππα
ότι τα χρήµατα θα καταβληθούν στο προσωπικό της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.».
Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί πως ενώ παραµένουν απλήρωτοι
από τον Ιούλιο του 2010, οι βεβαιώσεις µισθοδοσίας, που προσκόµισαν για τη φορολογική τους δήλωση, συµπεριελάµβαναν
φυσικά και τα οφειλόµενα του 2010, για τα οποία φορολογήθηκαν και σήµερα καλούνται να πληρώσουν και έκτακτη εισφορά.
Το ίδιο πρόβληµα έχουν και οι εργαζόµενοι που συνταξιοδοτήθηκαν και τους οφείλουν δεδουλευµένα και αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης.
Επειδή δεν είναι δυνατόν οι αντιφάσεις και η ασυνεννοησία µεταξύ των Υπουργείων να βαραίνουν τους οικονοµικά εξασθενηµένους εργαζόµενους της συγκεκριµένης εταιρίας, αλλά και
άλλων περιπτώσεων, επειδή η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη
στα πλαίσια µιας στοιχειώδους περί δικαίου αίσθησης να µεριµνήσει υπέρ της ικανοποίησης του σχετικού αιτήµατος και επειδή
είναι αδύνατον να καταβάλουν πέραν της φορολογίας και την
έκτακτη εισφορά από τη στιγµή που είναι απλήρωτοι, ερωτώνται
και οι δύο Υπουργοί -δηλαδή ο Υπουργός Οικονοµικών και ο
Υπουργός Εργασίας- αν θα δεσµευθούν σήµερα ότι η Κυβέρνηση, επιτέλους, θα κινήσει τις διαδικασίες για την καταβολή του
επιδόµατος από τον ΟΑΕΔ τις αµέσως προσεχείς ηµέρες.
Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι αν προτίθενται να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» την έκτακτη εισφορά, τη στιγµή που είναι
απλήρωτοι δεκατέσσερις ολόκληρους µήνες. Είναι φύσει αδύνατον.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κα
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος να λάβει το λόγο, προκειµένου να
απαντήσει στην ερωτώσα συνάδελφο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι λυπάµαι ιδιαίτερα,
καθώς, για πρώτη φορά συζητάµε εδώ στη Βουλή το θέµα της
εταιρείας «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.», που ενώ ήταν ένας κολοσσός, µια
επιχείρηση που διαφήµισε τη χώρα µας, έφερε συνάλλαγµα, δηµιούργησε προστιθέµενη αξία, βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση.
Εύχοµαι, κυρία συνάδελφε, οι διαπραγµατεύσεις, που, όπως
έχω πληροφορηθεί, διεξάγονται µεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και ενός ξένου οµίλου να καρποφορήσουν, διότι µια παραγωγική µονάδα είναι κρίµα να βρίσκεται ανενεργή και είναι κρίµα
τόσοι εκατοντάδες εργαζόµενοι να µην έχουν δουλειά, ενώ είναι
διαθέσιµοι να προσφέρουν.
Θέλω να δηλώσω από το Βήµα ότι η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός στην επίτευξη αυτής της συµφωνίας για να επαναλειτουργήσει η µονάδα.
Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι αυτό που είπατε περί
αδιαφορίας της Κυβέρνησης.
Κυρία συνάδελφε, νοµίζω ότι µας αδικείτε, µε την έννοια ότι,
παρά το γεγονός ότι έγινε ο ανασχηµατισµός, αυτά που είπε ο
αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Κεγκέρογλου, τον οποίο διαδέχθηκα
εγώ στο Υπουργείο, τα έχουµε υλοποιήσει. Ο κ. Κουτρουµάνης
έχει υπογράψει υπουργική απόφαση µαζί µε τον Υπουργό Εσω-
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τερικών, η οποία προβλέπει την καταβολή του επιδόµατος των
1.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ και η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο
Οικονοµικών, στο Γενικό Λογιστήριο, για να την υπογράψει ο κ.
Σαχινίδης και να διεκπεραιωθεί.
Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα χρήµατα δεν υπάρχουν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά –έχει γίνει αντικείµενο της συζήτησης
αυτών των ηµερών- πώς η γενικότερη ύφεση, η ανεργία και η µείωση των µισθών έχει πλήξει τα έσοδα και του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ
και χρειάζεται µία περαιτέρω ενίσχυσή τους από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που ορισµένοι
κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι αύξησε τις δαπάνες για να ενισχύσει ακριβώς τα ασφαλιστικά ταµεία και τον ΟΑΕΔ.
Χρειάζεται, λοιπόν, να υπογραφεί η επιχορήγηση 340.000 περίπου από τον κρατικό προϋπολογισµό προς τον ΟΑΕΔ, ο οποίος
είναι έτοιµος να διεκπεραιώσει αυτήν τη διαδικασία του επιδόµατος των 1.000 ευρώ,. Πιστεύω ότι εντός των εποµένων ηµερών
αυτό θα γίνει.
Πρόσθετα, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, την 1η Αυγούστου συγκεκριµένα, µε πρωτοβουλία του Υπουργείου µας, πραγµατοποιήθηκε τριµερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας µεταξύ του σωµατείου των
εργαζόµενων, των εργατικών κέντρων και της εργοδοσίας σε µία
προσπάθεια να πιεστεί από την πλευρά µας η εργοδοσία για την
καταβολή των δεδουλευµένων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, στείλαµε και το Σώµα Επιθεώρησης
για να πραγµατοποιήσει ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις.
Τώρα, τα περί της έκτακτης εισφοράς, θέλω να σας ενηµερώσω ότι δεν ισχύουν, γιατί όσοι είναι άνεργοι στις λίστες του
ΟΑΕΔ, µε βάση τη συνεννόηση που έχει γίνει...
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δεν είναι στις λίστες του ΟΑΕΔ οι
εγκλωβισµένοι της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Όσοι είναι καταγεγραµµένοι στις λίστες του
ΟΑΕΔ, µε τη συνεννόηση που έχει γίνει µεταξύ Υπουργείου Οικονοµικών και ΟΑΕΔ, δεν έχουν έκτακτη εισφορά. Έχει δικαίωµα
δε, ο οποιοσδήποτε άνεργος για οποιονδήποτε λόγο –γιατί αυτές
οι λίστες µεταβάλλονται- αν του έρθει έκτακτη εισφορά, να πάει
στη ΔΟΥ να ζητήσει τη διαγραφή της.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται η ερωτώσα συνάδελφος κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου να λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι µας –και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε και
εσείς- ότι οι εργαζόµενοι είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο
τοµέα, τελούν τις τελευταίες ηµέρες υπό πλήρη εργασιακή ανασφάλεια. Εµείς λέµε ότι η ανασφάλεια αυτή προέρχεται από την
άγρια και απάνθρωπη αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλει η τρόικα
µε τη συναίνεση της ελληνικής Κυβέρνησης. Ακόµη, όµως και µε
βάση τη δική σας θεώρηση για την οικονοµική κατάσταση, είναι
παραπάνω από οφθαλµοφανές ότι εδώ µιλάµε για µία περίπτωση
εργαζοµένων, το εργασιακό αδιέξοδο των οποίων έχει ξεπεράσει
κάθε φαντασία. Οι άνθρωποι αυτοί και οι οικογένειές τους ανεβαίνουν έναν καθηµερινό Γολγοθά εδώ και δεκατέσσερις µήνες.
Να θυµηθούµε και την υπόθεση του Λαναρά, που ήταν έτσι ακριβώς.
Το λέω αυτό, διότι στην προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση που
είχα καταθέσει πριν από τέσσερις µήνες για την υπόθεση που
συζητούµε στο κοµµάτι που αφορούσε το επίδοµα του ΟΑΕΔ, ο
τότε Υφυπουργός, όπως είπατε, λίγο- πολύ µου έδωσε µία αντίστοιχη απάντηση µε τη δική σας, ότι το ζήτηµα αυτό θα εξεταστεί
άµεσα. Θα ήθελα, όµως, να δεσµευθείτε, όχι απέναντι σε εµένα,
αλλά στους ίδιους τους εργαζόµενους, που αυτή τη στιγµή µάς
παρακολουθούν, όχι απλά ότι θα εξετάσετε το θέµα όπως αναφέρατε, αλλά ότι θα µας πείτε µία πολύ συγκεκριµένη ηµεροµηνία καταβολής του επιδόµατος, που στο κάτω-κάτω δίνεται ως
δάνειο προς τους εργαζόµενους από το κράτος το οποίο, φυσικά, θα το πάρει όταν αυτοί θα πληρωθούν.
Παράλληλα, το αλαλούµ των σχέσεων του κράτους µε τους
εργαζόµενους στην «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» φαίνεται να µην έχει τε-
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λειωµό. Διότι, ενώ εσείς είπατε κάποια πράγµατα από τη µεριά
σας και για τον ΟΑΕΔ, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί να πληρώσουν τα νέα χαράτσια, την έκτακτη οικονοµική εισφορά και το
τέλος για την ακίνητη περιουσία και χθες το βράδυ ενηµερώθηκα
ότι ενώ από τη µία µεριά τούς ζητήθηκε να καταθέσουν µία βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ και να απαλλαγούν
από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς, µε δεδοµένο ότι είναι
απλήρωτοι για τόσο µεγάλο διάστηµα, από την άλλη το ελληνικό
γραφειοκρατικό και οικονοµικά ανάλγητο σύστηµα, µε διάφορους τρόπους, τερτίπια και τεχνάσµατα, όπως είναι ο συµψηφισµός της συλλογής αποδείξεων, εµποδίζει τη διαδικασία, µε
αποτέλεσµα, όχι απλώς να κινδυνεύουν να πληρώσουν τα νέα
χαράτσια, αλλά να βρεθούν και ανεπανόρθωτα εκτεθειµένοι.
Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόµενοι στην «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» είναι
µια χαρακτηριστική περίπτωση του εργασιακού και οικονοµικού
χάους που επικρατεί στην κοινωνία. Οι ευθύνες της Κυβέρνησης
απέναντί τους, όπως και απέναντι στον υπόλοιπο ελληνικό λαό,
είναι τεράστιες. Πραγµατικά, απορώ πώς παραµένετε ουσιαστικά
αδιάφοροι απέναντι σε µία τέτοια κατάσταση. Δεν είναι προσωπικό προς εσάς. Το λέω γενικώς προς την Κυβέρνηση.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν σας λέµε καν να δοθεί µία λύση
σοσιαλιστικής κατεύθυνσης στον τοµέα της βιοµηχανίας. Έτσι
και αλλιώς, ο σοσιαλισµός και το ΠΑΣΟΚ «τα έχουν σπάσει» εδώ
και χρόνια. Τουλάχιστον, να µην επιλέγετε τόσο ανοικτά τη βαρβαρότητα από το «σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» της Ρόζας Λούξεµπουργκ. Έστω και µε τη δική σας –ονοµάστε την όπως
θέλετε- οικονοµική σκέψη, σταµατήστε να ανέχεστε µία εγκληµατική κατάσταση, να υπάρχουν εργαζόµενοι εδώ και δεκατέσσερις µήνες, οι οποίοι είναι απλήρωτοι.
Κύριε Υπουργέ, αντί κλεισίµατος, σας µεταφέρω το µήνυµα
του Σωµατείου των εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
Α.Ε.» στη Σίνδο: Τελευταία ευκαιρία της Κυβέρνησης να δώσει
έστω και µία στοιχειώδη λύση στο θέµα του προβλήµατός τους.
Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι µεταφέρουν µία αγωνία και λένε και κάτι
ξεκάθαρα: «Δεν µας πληρώνετε, δεν σας πληρώνουµε».
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι γίνεται στην κατεύθυνση της εταιρείας. Εγώ µιλάω για τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία απέναντι σε αυτούς τους εργαζόµενους και πρέπει να µου δώσετε
πολύ συγκεκριµένες απαντήσεις και για το πρώτο κοµµάτι, πότε
θα εκταµιευτούν τα χρήµατα µέσω ΟΑΕΔ και πώς θα γίνει η ιστορία µε τα νέα χαράτσια, που έχετε επιβάλει και καλούνται αυτοί
οι άνθρωποι είτε είναι οι εργαζόµενοι είτε είναι αυτοί που στην
πορεία έχουν συνταξιοδοτηθεί, να πληρώσουν χαράτσια για δεδουλευµένα και αποζηµιώσεις που δεν έχουν πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Νοµίζω, κυρία συνάδελφε, ότι έχετε παρασυρθεί από την αντιπολιτευτική σας ρητορεία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Λέτε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Απολύτως. Γιατί µας χρεώσατε το γεγονός
ότι ευθυνόµαστε που έκλεισε µία επιχείρηση εδώ και δεκατέσσερις µήνες. Σε λίγο θα µας χρεώσετε ό,τι έγινε σε αυτόν τον
τόπο από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, έτσι όπως το πάτε.
Εγώ σας είπα, λοιπόν, πάρα πολύ συγκεκριµένα ότι στεναχωριέµαι αφάνταστα, που µια µεγάλη επιχείρηση που διαφήµισε την
Ελλάδα, έφερε συνάλλαγµα, δηµιούργησε προστιθέµενη αξία,
βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Και είπα ότι εύχοµαι, οι διαπραγµατεύσεις για να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση, που γίνονται αυτήν την περίοδο -όπως µε ενηµέρωσε το Σωµατείο- να
ευοδωθούν για να λειτουργήσει, διότι αυτό είναι που θα δώσει
λύση στο πρόβληµα των εργαζοµένων: η απασχόληση. Και την
απασχόληση µπορεί να τη στηρίζει το κράτος µε διάφορους τρόπους και είναι υποχρέωσή του να τη στηρίζει, αλλά δεν µπορεί
να τη δηµιουργήσει από µόνο του.
Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι η κατηγορία σας ότι έχουµε
αδιαφορήσει, είναι άδικη. Τη δέσµευση που έδωσε ο κ. Κεγκέρογλου εδώ στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτησή σας το Μάιο, την
έχουµε κάνει πράξη. Η υπουργική απόφαση έχει υπογραφεί από
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τον κ. Κουτρουµάνη, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Εσωτερικών και βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο αυτή τη
στιγµή αντιµετωπίζει πλήθος αιτηµάτων από τον ΟΑΕΔ, από τα
ασφαλιστικά ταµεία, λόγω της κατάρρευσης των εσόδων. Και
είµαι απόλυτα βέβαιος, ότι, επειδή αφορά µία κατηγορία ανθρώπων που στερούνται εισοδήµατος εδώ και δεκατέσσερις µήνες,
αυτό το χιλιάρικο, το οποίο δεν τους λύνει το πρόβληµα, αλλά
είναι µία ένεση ανακούφισης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, θα το
διασφαλίσουµε.
Ηµεροµηνία για να είµαι συνεπής, δεν µπορώ να σας πω σήµερα. Αύριο, ενδεχοµένως, να µπορώ να σας πω και µπορώ να
το πω και στο Σωµατείο.
Σας είπα –και νοµίζω ότι «το περάσατε στο ντούκου», που
λέµε- ότι πήραµε πρωτοβουλία τον Αύγουστο και φωνάξαµε την
εργοδοσία και τα σωµατεία σε µία κατεύθυνση να τους πιέσουµε.
Και στείλαµε και τις υπηρεσίες µας. Έχουν κάνει παραβάσεις,
έχουν προβεί σε διοικητικές κυρώσεις και σε µηνύσεις. Δεν
υπήρξε, λοιπόν, από την πλευρά µας αδιαφορία. Ό,τι όπλα
έχουµε στα χέρια µας, τα έχουµε εξαντλήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι οι κατάλογοι των
ανέργων που παρέδωσε µηχανογραφικά ο ΟΑΕΔ στο Υπουργείο
Οικονοµικών αλλάζουν. Άλλοι µπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, άλλοι
συνταξιοδοτούνται. Γι’ αυτούς που ήταν στα µητρώα του ΟΑΕΔ
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δεν υπάρχει πρόσθετη εισφορά.
Να σας το πω, να το ξανακαταλάβετε. Είπα ότι στην περίπτωση
που κάποιος άνεργος δεν ήταν σε αυτές τις λίστες για κάποιο
λόγο και πάρει εκκαθαριστικό µε έκτακτη εισφορά, µπορεί να
πάει στην αρµόδια ΔΟΥ µαζί µε µια βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ και
να ζητήσει να γίνει άλλη εκκαθάριση που θα λάβει υπ’ όψιν της
το γεγονός ότι είναι άνεργος. Πάρα πολύ καθαρές και συγκεκριµένες κουβέντες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και είµαι στη διάθεσή σας, κυρία
συνάδελφε, τις επόµενες ηµέρες να ενηµερώσω ακριβώς το Σωµατείο και εσάς πού βρίσκεται η υπουργική απόφαση και ποια
ηµεροµηνία θα υπογραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1293/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία «Αλυκές Μεσολογγίου
Α.Ε.».
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη από τους οικείους
του αδικοχαµένου εργάτη για ένα λάθος που έχει αναγραφεί
στην ερώτηση και αφορά ηλικία και οικογενειακή κατάσταση και
επίσης για ένα µικρό λάθος που υπάρχει στην ονοµασία της εταιρείας. Ήταν πληροφορίες της πρώτης στιγµής. Δεν µπορούσε
να διορθωθεί στην ερώτηση, διότι είχε ήδη κατατεθεί, αλλά
βγήκε Δελτίο Τύπου από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο διόρθωνε το αρχικό λάθος.
Τώρα σε ό,τι αφορά το δυστύχηµα, θέλω να πω ότι έκανε το
τελευταίο του µεροκάµατο ένας ακόµη εργάτης, αυξάνοντας τον
κατάλογο των θυµάτων της εργατικής τάξης στο βωµό της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου. Το ατύχηµα αυτό έγινε εν
ώρα εργασίας και ο άτυχος εργάτης έπεσε από ύψος περίπου
δέκα µέτρων.
Αυτό όµως που είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι επιδιόρθωνε
τη στέγη του εργοστασίου, χωρίς να διαθέτει τις ικανότητες και
την απαιτούµενη εµπειρία. Σε συνδυασµό µε την παντελή έλλειψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας είχαµε αυτό το τραγικό
αποτέλεσµα.
Στη συγκεκριµένη επιχείρηση, την «ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»,
έχουµε εργασιακές συνθήκες µεσαίωνα. Απόδειξη αυτού είναι
ότι έχουµε τον τέταρτο νεκρό τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς και δεν παίρνονται µέτρα για την ασφά-
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λεια των εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, ζητούµε να απαντήσετε συγκεκριµένα στο τι
µέτρα θα πάρετε για να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήµατος και να αποδοθούν οι ευθύνες και οι κυρώσεις στους
υπεύθυνους.
Δεύτερον, ποια συγκεκριµένα µέτρα θα πάρετε για να στηριχθεί η οικογένεια του αδικοχαµένου εργάτη, οικονοµικά ή µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Επίσης, τι µέτρα θα πάρετε για τη
συγκεκριµένη επιχείρηση –θα αναφερθώ και στη δευτερολογία
µου- ώστε να υπάρχουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της
ζωής των εργαζοµένων για να µη θρηνήσουµε περισσότερα θύµατα.
Επίσης, υπάρχει κάτι που αφορά γενικότερα την Κυβέρνηση
όσον αφορά τη δυσλειτουργία του Νοσοκοµείου του Μεσολογγίου. Τι µέτρα θα πάρετε ώστε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να
επανδρωθεί µε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνολογικό εξοπλισµό,
ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν περιστατικά και να µη θρηνούµε συνέχεια θύµατα είτε από την έλλειψη των γιατρών ή του
τεχνολογικού εξοπλισµού; Θα πω στη δευτερολογία µου τι έγινε
ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κύριος Υφυπουργός κ. Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να δηλώσω και από το Βήµα της Βουλής
τα συλλυπητήριά µου στους οικείους του θανόντος, ενός εργάτη
που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να εξοικονοµήσει το
ψωµί της οικογένειάς του.
Έχουµε την ατυχία, κύριε συνάδελφε, να ξανακουβεντιάζουµε
ερώτηση που αφορά θάνατο εργάτη. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός, παρά το ότι, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, που έχει δοθεί στη δηµοσιότητα, είχαµε
λιγότερα ατυχήµατα και θανατηφόρα ατυχήµατα το πρώτο εξάµηνο του 2011.
Αυτό, όµως, δεν λέει τίποτε, γιατί και ένας άνθρωπος να χαθεί
την ώρα της δουλειάς είναι τραγικό και για τον ίδιο και για την
οικογένειά του και την εθνική οικονοµία. Για το συγκεκριµένο θανατηφόρο ατύχηµα, το Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας διενήργησε άµεσα έρευνα στο χώρο
του ατυχήµατος για να βρει τα πραγµατικά περιστατικά, κάτω
από τα οποία έλαβε χώρα το θανατηφόρο ατύχηµα.
Σύµφωνα µε την προκαταρκτική έρευνα των αρµόδιων επιθεωρητών, ο άτυχος εργάτης από το Τµήµα Συντήρησης του εργοστασίου είχε ανέβει µαζί µε άλλους τρεις συναδέλφους του
στη στέγη, που ήταν από πάνελ πολυουρεθάνης. Κάποιο απ’
αυτά υποχώρησε και ο εργάτης έπεσε από ύψος εννέα µέτρων
τραυµατιζόµενος θανάσιµα.
Μετά την αυτοψία που έγινε άµεσα, διατάχθηκε η διακοπή εργασιών στη στέγη, µέχρι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων από πτώσεις. Ζητήθηκαν
έγγραφες εξηγήσεις από τον εργοδότη, µε σκοπό την επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία για τις παραβάσεις, που διαπιστώθηκαν και µόλις ολοκληρωθεί η πλήρης διερεύνηση του ατυχήµατος από τους
Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ της Αιτωλοακαρνανίας, θα διαβιβαστεί
η έκθεση αυτοψίας στον Εισαγγελέα µαζί µε µηνυτήρια αναφορά
–γιατί όταν χάνεται µια ανθρώπινη ζωή κάποιος φταίει- ώστε να
ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής δίωξης των υπαιτίων.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα παρακολουθήσουµε την
έκβαση της υπόθεσης, γιατί πράγµατι το γεγονός ότι χάθηκε µια
ανθρώπινη ζωή, µας επιβάλλει να είµαστε ιδιαίτερα αυστηροί, όχι
µόνο επιβάλλοντας κυρώσεις, αλλά και λειτουργώντας προστατευτικά για τους άλλους εργαζόµενους της επιχείρησης –γιατί η
επιχείρηση απασχολεί εβδοµήντα επτά εργαζόµενους- ώστε να
διασφαλίσουµε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε όλους
τους εργασιακούς χώρους.
Δεν είµαι έτοιµος να σας απαντήσω σε αυτά που µου είπατε
για το νοσοκοµείο. Αν θέλετε να µου τα πείτε στη δευτερολογία
σας και θα επιφυλαχθώ να απαντήσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω εάν έχουν δοθεί τα χρήµατα από εργατικά ατυχήµατα. Στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας έχουµε αρκετά
το τελευταίο διάστηµα και το ξέρετε πολύ καλά.
Η γνώµη µας είναι ότι ήρθαν στην επιφάνεια για µια ακόµη
φορά οι τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά, των
κρατικών υπηρεσιών, των Επιθεωρήσεων Εργασίας, των Σωµάτων Επιθεωρητών Εργασίας, του Σώµατος Ιατρών Εργασίας που,
όπως αναφέραµε στην ερώτηση, όχι µόνο δεν παίρνουν µέτρα
για την προστασία των εργαζοµένων στους χώρους δουλειάς,
αλλά στην ουσία καλύπτουν τους επιχειρηµατίες στο βωµό του
κέρδους. Φαίνεται ότι γι’ αυτούς λίγη σηµασία έχει η ανθρώπινη
ζωή.
Οι επιχειρήσεις είναι σίγουρο ότι πατάνε πάνω στο νοµικό
οπλοστάσιο των κυβερνήσεων που καταργεί συλλογικές, κλαδικές συµβάσεις και ανοίγει το δρόµο για ατοµικές επιχειρησιακές
συµβάσεις και ταυτόχρονα ανοίγει και την όρεξη των επιχειρηµατιών για µεγαλύτερη κερδοφορία. Έτσι εντατικοποιούν τη
δουλειά, χαλαρώνουν τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, συµπιέζοντας περισσότερο την εργατική δύναµη, για να γεµίσουν προφανώς τα ταµεία.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο ατύχηµα, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να µου απαντήσετε εάν ο άτυχος εργάτης είχε την ειδικότητα να επιδιορθώνει τη στέγη ή κάτω από την πίεση του επιχειρηµατία έκανε και αυτήν τη δουλειά. Γιατί από ό,τι ξέρετε πολύ
καλά, η εταιρεία αυτή συσκευάζει αλάτι, δεν επισκευάζει στέγες
και έχουµε την πληροφόρηση ότι ο συγκεκριµένος εργάτης δεν
είχε την εµπειρία και την ειδικότητα αυτή.
Έχουµε καταγγείλει όµως και άλλη φορά ότι η συγκεκριµένη
επιχείρηση είναι πραγµατικά ένα γκέτο. Η τροµοκρατία τσακίζει
κόκαλα. Αυτός ο επιχειρηµατίας για χρόνια απαγορεύει την είσοδο Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στο
χώρο και την είσοδο των ταξικών σωµατείων. Είναι αυτό που λέµε
ότι η δηµοκρατία τους κλείνεται έξω από τις πύλες των εργοστασίων.
Κύριε Υπουργέ θέλω να επισηµάνω και τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο τι έχει γίνει για
την πλήρη διάλυση και τεχνητή απαξίωση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Λοβέρδου ότι
όλα πάνε καλά.
Ο συγκεκριµένος εργάτης τραυµατίστηκε περίπου στις 14.50’,
µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο του Μεσολογγίου πολύ γρήγορα,
γιατί είναι µόλις δέκα χιλιόµετρα απόσταση. Εκεί παρέµεινε µέχρι
τις 17.30’ το απόγευµα. Δεν υπήρχε αξονικός τοµογράφος και
παρά τις απεγνωσµένες ηρωικές προσπάθειές τους οι γιατροί
δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Ο τραυµατισµένος µιλούσε. Έδωσε εξηγήσεις για το τι έγινε.
Δεν υπήρχε αξονικός τοµογράφος στο νοσοκοµείο ούτε έξω και
όταν ετοίµαζαν τη διακοµιδή του στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, απεβίωσε. Οι ευθύνες για µας είναι τραγικές. Γι’
αυτό είπαµε ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και για το Υπουργείο Υγείας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους εργαζόµενους
στην περιοχή, αλλά και γενικότερα, να πάρουν την υπόθεση της
ζωής τους στα χέρια τους, γιατί όπως είπα ξεκινώντας, έχουµε
θανατηφόρα ατυχήµατα στην περιοχή µας κάθε µήνα σχεδόν.
Πρέπει να παρθούν τέτοια µέτρα -να τα απαιτήσουν οι εργαζόµενοι- που να καλύπτουν πραγµατικά τις σύγχρονες ανάγκες,
ώστε να µη θρηνούµε καθηµερινά ανθρώπινες ζωές.
Κύριε Υφυπουργέ, σας µίλησα και κατ’ ιδίαν σε προηγούµενη
ερώτηση για την επίσχεση εργασίας. Θα ήθελα να πάρετε προσωπικά την υπόθεση και την ευθύνη στα χέρια σας, γιατί υπάρχει
επίσχεση εργασίας εργαζοµένων που είναι απλήρωτοι για αρκετό χρονικό διάστηµα.
Εδώ δικαιολογούνται πλήρως αυτά που είπα νωρίτερα ότι κάποιες δηµόσιες υπηρεσίες κωλυσιεργούν ή µάλλον «βάζουν
πλάτη» στις επιχειρήσεις, για να µην γίνει πράξη αυτό που σή-
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µερα έκαναν οι εργάτες. Είναι η ενεργοποίηση του άρθρου 67
του ν. 3669, όπως ξέρετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Μωραΐτη από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
Ο αξιότιµος Υπουργός κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας δώσω µε
απόλυτη ειλικρίνεια όσα στοιχεία µου έχουν δώσει οι αντίστοιχες
υπηρεσίες. Ακριβώς την ειδικότητα του άτυχου εργάτη δεν την
γνωρίζω. Γνωρίζω, όµως, ότι εργαζόταν στο τµήµα συντήρησης.
Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του
πορίσµατος, σας είπα ότι µόλις ολοκληρωθεί θα αποσταλεί στον
εισαγγελέα, για να ασκηθούν οι σχετικές ποινικές διώξεις.
Επίσης, µε βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας στη συγκεκριµένη
επιχείρηση τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ατύχηµα και επειδή
εσείς είπατε κάτι διαφορετικό,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τέσσερις νεκροί υπάρχουν, κύριε
Υπουργέ!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ...θέλω να σας παρακαλέσω να το διασταυρώσουµε, διότι από την πλευρά µας δεν είµαστε διατεθειµένοι
να ανεχθούµε καµµία παραβατικότητα, ιδίως όταν αυτή αφορά
στα ζητήµατα της υγιεινής και της ασφάλειας. Με βάση, λοιπόν,
τα χαρτιά η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει και τεχνικό ασφαλείας
και γιατρό εργασίας.
Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πείρα σας, ότι η νοµοθεσία σε σχέση µε την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι πάρα πολύ αυστηρή. Θα έλεγα ότι είναι τόσο αυστηρή
και λεπτοµερής που πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν
την οργάνωση που απαιτείται, δεν µπορούν να την υλοποιήσουν
για αντικειµενικούς λόγους και είµαστε υποχρεωµένοι εµείς µε
τις υπηρεσίες µας να λειτουργούµε και συµβουλευτικά σ’ αυτήν
την κατεύθυνση. Αυτό είναι και το νέο πλαίσιο που θα λειτουργήσει το ΣΕΠΕ από εδώ και πέρα.
Θέλω να σας παρακαλέσω, λοιπόν, αν τα στοιχεία που έχω δεν
είναι ακριβή, να µε βοηθήσετε γιατί –επαναλαµβάνω- θέλω απέναντι στην τήρηση των νόµων για την υγιεινή και την ασφάλεια
να είµαστε απόλυτα αυστηροί.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα –γιατί
αντιλαµβάνοµαι τις αιχµές για τις αδυναµίες του ΣΕΠΕ και του
προηγούµενου συναδέλφου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που
µίλησε και του εξήγησα και του επαναλαµβάνω τις προσπάθειες
που κάνουµε να το ενισχύσουµε σε προσωπικό, για να ανταποκριθεί στο ρόλο του- ότι το ΣΕΠΕ µέσα στο πρώτο εξάµηνο έχει
πραγµατοποιήσει δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιους ελέγχους, έχει
υποβάλει τετρακόσιες µία µηνυτήριες αναφορές, έχει κάνει τετρακόσιες σαράντα δύο διακοπές εργασιών, ενώ είναι και τετρακόσιες είκοσι µία οι περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί πρόστιµα.
Επίσης, έχουµε µια µείωση των εργατικών ατυχηµάτων το πρώτο
εξάµηνο του 2011 –σε σχέση µε το 2010- στο 8% και των θανατηφόρων στο 44%.
Επαναλαµβάνω πως αυτοί είναι αριθµοί, οι οποίοι µπορεί να
δείχνουν µια βελτίωση που συνδέεται µε τη δουλειά που γίνεται,
αλλά ακόµα και ο ένας και µοναδικός άνθρωπος που θα τραυµατιστεί –πόσω µάλλον να τραυµατιστεί θανάσιµα- είναι ένα γεγονός που όχι απλά µας λυπεί ιδιαίτερα, αλλά µας υποχρεώνει να
αυστηροποιήσουµε τις διαδικασίες.
Τελειώνοντας, σε σχέση µε το θέµα που µου θέσατε για την
επίσχεση εργασίας –µια και συζητήσαµε την προηγούµενη φορά
για το δρόµο και το γεγονός ότι είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι
στο Άκτιο και τη Βόνιτσα- θα σας ενηµερώσω ιδιαιτέρως, αφού
ζητήσω πληροφόρηση από τις υπηρεσίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη
Κουτσούκο.
Προχωρούµε στην προτελευταία για σήµερα επίκαιρη ερώτηση από δυο εξαιρετικούς συναδέλφους, δυο σοβαρούς πολιτικούς και υπέροχους ανθρώπους και φίλους. Θέλω, κύριοι
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συνάδελφοι, να δω τη µονοµαχία σας ως ηρωικοί Μακεδόνες!
Θα συζητηθεί, λοιπόν, η πρώτη µε αριθµό 1275/19.9.2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρύσας Αράπογλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων –εν προκειµένω
τον κ. Ιωάννη Δριβελέγκα- σχετικά µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
Ορίστε, κυρία Αράπογλου, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά βέβαια οι φιλίες θα πρέπει να παραµερίζονται, όταν πρόκειται για ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι ως προς το πρόσωπο των Υπουργών –γιατί
άκουγα και πριν τον κ. Κουτσούκο να µιλά- αλλά ως προς το
Υπουργείο που ο καθένας υπηρετεί και σ’ αυτό που θα πρέπει
να κάνουν οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί και Υφυπουργοί.
Μπαίνω αµέσως στο θέµα. Σε µια πάρα πολύ δύσκολη εποχή,
εποχή κρίσης, όπου η µετρολογία και η δοσολογία έχουν γίνει ο
απόλυτος δηµόσιος λόγος, ουδείς κάθεται να δει και να µετρήσει
ποια είναι αυτά τα περιβόητα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας. «Ένα πουκάµισο αδειανό», µια συζήτηση χωρίς περιεχόµενο! Ποια είναι, λοιπόν, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας; Γιατί εκτός από την επανάσταση του αυτονόητου, πρέπει
να µπούµε και στην πολιτική του συγκεκριµένου.
Σήµερα, λοιπόν, ρωτώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, το οποίο εκπροσωπεί ο κ. Γιάννης Δριβελέγκας, τι
ακριβώς µέτρα παίρνει σε σχέση µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας και την ενηµέρωση των αγροτών για τις καλλιέργειες, την
τυποποίηση, τη συσκευασία, την υψηλή τυποποίηση, τη διανοµή,
την εµπορία, την εκχύλιση των αρωµατικών φαρµακευτικών
φυτών, τα οποία αποτελούν ένα θησαυρό για την πατρίδα µας.
Δεν είναι µόνο αυτά που γνωρίζουµε, η ρίγανη, το θυµάρι, η
µέντα, το µελισσόχορτο, το δίκταµο, ο σιδερίτης, το φασκόµηλο,
η αχιλλέα. Είναι φυτά των οποίων τα εκχυλίσµατα, τα αιθέρια
έλαιά τους, έχουν πάρα πολύ µεγάλη ζήτηση από τις φαρµακευτικές βιοµηχανίες, από την κοσµετολογία και εν πάση περιπτώσει, έχουν µπει και στο ευ ζην της σύγχρονης ζωής.
Βλέπουµε ή ακούµε µέχρι σήµερα να επιδοτούνται ή να ενισχύονται το τσάι Κεϋλάνης, αλλά όχι τα ενδηµικά αρωµατικά
φυτά, όπως επίσης να υπάρχει µια πλήρης άγνοια και παραγνώριση από πλευράς Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, για τα ενδηµικά
είδη της χώρας µας.
Είχα την τύχη να µελετήσω τα αυτοφυή είδη της τουλίπας. Κανείς δεν γνωρίζει ότι τα περισσότερα από τα αυτοφυή είδη τουλίπας φύονται στη Χίο, είναι ενδηµικά φυτά της Χίου και ότι η
Χίος ήταν εξαγωγέας τουλίπας τη δεκαετία του ’40 και του ’50.
Ουδείς γνωρίζει τα ανωτέρω, παρά µόνο εξαιρετικοί άνθρωποι, µε τις επιµέρους προσπάθειές τους, είτε σε συνεταιρισµούς
είτε σε επιχειρήσεις, όπως «ΚΟΡΡΕ» και «APIVITA» –που τους
αναφέρω και στην ερώτηση- ή του συνεταιρισµού των Χιωτών ή
του Κρόκου. Είναι παραδείγµατα επιχειρήσεων που µε πάρα
πολύ µεγάλο κόπο, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς ενισχύσεις, χωρίς
την κατ’ ουσία ένταξή τους στους εκεί αναπτυξιακούς –που
εντάσσονται όλες οι λεγόµενες κλασικές βιοµηχανίες- σήµερα
βγάζουν την Ελλάδα ασπροπρόσωπη. Όµως, αυτό δεν αρκεί.
Η ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής: Ποιες είναι οι ενέργειες που
γίνονται για την ενηµέρωση των αγροτών για την ένταξη σε σχέδιο βελτίωσης, ποια φυτά µπαίνουν ή έχουν µπει µέχρι σήµερα,
τι δυνατότητες υπάρχουν σε νέους ή µεγαλύτερους αγρότες και
όχι µόνο για συσκευαστήρια, παρασκευαστήρια και διανοµή των
φυτών αυτών είτε στην αποξηραµένη τους µορφή είτε από τα εκχυλίσµατά τους που, όπως είπαµε, έχουν πάρα πολύ µεγάλη ζήτηση;
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Αράπογλου.
Ο Υπουργός κ. Δριβελέγκας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο, την κ. Αράπογλου, για το ότι καταθέτει µια ερώτηση, η οποία έχει ως σκοπό
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την ανάπτυξη όχι µόνο της συγκεκριµένης καλλιέργειας, αλλά
γενικότερα της ελληνικής γεωργίας και της διεξόδου που θέλουµε να δώσουµε στον αγροτικό κόσµο, ώστε να έχει µια παραγωγική και προσοδοφόρα καλλιέργεια.
Το αναφέρω αυτό, διότι µέχρι τώρα, τους λίγους µήνες που
έχω στο Υπουργείο, οι ερωτήσεις των συναδέλφων κατατείνουν
στο να εγκαλούν το Υπουργείο για το τι έχει γίνει µε διάφορες
ενέργειες σχετικά µε αποζηµιώσεις κ.λπ..
Έτσι, λοιπόν, ειλικρινά χαίροµαι που η κυρία συνάδελφος µάς
δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε µια προσπάθεια που ήδη
έχουµε ξεκινήσει, διότι είναι γεγονός ότι σε αυτόν τον κλάδο,
όπου έχουµε ένα πολύ µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα, δεν είχε
γίνει τίποτα –το τονίζω, τίποτα!- και ό,τι έχουν επιτύχει οι τρεις
αυτές εταιρείες –η «ANTHIR», η «APIVITA», ο «ΚΟΡΡΕΣ»- και οι
άλλες µικρότερες, το έχουν κάνει µόνοι τους.
Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα θεσµικό πλαίσιο.
Πέρα από αυτό, όµως, υπάρχουν και αντικίνητρα, όχι µόνο δηλαδή δεν τους ενίσχυε η πολιτεία, αλλά ίσα-ίσα τους έβαζε εµπόδια για να µην αναπτυχθούν. Αναφέρατε κάποια εµπόδια.
Πρώτον, δεν µπορούσαν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό
νόµο, ενώ αντίθετα πολύ σωστά είπατε ότι εισαγόµενα αρωµατικά φυτά µπορούσαν να µπουν.
Θα σας πω τώρα το τραγικό της ιστορίας. Είναι δίπλα µου εδώ
ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Οικονόµου, ο οποίος ειλικρινά µε
έχει βοηθήσει πάρα πολύ να λύσουµε ένα πρόβληµα το οποίο
µόνο στο ελληνικό δηµόσιο µπορούσε να υπάρξει, πρόβληµα δηλαδή, εντελώς παρανοϊκό. Τι δηλαδή; Τα δικά µας αιθέρια έλαια
οι εταιρείες για να τα παράξουν χρειάζονται αλκοόλη και εδώ η
αλκοόλη κοστίζει 39 ευρώ το λίτρο. Έπαιρναν, λοιπόν, τα αρωµατικά και φαρµακευτικά αυτά, κύριε Πρόεδρε, τα πήγαιναν στη
Γερµανία και στην Ελβετία όπου κοστίζει η αλκοόλη 1 ευρώ, τα
επεξεργάζονταν µε αποτέλεσµα η χώρα να χάνει όλη την προστιθέµενη αξία του προϊόντος. Αυτά έκανε το ελληνικό δηµόσιο
και δεν είχε ασχοληθεί κανείς.
Επαναλαµβάνω ότι είναι προς τιµήν του Αναπληρωτή Υπουργού το ότι έχουµε κάνει µια πολύ καλή συνεργασία και εντός των
ηµερών, όπως µε διαβεβαίωσε, θα λυθεί το πρόβληµα µε πάρα
πολύ απλό τρόπο. Όχι µόνο θα λυθεί, αλλά θα λυθεί και χωρίς
καµµία ζηµία για το ελληνικό δηµόσιο. Μόνο αυτό το µέτρο θα
δώσει πολύ µεγάλη ώθηση στις εξαγωγές.
Δεύτερον, προχθές, στις 20 Σεπτεµβρίου, εντάξαµε στο Μέτρο
123 προγράµµατα ανάπτυξης των αρωµατικών φυτών. Από 7
µέχρι 28 Οκτωβρίου θα µπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις.
Ήταν έξω.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Γιατί ήταν έξω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έχουµε τώρα το εξής. Έχουµε συνεννοηθεί
µε τον κ. Χρυσοχοΐδη να ενταχθούν και στον αναπτυξιακό νόµο
τα προϊόντα δεύτερης µεταποίησης.
Έτσι, λοιπόν, δύο βασικά αιτήµατα που θα δώσουν ώθηση και
ανάπτυξη στον κλάδο έχουν λυθεί. Έχει λυθεί το ένα και άµεσα
λύνεται και το δεύτερο. Θέλω εδώ να σας πω ότι οι ενδιαφιερόµενοι δεν το πίστευαν. Μου έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει
ένα πράγµα, το οποίο δεν γινόταν για χρόνια.
Με διαβεβαίωσαν –είχαν συνέδριο στη Γερµανία προχθές,
γιατί υπάρχει Πανευρωπαϊκός Όµιλος Αρωµατικών Φυτών και
επειδή όπως πολύ σωστά είπατε ότι τα δικά µας ενδηµικά προϊόντα είναι πολύ καλής ποιότητας, υπάρχει πολύ µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων- ότι άµεσα θα γίνουν
τουλάχιστον πενήντα επενδύσεις. Για να καταλάβετε, δηλαδή,
πώς µε κάποιες αποφάσεις εµείς ή µε την αδράνειά µας δεν δίναµε τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της χώρας.
Θα σας πω και άλλα στη δευτερολογία µου, γιατί δεν φτάνουν
µόνο αυτά τα µέτρα. Πρέπει να δώσουµε και τη δυνατότητα στον
κόσµο και να το µάθει και να ξέρει πώς θα καλλιεργεί και τι να
καλλιεργεί. Έχουµε µια συντονισµένη δράση σε εξέλιξη. Ευελπιστώ ότι µέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουµε ολοκληρώσει όλο
το πλαίσιο.
Άλλωστε, επειδή γνωριζόµαστε χρόνια και ξέρω και τις δικές
σας προσπάθειες και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον –µάλιστα θα ήθελα
να πληροφορήσω το Σώµα ότι και η ίδια η κ. Αράπογλου καλλιερ-
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γεί φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά και µου έφερε και στο
γραφείο µου- θα έχουµε ολοκληρώσει αυτήν τη διαδικασία στο
τέλος Οκτωβρίου, έτσι ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στον
κόσµο να µάθει τι είναι αυτά τα φαρµακευτικά και αρωµατικά
φυτά, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τι εισόδηµα αποδίδουν. Τα υπόλοιπα –για να µην καταχρώµαι το χρόνο- θα τα πω
στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Η κ. Χρύσα Αράπογλου, Βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θέλω να ευχαριστήσω για την απάντηση τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. Βέβαια, γνωρίζω
τις προσπάθειες που τελευταία γίνονται, για τις οποίες θεωρώ
πως πρέπει να δοθούν τα δηµόσια συγχαρητήρια, αλλά ο σηµαντικότερος λόγος που καταθέτω αυτήν την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι όλα στη χώρα µας είναι ανάποδα. Λέµε, λέµε,
λέµε, αλλά ουδείς µιλάει για τα ιαµατικά, µία τεράστια εθνική
πρόσοδο που θα µπορούσαµε να έχουµε. Έχουµε εξαιρετικά
αποθέµατα, έχουµε πηγές από τη µία άκρη της Ελλάδας µέχρι
την άλλη, βρισκόµαστε στην εποχή των spa, είµαστε αυτοί που
έχουµε τα «Ασκληπιεία», δηλαδή τα πρώτα spa. Δεν εκµεταλλευόµαστε τίποτα, δεν αξιοποιούµε τίποτα. Έχουµε τη θάλασσα.
Έχουµε µία θάλασσα, ένα Αιγαίο, στο οποίο δεν υπάρχουν τουριστικές µαρίνες.
Έχουµε ενδηµικά φυτά, γιατί έτσι είναι η γεωµορφολογία του
εδάφους. Δίνω ένα στοιχείο για το οποίο κρατώ και µία επιστηµονική επιφύλαξη, ότι τα ελληνικά είδη φυτών που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τις εξίµισι χιλιάδες, από τα οποία χίλια
επτακόσια είναι ενδηµικά, όταν στη Γερµανία µε υπερδιπλάσια
έκταση έχουµε δύο χιλιάδες επτακόσια είδη, από τα οποία έξι
είναι ενδηµικά. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό για την καταγραφή του
γενετικού υλικού;
Μπαίνω στον πειρασµό να σας πω ότι εδώ έρχεστε και διαλύετε και το «ΕΘΙΑΓΕ», τον µόνο οργανισµό που κάνει καταγραφή και είναι ερευνητικό ινστιτούτο. Αντί να µπει στον ενιαίο
χώρο της έρευνας, έρχεστε και τον ανακατεύετε µε τον «ΕΛΟΓΑΚ», µε τον «ΔΗΜΗΤΡΑ», µε τους τέσσερις οργανισµούς.
Έχουµε, λοιπόν, µία υστέρηση ακριβώς σε αυτό που θέλουµε
να προβάλλουµε, στο αυτονόητο. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σηµαντικά για το άλλο µεγάλο κλισέ, το τελευταίο, την αλλαγή του
αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας. Μα, ποια αλλαγή; Αν δεν
στηρίξουµε αυτά τα ελάχιστα, δεν θα έχουµε καµµία αλλαγή.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας συγχαρώ για αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνετε, µε κορωνίδα αυτήν την απλή, όπως λέτε. Και
είναι προς έλεγχο όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Γιατί;
Γιατί για αυτές τις δύο απλές υπογραφές ταλαιπωρούνται εξαγωγικές εταιρείες οι οποίες προβάλλουν την ίδια την Ελλάδα. Για
δύο υπογραφές! Για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει αντικείµενο επεξεργασίας από το Υπουργείο, από τις υπηρεσίες, από την πολιτική ηγεσία.
Ήθελα, όµως, να τονίσω, κύριε Υπουργέ, ότι σε τέτοιες καινούργιες δράσεις ανάπτυξης για τη χώρα –που θα έπρεπε να
είναι κλασικές και όχι καινούργιες- πρέπει να υπάρχουν καθετοποιηµένα αναπτυξιακά σχέδια. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µπορεί να ενισχύει το ένα κοµµάτι. Αν δεν ενισχύσει το
Υπουργείο Ανάπτυξης το άλλο κοµµάτι, αν δεν έχουµε δηλαδή
µία καθετοποίηση, το πολύ-πολύ να έχουµε µία περιορισµένου
εύρους συµβολαιακή γεωργία, η οποία ήδη γίνεται –ιδίως µε γεωργούς της Βόρειας Ελλάδας και πάντα σε συνεργασία µε τις
µεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις- αλλά το µεγάλο ζήτηµα και το
µεγάλο στοίχηµα για την ανάπτυξη και για την απάντηση στην
κρίση που περνάµε είναι πώς θα αρθρώσουµε συνολικά, καθετοποιηµένα αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία θα µπορέσουµε να
υπηρετήσουµε µε τα λεγόµενα οικονοµικά αναπτυξιακά εργαλεία.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε για τα αρωµατικά φυτά και τα χρήµατα από το ΕΣΠΑ να διασπαθίζονται σε επιµέρους δράσεις της
προηγούµενης δεκαετίας. Αυτός είναι και ο σηµαντικότερος
λόγος για τον οποίο κατέθεσα την ερώτηση. Ελπίζω να υπάρχουν
αποτελέσµατα από πλευράς Υπουργείου και διυπουργικής συνεργασίας το επόµενο διάστηµα.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υφυπουργός κ.
Ιωάννης Δριβελέγκας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε καλά τα πήγαµε στην πρωτολογία,
στη δευτερολογία λίγο τα χαλάµε, µε την έννοια ότι έχετε παρασυρθεί και εσείς από τη φηµολογία περί διάλυσης των οργανισµών. Ίσα-ίσα κάνουµε αυτό το οποίο θέλετε εσείς µε την
ερώτηση. Τι δηλαδή;
Πρώτον, σας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι οργανισµοί που συγχωνεύονται θα κάνουν τη δουλειά που έκαναν. Άρα, θα έχουν το
αντικείµενό τους. Ποιο ήταν, όµως, το πρόβληµα που λύνουµε
µε την ενοποίηση των οργανισµών; Ότι κάθε οργανισµός έκανε
τη δουλειά του, την έρευνά του και την είχε µόνο για τον εαυτό
του. Ιδιαίτερα δε κάποιοι επιστήµονες έκαναν πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά, όπως έχει κάνει το «ΕΘΙΑΓΕ», ιδιαίτερα για τα
αρωµατικά φυτά, αλλά αυτά δεν χρησιµοποιούνταν πουθενά, δεν
τα µάθαινε κανείς, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται µόνο για
τον εαυτό τους, για να έχουν δηλαδή κάποιες παραπάνω επιστηµονικές εργασίες, για να τις χρησιµοποιούν αλλού.
Άρα, τι κάνουµε τώρα µε την ενοποίηση; Και το αναφέρω για
να το ξέρετε και εσείς, να το ξέρουν και όλοι οι συνάδελφοι, αλλά
κυρίως να το ξέρουν οι εργαζόµενοι. Όλοι αυτοί οι οργανισµοί
έχουν ιδρυθεί για την εξυπηρέτηση του αγρότη. Το «ΕΘΙΑΓΕ»
κάνει την έρευνα, ο «ΟΠΕΓΕΠ» παίρνει την έρευνα και πιστοποιεί
και κατόπιν τα παίρνει η «ΔΗΜΗΤΡΑ» για να τα δώσει στους
αγρότες.
Το ένα διοικητικό συµβούλιο, λοιπόν, θα έχει ακριβώς αυτήν
την αποστολή. Αυτό θέλω να σας το διαβεβαιώσω.
Αυτό θα κάνουµε και αυτό έχουµε προγραµµατίσει.
Ιδιαίτερα το «ΕΘΙΑΓΕ» στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη καταγεγραµµένα τουλάχιστον εκατόν πενήντα ενδηµικά φαρµακευτικά και
αρωµατικά φυτά. Και τώρα επιλέγουµε τα είκοσι πρώτα, αυτά
που θα είναι προσοδοφόρα και θα τα δώσουµε στους αγρότες.
Γι’ αυτό και προγραµµατίζουµε µέσα στον Οκτώβριο ένα συνέδριο εδώ στην Ελλάδα, όπου θα καλέσουµε και τον Πρόεδρο των
αρωµατικών φυτών της Ευρώπης και τους παραγωγούς και τις
εταιρείες. Θα υπάρξει µία, ας το πούµε, ένωση ανθρώπων που
ασχολούνται µε τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά.
Επίσης, τη συµβολαιακή γεωργία, που αναφέρατε, την ψηφίσαµε πριν από λίγες µέρες στο νόµο περί συνεταιρισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να µ’ αφήσετε ακόµη ένα
λεπτό, γιατί θεωρώ ότι τέτοιες ερωτήσεις προάγουν την ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να ασχολούµαστε και µε τέτοια θέµατα
σ’ αυτήν τη χώρα.
Υπάρχουν ήδη τα συνδυασµένα µέτρα. Είµαστε σε επαφή και
έχουµε την αποδοχή του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη, ώστε να βάλουµε ειδικό πρόγραµµα και να µπουν οι αγροτικές επιχειρήσεις
στον αναπτυξιακό νόµο. Μέσα σ’ αυτά θα µπει και η δεύτερη µεταποίηση –το διαβεβαιώνω κατηγορηµατικά- των αρωµατικών
φυτών.
Για µια ακόµη φορά να σας ευχαριστήσω. Τέτοιες πρωτοβουλίες τις υποστηρίζουµε µε κάθε τρόπο και τις περιβάλλουµε µε
θέρµη ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η χώρα.
Γιατί τη δύσκολη αυτή περίοδο, ανάπτυξη της χώρας δεν µπορεί
να επέλθει χωρίς παραγωγική ανάταξη της γεωργίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Υπουργέ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα σας ακούσω, κυρία Μερεντίτη. Ξέρω ότι
έχετε αναλόγου είδους ενδιαφέροντα. Με χαρά θα ακούσω και
τη δική σας ερώτηση σε άλλη συνεδρίαση.
Θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα να ασχοληθούµε µε τη γεωργία
και η πολιτεία και οι πολίτες, για να δώσουµε δυνατότητα, όχι
µόνο διεξόδου από την κρίση, αλλά και προοπτικής σ’ αυτήν τη
χώρα. Είναι η κατάλληλη στιγµή. Το έχει αντιληφθεί ο κόσµος.
Επιστρέφουν οι νέοι στο χωριό, στην περιφέρεια. Κάνουµε ό,τι
είναι δυνατόν. Πρέπει όµως να κάνουµε συνδυασµένες, ολοκληρωµένες και περισσότερες προσπάθειες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λόγω του αντικειµένου, ως γιατρός
και επειδή έχω ασχοληθεί και επειδή δεν είστε του είδους αρωµατικών φυτών και όλων αυτών που γνωρίζει πολύ καλά η κ. Αράπογλου, να συµπληρώσω ότι έχουµε τη µεγαλύτερη χλωρίδα
αυτών των φυτών στον κόσµο και τη πιο δυναµική σε ποιότητα.
Στην πρωτοβουλία σας αυτή, µε αφορµή την επίκαιρη ερώτηση
της κ. Αράπογλου, νοµίζω ότι πρέπει να µπουν αυτά που σας
πρότεινε, τα κάθετα επιχειρησιακά προγράµµατα. Έγινε αναφορά πολύ σοφά σ’ αυτόν τον πλούτο, στα spa, στις ιαµατικές
πηγές, που πάλι έχουµε τις περισσότερες απ’ όλη την Ευρώπη
και µένουν αναξιοποίητες. Είναι ο πλούτος που θα µας βγάλει
από αυτήν τη µικρή ή µεγάλη κόλαση που διάγουµε.
Κυρία Αράπογλου, σας ευχαριστούµε πολύ και για την υποστήριξη που κάνατε στο αντικείµενο και επειδή…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Υπουργέ, στήστε έναν µηχανισµό στο Υπουργείο για υποστήριξη και καθοδήγηση όλων
αυτών των νέων και όχι µόνο, που θα τολµήσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ. Τέλος
το είδος αυτής της συζήτησης.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1286/19-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό
Λακωνίας.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Δεκέµβριο του 2010 υπήρξε παγετός στο Νοµό Λακωνίας,
όπως συµβαίνει συνήθως κάθε χρόνο. Περιµέναµε πάρα πολύ
καιρό ούτως ώστε να υπάρξει η ανάλογη αντίδραση από τον
ΕΛΓΑ. Και µόλις τον Αύγουστο του ίδιου έτους έφθασαν τα πορίσµατα και οι σχετικές ανακοινώσεις µε τις τιµές των αποζηµιώσεων για τους Λάκωνες παραγωγούς.
Σε συνεχείς επικοινωνίες µου µε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ είχα
τη διαβεβαίωση –από τον Ιούνιο ακόµη- ότι τα χρήµατα υπάρχουν ήδη στο ταµείο του οργανισµού, αλλά διάφορα γραφειοκρατικά προβλήµατα έχουν δυσχεράνει την τελεσφόρηση της
όλης υπόθεσης.
Προέρχεστε από τον αγροτικό κόσµο, κύριε Υπουργέ και γνωρίζετε ότι ο Έλληνας αγρότης και συγκεκριµένα ο Λάκωνας
αγρότης, περιµένει αυτές τις µικρές ενισχύσεις των αποζηµιώσεων για να έχει, θα έλεγα, φαινόµενα επιβίωσης µέσα σε ένα
ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον που βιώνει αυτήν την περίοδο ο
αγροτικός κόσµος της χώρας. Είναι ένα τραγικό περιβάλλον, το
χειρότερο περιβάλλον των τελευταίων πενήντα ετών, που βιώνει
η ελληνική περιφέρεια, όταν µάλιστα –το αναφέρατε και στην
προηγούµενη ερώτηση- πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι Έλληνες
και όχι µόνο, γυρνάνε στα χωριά τους.
Φθάνουµε στο σηµείο να έχουµε αποζηµιώσεις για τον παγετό
του Δεκεµβρίου του 2010 – σχεδόν ένα χρόνο µετά- οι οποίες
είναι κατά το ήµισυ από τις πραγµατικές ζηµιές. Είναι πεζό, βέβαια, το δικό µου αίτηµα. Δεν είναι σαν της κυρίας συναδέλφου
από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι εξίσου ουσιαστικό διότι αφορά
την επιβίωση του αγροτικού κόσµου της πατρίδας µας, του
αγροτικού κόσµου της Λακωνίας.
Επιτέλους πρέπει να καταλάβουµε και να πούµε: Τι θα γίνει;
Θα τους αφήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να επιβιώσουν; Θα
τους έχουµε ένα χρόνο µετά τον παγετό –σε ένα µήνα κλείνουµε
ένα χρόνο- να περιµένουν τις εκτιµήσεις, οι οποίες τελικά είναι
ψίχουλα σε σχέση µε την πραγµατική ζηµιά που έχει επισυµβεί;
Ή θα τους ενισχύσουµε; Διότι µε το νέο κανονισµό, καλούνται
να καταβάλουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ οι
οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε τα χρήµατα που παίρνουν.
Αυτοί οι άνθρωποι ζητούν την καταβολή των χρηµάτων τους ως
ενίσχυση στην παγοπληξία, την οποία και υπέστησαν.
Θα παρακαλούσα θερµά, κύριε Υπουργέ, να µου απαντήσετε
αν σκέπτεστε –όπως αναφέρει και η ερώτησή µου- να ανασκευάσετε τις εκτιµηθείσες από τον ΕΛΓΑ ζηµιές όσον αφορά τις
τιµές για τους Λάκωνες παραγωγούς τόσο για τους εσπεριδο-
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καλλιεργητές όσο και για τους ελαιοπαραγωγούς. Επίσης, να
µου πείτε ευκρινώς πότε θα πληρωθούν. Πότε και όχι «ποτέ». Δεν
γνωρίζουµε πότε θα πληρωθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης
Δριβελέγκας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα πάρετε ακριβείς και συγκεκριµένες απαντήσεις.
Πρώτον, θα πληρωθούν µέσα στον Οκτώβριο 9 εκατοµµύρια
ευρώ. Πιστεύω να το ξέρετε αυτό.
Τώρα σ’ ό,τι έχει σχέση µε τα ποσοστά των ζηµιών -εγώ ξέρω
ότι είστε ένας έµπειρος και πάρα πολύ καλός συνάδελφος και
εσείς πρώτος δεν θα θέλατε η πολιτική ηγεσία να παρεµβαίνει
στη δουλειά των εκτιµητών του ΕΛΓΑ- εδώ υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες έχουν τηρηθεί.
Θέλω, δε, να σας πω ότι µου κάνει εντύπωση -δεν θα γνωρίζατε βεβαίως- ότι δεν υπάρχουν από πλευράς στοιχείων, τουλάχιστον, αυτά τα οποία λέτε στην ερώτηση σας. Δηλαδή, χίλιοι
τριακόσιοι εβδοµήντα παραγωγοί έχουν υποστεί ζηµιά, η οποία
είναι από 25% έως 70% για τα εσπεριδοειδή και έως 50% για την
ελαιοκαλλιέργεια. Έγιναν οι εκτιµήσεις. Ο κανονισµός δίνει τη
δυνατότητα να κάνουν ενστάσεις. Ξέρετε πόσοι έκαναν ενστάσεις; Έκαναν εβδοµήντα τρεις, δηλαδή λιγότερο από το 5%, που
σηµαίνει ότι δεν υπήρχε µεγάλη δυσαρµονία των εκτιµήσεων µε
τον κόσµο, γιατί αλλιώς δεν θα έκαναν µόνο εβδοµήντα τρεις,
δηλαδή ούτε το 5%. Παρ’όλα αυτά και γι’ αυτούς υπήρχε η διαδικασία του κανονισµού.
Τώρα σ’ ό,τι αφορά τις τιµές που έχετε πει στην ερώτηση εσείς ξέρετε ότι η παγοπληξία έγινε το Δεκέµβριο του 2010, γι’
αυτήν αποζηµιώνονται- δεν τις καθορίζουµε εµείς, ούτε ο ΕΛΓΑ.
Υπάρχει διαδικασία -να µην σας την εξηγήσω ολόκληρη- εν πάση
περιπτώσει, είναι ένας αντικειµενικός καθορισµός τιµών που γίνεται από τον ΕΛΓΑ µέσα από µια τριετία µε τις τιµές αναφοράς
του έτους και της προηγούµενης τριετίας. Αυτά είναι δεδοµένα.
Εµείς δεν πρόκειται, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να µπούµε
στον πειρασµό να παρέµβουµε στη διαδικασία των εκτιµήσεων
του ΕΛΓΑ, διότι τέτοιες πρακτικές οδήγησαν εκεί που οδήγησαν
τον ΕΛΓΑ.
Ξέρετε τι καταγγελίες έχω παλιές; Κάποιοι συνάδελφοί µας,
πριν από λίγα χρόνια, πήγαιναν στα χωριά και έλεγαν: «Ακαρπία.
Θα σας φέρουµε ένα εκατοµµύριο ευρώ». Έβαζαν το ένα εκατοµµύριο ευρώ και µετά κατόπιν ενεργειών τους -ακούστε- έφτιαχναν τις καταστάσεις του ΕΛΓΑ για να έχει νοµιµοφάνεια. Έ,
αυτά τα πράγµατα είπα ότι οδήγησαν εκεί που οδήγησαν τον
ΕΛΓΑ. Που δηλαδή; Να χρωστάει 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ από
700 που χρωστούσε το 2004.
Σε κάθε περίπτωση αυτά τα λέω σ’ εσάς γιατί ξέρω την εντιµότητα σας, την ακεραιότητα σας, το ήθος σας και ξέρω ότι
µιλάω σ’ έναν άνθρωπο που ούτε καν διανοείται ότι θα συµβούν
αυτά απλά εκτιµώ το ενδιαφέρον σας για τους παραγωγούς της
Λακωνίας και θέλω να τους διαβεβαιώσετε, όπως και εµένα µε
διαβεβαιώνει ο ΕΛΓΑ, ότι µέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθούν 9
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό ύψος της αποζηµίωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Ο συνάδελφος, ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας
της Νέας Δηµοκρατίας έχει το λόγο για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υφυπουργέ, η αντιµετώπιση του προβλήµατος, όπως πολύ σωστά το
θέσατε, εστιάζεται στη βάση ότι πρέπει πρόσφατα να καταβάλει
ο Λάκωνας παραγωγός και όλοι οι παραγωγοί της χώρας νέες
ασφαλιστικές εισφορές και βρισκόµαστε προ του φαινοµένου οι
πίνακες των αποζηµιώσεων, για παράδειγµα, για την ποικιλία Βαλέντσια να είναι φέτος 0,15 λεπτά, ενώ πέρσι ήταν 0,19 λεπτά,
να είναι για τα οµφαλοφόρα, τα κοινά πορτοκάλια, 0,125 λεπτά
και για τις ελιές όλων των τύπων, κυρίως τις ελαιοποιήσιµες, 0,37
λεπτά, όταν οι περσινές τιµές για τα οµφαλοφόρα ήταν 0,17
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λεπτά και για τις ελιές 0,43 λεπτά.
Έχουµε το φαινόµενο να έχουµε χωράφια, τα οποία έχουν
υποστεί ολική καταστροφή από τον παγετό -λέω του 2010, γιατί
έχουµε και παγετό το Μάρτιο του 2011 που ακόµα δεν υπάρχει
κανένα φως για αυτό, εν πάση περιπτώσει- να έχουν υποστεί
ζηµιά 100% και να τους έρχεται εκτίµηση µέσω των πινάκων 50%
και άλλα να έχουν υποστεί ζηµιά 50% και να τους έρχεται 25%
αποζηµίωση µέσω των πορισµάτων.
Αντιλαµβάνεστε ότι µ’ αυτό το γεγονός και µε την γενικότερη
περιρρέουσα ατµόσφαιρα ποιοι θα πάνε να κάνουν ενστάσεις; Ο
κόσµος έχει αποκαρδιωθεί συν ότι πρέπει να υποβληθούν σε
νέες οικονοµικές επιβαρύνσεις.
Γι’ αυτόν τον λόγο σας λέω ότι µε βάση τη θέαση των νέων
πιέσεων για ασφαλιστικές εισφορές -εγώ θα συµφωνήσω υπό
την έννοια ότι έχουµε να κάνουµε µε έναν αξιόπιστο Οργανισµό,
αλλά φοβάµαι ότι ο ΕΛΓΑ συνεχίζει την παθογένεια του παρελθόντος, είναι αναξιόπιστος όσον αφορά τον αγροτικό κόσµο της
χώρας- σκεφτείτε ορισµένα πράγµατα να κάνετε καινοτόµες αλλαγές, κάνατε, όπως είπατε και προηγουµένως, για τους άλλους
Οργανισµούς, για τη «ΔΗΜΗΤΡΑ», για το «ΕΘΙΑΓΕ», κ.τλ.. Προχωρήστε σε Καλλικρατικούς ΕΛΓΑ, να είναι πιο άµεσοι στον
αγρότη, να γίνονται αµεσότερα οι εκτιµήσεις. Να µην υπάρχουν,
όµως, αυτά τα φαινόµενα να έχουµε σήµερα ασφαλιστικές εισφορές αυτού του επιπέδου 0,18 λεπτά για τα εµπορεύσιµα πορτοκάλια, 0,52 λεπτά για τις ελιές και να παίρνουν ψίχουλα όταν
υπάρχει πάγος.
Εγώ είµαι εναντίον αυτής της λογικής που προαναφέρατε,
αλλά να είµαστε και δίκαιοι. Μην µου αναφέρετε νούµερα, που
σας δίνει ο ΕΛΓΑ, ότι πήγαν ελάχιστοι να κάνουν ενστάσεις, όταν
ξέρουµε ότι παρακαλάει ο κόσµος να πάρει και αυτά και θα κοιτάξει να κάνει και ένσταση και πότε θα δικαιωθεί κατά αυτόν τον
τρόπο;
Θέλω να δούµε ότι υπάρχουν φωνές, οι οποίες µιλούν για εξοµοίωση των τιµών αποζηµιώσεων µε τιµές ασφαλιστικής εισφοράς. Επιτέλους, όταν τον καλείται να ασφαλίσει την παραγωγή
του πρέπει να έχει και τις ανάλογες αποζηµιώσεις.
Δείτε το θέµα µε τους Καλλικρατικούς δήµους. Κάντε παραρτήµατα στους Καλλικρατικούς δήµους του ΕΛΓΑ να πηγαίνουν
εκτιµητές δηµοτικοί υπάλληλοι και να εκτιµούν άµεσα και να
υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες. Να µην λέµε όµως αυτά τα
πράγµατα. Το λέω σ’ έναν άνθρωπο που -επαναλαµβάνω- διαβάζοντας το βιογραφικό του βλέπω ότι η ιδιότητά του είναι αγρότης, οπότε παραβιάζω ανοικτές πόρτες αυτήν τη στιγµή.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι η Λακωνία έχει συνεχή και συχνά
φαινόµενα παγετών, από εκεί και µπρος πρέπει να καταλάβουµε
ορισµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε γίνει σαφής,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι αυτά τα
οποία συµβαίνουν πρέπει να τα βλέπουµε µε τη θέαση των γεγονότων του σήµερα και επίσης µε το γεγονός ότι ο αγροτικός
κόσµος όταν κληθεί να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές τις καταβάλλει, δεν µπορεί να διαφύγει. Οπότε και εµείς ως επίσηµη
πολιτεία, εσείς ως Κυβέρνηση πρέπει να είστε δίκαιοι όσον
αφορά -επαναλαµβάνω και κλείνω µε αυτό- την καταβολή των
αρµοζουσών αποζηµιώσεων σ’ αυτούς, οι οποίοι έχουν πληγεί.
Δεν µπορεί ένα χωράφι µε 100% ζηµιά, να του έρχεται εκτίµηση
50%.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Δαβάκη.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, έχει το λόγο και ολοκληρώνεται η συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, ίσως να φταίω εγώ που
δεν έγινα κατανοητός ή δεν γνωρίζετε κάποια πράγµατα. Είναι
φυσικό να µην γνωρίζετε τα εξής: Πρώτον, σας είπα ότι οι εκτιµήσεις αυτές έγιναν από γεωπόνους του ΕΛΓΑ. Δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα -και ούτε το θέλουµε και ούτε το έχουµε κάνει
ποτέ- να παρέµβουµε εµείς στο να πούµε τι ύψους ζηµιά θα καθοριστεί. Αλίµονο, αν φτάσουµε εκεί.
Τι δυνατότητα δίνει όµως ο κανονισµός; Το επαναλαµβάνω.
Δίνει τη δυνατότητα των ενστάσεων. Από τους χίλιους τριακόσιους εβδοµήντα ζηµιωθέντες, πληγέντες παραγωγούς έχουν
κάνει ένσταση εβδοµήντα τρεις, δηλαδή το 5%. Βεβαίως, µπορούσαν να κάνουν ένσταση εάν πίστευαν ότι η ζηµιά δεν είναι
αυτή. Δεν την έκαναν.
Δεύτερον, σχετικά µε την τιµή που έχει βάλει ο ΕΛΓΑ. Κοιτάξτε.
Πράγµατι, πλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές µε ένα συγκεκριµένο νούµερο, όµως η ζηµιά αυτή έγινε το 2010 και οι τιµές που
καθορίστηκαν -και εγώ δεν θα αναφερθώ ότι στον τοπικό Τύπο
κρίθηκαν ικανοποιητικές- έγιναν µε τιµή αναφοράς του 2010.
Εάν – που εύχοµαι να µη γίνει- γίνει άλλη ζηµιά το 2011, στην
οποία θα έχει ακολουθηθεί η διαδικασία για αποζηµίωση, αν δηλαδή, έχει τεκµηριωθεί ζηµιά του 2011 από παγετό, θα έχουν
τιµές του 2011 ανάλογες µε αυτές των ασφαλιστικών εισφορών.
Αυτή είναι η διαφορά που δεν τη γνωρίζετε ή εν πάση περιπτώσει, δεν έχει γίνει κατανοητή και στους αγρότες. Δηλαδή, θα αποζηµιωθούν µε τιµές του 2010. Από εδώ και πέρα, όµως –που
εύχοµαι, επαναλαµβάνω, να µην έχουµε ζηµιά- θα είναι µε τις
τιµές του 2011.
Επαναλαµβάνω, ότι πράγµατι υπήρχε µια καθυστέρηση. Δεν
το κρύβουµε αυτό. Και δεν πρέπει να κρύβουµε τέτοια πράγµατα. Πρέπει όµως να πούµε –και το γνωρίζετε και εσείς- ότι είχαµε επί τέσσερις µήνες απεργιακή κινητοποίηση στον ΕΛΓΑ µε
αποτέλεσµα –είναι γεγονός- να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση.
Παρ’ όλο που τώρα έχουµε πάρα πολλά, δουλεύει πολύ καλά ο
Οργανισµός. Η διαβεβαίωσή του είναι ότι µέσα στον Οκτώβριο
θα πάρουν τα εννέα εκατοµµύρια ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Η πέµπτη µε αριθµό 1294/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο δεν θα
συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος
κύκλος των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενισχυµένα µέτρα
εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν τα άρθρα 1 έως και 49.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου από το 50 ως µια ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουµε
θα ήθελα να πω κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να θέσω ένα ζήτηµα επί της διαδικασίας.
Από τον Τύπο µαθαίνουµε ότι θα υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγµής, τουλάχιστον, στην τροπολογία που αφορά το
ειδικό τέλος επί των ακινήτων. Εγώ λέω σήµερα τι λέει το Τύπος.
Το είπε και χθες ο Υπουργός.
Αυτήν τη στιγµή, θα αρχίσει, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση. Θα
σηκωθούν οι εισηγητές των κοµµάτων και θα τοποθετηθούν.
Όσον αφορά τουλάχιστον το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για
τον οποίο µπορώ να µιλήσω, δεν λάβαµε καµµία ειδοποίηση, δεν
λάβαµε κάποιο κείµενο επί των τροποποιήσεων αυτών προκειµένου να τοποθετηθούµε. Άρα, λοιπόν, πώς µπορούν να µιλήσουν
οι εισηγητές χωρίς να έχουµε ένα πρόπλασµα µπροστά µας,
προκειµένου να το επεξεργαστούµε; Ως πότε θα συνεχίζεται
αυτή η κατάσταση; Είναι τσιφλίκι κάποιου η Βουλή; Είναι φέουδο
κάποιου; Δεν πρέπει να έχει γνώση τουλάχιστον ο εισηγητής
ενός κόµµατος, οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες, προκειµένου να
γίνει µια ορθότερη επεξεργασία.
Ρώτησα το πρωί τον κ. Οικονόµου…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Που τα λέτε; Δεν υπάρχει κανένας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν ξέρω που τα λέω. Τα λέω να τα
ακούει τουλάχιστον ο ελληνικός λαός, γιατί αυτοί έφυγαν ήδη
και από τη Βουλή. Τι να κάνουµε; Η Κυβέρνηση δεν είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ροντούλη,
ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε σωστό
και δίκαιο να διανεµηθεί τώρα το κείµενο των αλλαγών, προκειµένου να το επεξεργαστούµε. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θα
έπρεπε να γίνει χθες. Διότι αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι ενσυνειδήτως υποτιµούν και απαξιώνουν την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ η Βουλή
δεν είναι µια Αίθουσα όπου θα συζητάει εκ των υστέρων µέτρα,
τα οποία θα αλλάζουν επί µέτρων µε ανακοινώσεις, οι οποίες θα
γίνονται δια της Κυβερνητικής Επιτροπής και εµείς εδώ ως παρατηρητές και θεατές θα παρακολουθούµε ένα θλιβερό θέαµα
και απλώς θα επικυρώνουµε στο τέλος αποφάσεις ειληµµένες
και µάλιστα, ειληµµένες µε ένα πραξικοπηµατικό τρόπο δια
µέσου Κυβέρνησης και υπαλλήλων της τρόικα. Η Βουλή δεν είναι
υπάλληλοι των υπαλλήλων της τρόικα. Η Βουλή είναι η Εθνική
Αντιπροσωπεία, η οποία πρέπει να παίζει ρόλο και να έχει λόγο.
Ένα πρώτο θέµα είναι ότι µαθαίνουµε ότι στη σηµερινή τροπολογία έχουµε τροπολογία επί της τροπολογίας. Δεν ξέρω κατά
πόσο είναι ακριβές, όµως, βοά ο Τύπος, ότι τελικά αυτό το χαράτσι για τα ακίνητα δεν είναι µέχρι το 2012, αλλά είναι µέχρι το
2014.
Πέραν αυτού, νοµίζουµε ότι εδώ θα έπρεπε να ήταν ο αρµό-

διος Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
να µας ενηµερώσει για τα µέτρα, τα οποία αποφασίστηκαν και
να µάθει η Βουλή γιατί αποφασίστηκαν, ποιος είναι ο χαρακτήρας και η έκτασή τους. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάµε αυτήν την
κρίσιµη συνεδρίαση απόντος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και Υπουργού των Οικονοµικών. Αυτός πρέπει να βρίσκεται εδώ
αυτήν τη στιγµή και να πάρει το λόγο για να µας ενηµερώσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι εδώ ο κύριος Αναπληρωτής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µιλάω για
τον Αναπληρωτή. Μιλάω για τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονοµικών. Μιλάω για εκείνον που συζητούσε µε
την τρόικα. Γιατί χθες, όταν µίλησα εγώ γι’ αυτά τα µέτρα µε διέψευσαν αρµοδίως. Προφανώς, οι άνθρωποι δεν ήξεραν. Ένας
άνθρωπος γνωρίζει πλέον σε αυτόν τον τόπο. Και αν γνωρίζει και
αυτός το τι θα συµβεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ακούσαµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Φαντάζοµαι ότι ο κ. Λαφαζάνης ζήτησε το λόγο επί διαδικαστικού και όχι για ζύµωση ή προπαγάνδα. Δεν είµαστε παιδιά για να κάνουµε προπαγάνδα µεταξύ
µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας ακούσαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το αίτηµά µου είναι να έρθει
εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ακούσαµε αυτό,
κύριε Λαφαζάνη!
Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Λαφαζάνης
προσπαθεί να δηµιουργήσει εντυπώσεις. Σε τέτοιες στιγµές είναι
πολύ µικρή αυτή η λογική και δεν θα την ακολουθήσω. Δεν ζούµε
σε µια εποχή που θα πρέπει να είµαστε τόσο λίγοι.
Εν πάση περιπτώσει έστω και µε καθυστέρηση, η Κυβέρνηση
εκπροσωπείται –κακώς υπήρξε η καθυστέρηση, δεν υπάρχει αµφιβολία περί αυτού- και µπορούµε να ξεκινήσουµε τη συζήτηση.
Αν στην πορεία η Κυβέρνηση έχει να κάνει τροποποιήσεις ή δεν
έχει, αυτό είναι ένα θέµα που αφορά την Κυβέρνηση και δεν
αφορά την Αίθουσα. Η Κυβέρνηση θα κάνει τις τροποποιήσεις
την ώρα που αυτή θα επιλέξει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχει κάθε δικαίωµα να το κάνει. Μάλιστα, θα έλεγα ότι πριν
το κάνει καλό θα είναι να ακούσει και τους εισηγητές και αυτά
που έχουν να πουν.
Εποµένως, ας προχωρήσουµε, παρακαλώ πολύ. Έχουµε όλες
τις δυνατότητες αυτήν τη στιγµή να εξελιχθεί η διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ.
Σταϊκούρας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, το θέµα δεν είναι
µόνο διαδικαστικό, αλλά είναι και ουσίας. Θα σας πω ότι πριν
από δυο βδοµάδες όταν ξεκινήσαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών δεσµεύθηκε ότι θα φέρει έγκαιρα αλλαγές. Τις
αλλαγές τις έφερε χθες το µεσηµέρι, αφού µιλήσαµε όλοι οι εισηγητές εκτός ενός. Και σε επτά λεπτά θα έπρεπε να ψηφίσουµε
για είκοσι επτά αλλαγές. Μάλιστα, δεσµεύθηκε όταν κατέθεσε
αυτές τις αλλαγές ότι θα φέρει και άλλες αλλαγές σήµερα το
πρωί ακριβώς για την τροπολογία, στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Ροντούλης.
Συνεπώς, µας ζητάτε και πάλι να τοποθετηθούµε ως εισηγητές
χωρίς να γνωρίζουµε, ποιες είναι οι αλλαγές επί της τροπολογίας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγµή που
δεν έχει κατατεθεί αλλαγή, δεν υπάρχει αλλαγή. Αλλαγή υπάρχει
από τη στιγµή που κατατίθεται.
Έχει κάθε δικαίωµα ο κ. Σταϊκούρας, όπως φαντάζοµαι ότι θα
κάνουν και οι άλλοι εισηγητές, να κρίνει την τροπολογία και αν
θέλει να ζητήσει αλλαγές, είναι δικαίωµά του να ζητήσει αλλαγές.
Θεωρώ δε ιδιαίτερα θετικό, εάν ο κύριος Υπουργός σκέπτεται
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να κάνει ορισµένες αλλαγές –δεν το ξέρω- κατά τον Κανονισµό
να ακούσει τους εισηγητές των κοµµάτων, τις απόψεις των κοµµάτων που εκφράζουν και τους Βουλευτές και να έρθει εν συνεχεία πιθανώς να ανταποκριθεί σε κάποιες από αυτές. Δεν είναι
κακό. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η παρατήρησή µου,
η παρέµβασή µου στο σηµείο αυτό είναι µόνο επί του Κανονισµού. Πρέπει να συνεννοηθούµε για κάτι. Αλλαγές της τελευταίας στιγµής επιτρέπονται µόνο νοµοτεχνικού χαρακτήρα, ήτοι
για ήσσονος σηµασίας ζητήµατα τα οποία διορθώνουν µια κακή
διατύπωση. Αλλαγές που αλλάζουν το ουσιαστικό περιεχόµενο
της νοµοθεσίας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν επιτρέπεται να κατατεθούν χωρίς την τήρηση του τριηµέρου. Για να γίνει αυτό, επιτρέπεται, υπάρχει µια περίπτωση και αυτή είναι πότε; Όταν
συναινέσουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Άρα, για να συνεννοηθούµε µε την Κυβέρνηση, µην έχετε στο µυαλό σας ουσιαστικές αλλαγές άνευ της συναινέσεως.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα πω τώρα αφορά το Προεδρείο
της Βουλής. Αλλαγές που θα κατατεθούν και έχουν ουσιαστικό
περιεχόµενο είναι ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής να µην τις
κάνει δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς, εισηγητής της Πλειοψηφίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, σας παρακαλώ
πολύ. Προχωρούµε στη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, για το διαδικαστικό δεν µου
απαντήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ! Όχι, δεν έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε το δικαίωµα να µου
λέτε «όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ!
Κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι καλό είναι να ηρεµήσουµε. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι νόηµα θα είχε η συζήτηση
που επιχειρούµε να κάνουµε επί των τροπολογιών, οι τοποθετήσεις και των εισηγητών και των µεµονωµένων Βουλευτών, εάν ο
Υπουργός και η Κυβέρνηση είχαν βουλωµένα τα αφτιά τους και
δεν έστεργαν να ακούσουν τις απόψεις και τις προτάσεις µας.
Τότε, σαφώς, θα λέγαµε ότι έχουµε µία Βουλή η οποία µιλά σε
ώτα µη ακουόντων. Δεν µπορώ να καταλάβω, λοιπόν, πώς είναι
δυνατό να λέµε ότι θα πρέπει να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή,
χωρίς η Κυβέρνηση να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις του
Κοινοβουλίου.
Προχωρώ αµέσως στις τροπολογίες.
Με την πρώτη τροπολογία τροποποιείται, αγαπητοί συνάδελφοι, η ισχύουσα ρύθµιση περί Ταµείων Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε αυτό αφ’ενός να µπορεί να ενισχύσει και τα
µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα, αφ’ετέρου να καθίσταται σαφές
ότι το Ταµείο θα µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών
τις οποίες ενισχύει µε κοινές µετοχές, εφόσον αυτές οι τράπεζες
δεν επιτυγχάνουν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσω των
υφιστάµενων ή των νέων µετόχων τους.
Η τροπολογία ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, λειτουργικά θέµατα του
Ταµείου, θέµατα πρόσληψης προσωπικού, τον τρόπο αποτίµησης και διάθεσης των κοινών µετοχών.
Ειδικότερα, µέσα από αυτήν την τροπολογία, ορίζονται τα
εξής: Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα συµµετέχει σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή και στις µεταβατικές τράπεζες.
Το Ταµείο ενεργοποιείται και στις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυµα πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας των
βασικών ιδίων κεφαλαίων, αλλά υφίσταται κίνδυνος να µη µπορεί
να διατηρήσει αυτήν την επάρκεια. Η προσφεύγουσα στο Ταµείο
τράπεζα, πριν υποβάλλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης από το
Ταµείο, πρέπει να έχει προσπαθήσει να προχωρήσει σε αύξηση
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µετοχικού κεφαλαίου, προσφέροντας νέες µετοχές σε τιµές χαµηλότερες του µέσου όρου που ισχύουν στην αγορά. Εφόσον
δεν µπορεί να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά, τότε το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µπορεί να προσφέρει την κεφαλαιακή ενίσχυση σε τιµές σηµαντικά χαµηλότερες από το
µέσο όρο της αγοράς.
Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας διασφαλίζει ότι
οι τράπεζες που λαµβάνουν τη συνδροµή του παίρνουν µέτρα
για αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή εξαγορά ή µεταβίβαση των
δραστηριοτήτων τους σε άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό
εντός είκοσι τεσσάρων µηνών από την κεφαλαιοποίηση. Προβλέπεται ρητώς, η υποχρέωση του Ταµείου να διαθέσει τις κοινές
του µετοχές µέσα σε δύο χρόνια. Εποµένως, η όποια κρατικοποίηση του πιστωτικού ιδρύµατος έχει, όπως είχα πει από το ξεκίνηµα της συζήτησης, µεταβατικό χαρακτήρα.
Προβλέπονται, επίσης, τα ειδικά δικαιώµατα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα έχει πάντα εκπρόσωπο στο διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας, ακόµα και όταν η
συµµετοχή τους δεν δικαιολογεί διορισµό επιτρόπου.
Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος το Ταµείο ικανοποιείται από το προϊόν της προνοµιακά έναντι όλων των άλλων µετόχων και από κοινού µε το
δηµόσιο ως δικαιούχος των προνοµιακών µετοχών του
ν.3723/2008.
Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και ο ΟΔΔΗΧ
µπορούν να παρέχουν εγγυήσεις προς κράτη, διεθνείς οργανισµούς ή άλλους αποδέκτες για την εφαρµογή αποφάσεων που
αφορούν στη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας.
Στο δεύτερο µέρος της πρώτης τροπολογίας προβλέπεται η
µε νόµο λήξη της θητείας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πλην του Προέδρου της και
του εκπροσώπου του Συλλόγου των Εργαζοµένων στην ΕΛΣΤΑΤ.
Και αυτό, γιατί δεν επετεύχθη η αναγκαία οµαλή συνεργασία του
Προέδρου µε τα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Μέχρι την αντικατάσταση όσων µελών λήγει κατά τα ανωτέρω η
θητεία τους, µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν.3832/2010 οι
αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου ασκούνται από τον
Πρόεδρό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων τις δύο τελευταίες ηµέρες να
ακούσουµε και τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Από αυτήν τη διαδικασία, το συµπέρασµα
που αβίαστα θα µπορούσε να βγάλει ο καθένας ήταν ότι έχει
πλέον καταστεί ασύµβατη η παραµονή στο ίδιο διοικητικό συµβούλιο όλων των µελών. Όχι µόνο δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασίας, αλλά είχε χαθεί, απ’ ό,τι περίτρανα ανεδείχθη, κάθε
ίχνος επαφής και συνεννόησης.
Θέλω εδώ να υπογραµµίσω ότι είναι απαράδεκτο να επιχειρείται από ορισµένες πλευρές να δηµιουργηθεί εκ νέου µία κρίση
εµπιστοσύνης, σχετικά µε την ΕΛΣΤΑΤ και τα στατιστικά δεδοµένα που εκδίδει η χώρα µας µέσω αυτής, όταν είναι γνωστό σε
όλους εµάς και στον ελληνικό λαό ότι αυτήν την κρίση εµπιστοσύνης την έχουµε πληρώσει ακριβά µε τα περίφηµα «greek statistics». Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να προβάλλονται ισχυρισµοί
σαν και αυτούς που ακούσαµε και είδαν το φως της δηµοσιότητας όλο το τελευταίο χρονικό διάστηµα του τύπου «φούσκωσαν
το έλλειµµα του 2009 για να µπούµε στο µηχανισµό στήριξης»,
όταν είναι γνωστό ότι στο µηχανισµό στήριξης µπήκαµε έξι ολόκληρους µήνες νωρίτερα από την αναθεώρηση των στοιχείων. Η
αναθεώρηση των στοιχείων έγινε το Νοέµβριο του 2010 και η είσοδος της χώρας µας στο µηχανισµό στήριξης έγινε το Μάιο του
2010 µε έλλειµµα 13,6% και όχι µε το αναθεωρηµένο 15,4% του
Νοεµβρίου.
Ταυτόχρονα, είναι αδιανόητο κάποιοι να λένε ότι το έλλειµµα
του 2009 ήταν µικρότερο από αυτό που περιγράφεται στα στοιχεία, όταν γνωρίζουµε ότι το χρέος το 2009 αυξήθηκε κατά 36
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όµως, προκειµένου να λάµψει η αλήθεια, να ξεκαθαριστεί
χωρίς συνωµοσιολογίες µια για πάντα για το πώς φθάσαµε µέχρι
εδώ και το τι ακριβώς συνέβη, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσουν άµεσα
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στο Προεδρείο της Βουλής πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της δηµοσιονοµικής πορείας της χώρας και ειδικά των στατιστικών στοιχείων για όλη
την τελευταία δεκαετία.
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, όπως υποστηρίζεται και
στην εισηγητική της έκθεση, περιέχει κυρίως νοµοτεχνικού χαρακτήρα τροποποιήσεις. Στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο για
τα τυχερά παιχνίδια, µε στόχο να διορθωθούν κάποιες ελλείψεις
ή να γίνουν αναγκαίες διευκρινίσεις και να διευκολυνθεί η διαδικασία διανοµής των παιχνιοµηχανηµάτων από τον ΟΠΑΠ στους
υποπαραχωρησιούχους, διευκρινίζεται ότι η τιµολογιακή πολιτική που θα διέπει τους παραχωρησιούχους, κατά την εκµετάλλευση των παιχνιοµηχανηµάτων, εντάσσεται στην τιµολογιακή
πολιτική που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, από τον
ΟΠΑΠ. Οι δε παραχωρησιούχοι µπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησής τους, τηρουµένων πάντα των περιορισµών
που επιβάλλονται από το νόµο. Προηγουµένως, το σχετικό
άρθρο προέβλεπε ότι οι παραχωρησιούχοι µπορούν να καθορίζουν την εµπορική τους πολιτική.
Για την επίσπευση των διαδικασιών πιστοποίησης και θέσης
σε λειτουργία των παιχνιοµηχανών ορίζεται µέγιστη χρονική προθεσµία µέχρι δύο µηνών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πιστοποίησης των παιχνιοµηχανών από την Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων. Ορίζεται, επίσης, ότι κατά την πρώτη
εφαρµογή του νόµου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία,
ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέµα για την πιστοποίηση των παιχνιοµηχανηµάτων και των παιγνίων, θα ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.
Περνάω τώρα στην τρίτη τροπολογία που είναι και η επιπλέον
επίµαχη. Θέλω από την αρχή να διευκρινίσω ότι δεν ήταν µια τροπολογία που επέλεξα να εισηγηθώ και να σηµειώσω ότι δεν είµαι
και ευτυχής που την εισηγούµαι. Με αυτήν προβλέπεται για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, δηµοσιονοµική εξυγίανση, αντιµετώπιση επιπτώσεων ύφεσης στον προϋπολογισµό του 2011, η επιβολή ειδικού
τέλους στα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα µε οικιστική ή εµπορική
χρήση που θα εισπράττεται µε τους λογαριασµούς της ΔΕΗ.
Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάµεσου ύψους 4 ευρώ, ανά τετραγωνικό µέτρο στις ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες, οι
οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του τέλους αυτού του
άρθρου 24 του ν. 2130/93. Αφορά 5,79 εκατοµµύρια οικιακές και
εµπορικές παροχές που καλύπτουν δοµηµένες επιφάνειες, συνολικού εµβαδού πεντακοσίων εξήντα δύο εκατοµµυρίων τετραγωνικών µέτρων αντικειµενικής αξίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της φορολογικής διοίκησης 560 δισεκατοµµυρίων ευρώ και
εµπορικής αξίας 1 τρισεκατοµµυρίου ευρώ κατά τις εκτιµήσεις
της Τράπεζας της Ελλάδος. Το επιβαλλόµενο τέλος υπολογίζεται
ότι αντιστοιχεί σε 2 ‰, κατά τα παραπάνω της πραγµατικής
αξίας των ακινήτων. Τα νεόδµητα κτήρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση µε τα παλαιότερα και σε βάθος εικοσιπενταετίας.
Σηµειώνω ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία
µεγαλύτερη από είκοσι πέντε χρόνια και µόνο το 2% έχουν δοµηθεί κατά την τελευταία πενταετία.
Για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισµού του τέλους 0,5% ευρώ, ανεξάρτητα από το
χρόνο δόµησης του ακινήτου, εφόσον πρόκειται για ακίνητο που
ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε πολύτεκνο, άτοµο ανάπηρο ή βαρυνόµενο φορολογικά από ανάπηρο
ή µακροχρόνια άνεργο, µη επιδοτούµενο από τον ΟΑΕΔ. Εξαιρούνται άνεργοι επιδοτούµενοι από τον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστηµα εντός του έτους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, µέχρι
8.000 ευρώ, κατά το προηγούµενο έτος της επιβολής του τέλους.
Ο ειδικός µειωµένος συντελεστής δεν ισχύει για τις παραπάνω
κατηγορίες, εάν το τµήµα του ιδιοκατοικούµενου ακινήτου ξεπερνά τα διακόσια τετραγωνικά µέτρα και βρίσκεται σε περιοχή
τιµής ζώνης κάτω των 3.000 ευρώ, ανά τετραγωνικό µέτρο.
Εξαιρούνται, επίσης, από την υποχρέωση καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους, κτήρια του ελληνικού δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ΟΤΑ, δηµοτικών επιχειρήσεων,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θρησκευτικών νοµικών προσώπων για λατρευτικό, εκπαιδευτικό,
θρησκευτικό και κοινωφελές έργο, νοµικών προσώπων για θρησκευτικούς, εκκλησιαστικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς,
καλλιτεχνικούς και κοινωφελείς σκοπούς, νοµικών προσώπων,
για γήπεδα ή χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, πρεσβείες και
προξενεία, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, διατηρητέα που
δεν ιδιοχρησιµοποιούνται και δεν αποδίδουν εισόδηµα, χώροι
ιστορικών αρχαιολογικών µνηµείων, στάβλοι για οικιακές ανάγκες.
Σε σχέση µε το τελευταίο, πιστεύω ότι έχει γίνει ήδη ένα ξεκαθάρισµα, αλλά πρέπει, αν υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες, κύριε
Υπουργέ, να διατυπωθεί αυτό ακόµα πιο ρητά, ότι εξαιρούνται
όλες οι σταβλικές εγκαταστάσεις και όχι µόνο οι εγκαταστάσεις,
όπως αναφέρεται εδώ, για οικιακές ανάγκες, όπως ήδη έχει παρατηρηθεί και από άλλους συναδέλφους όλου του πολιτικού φάσµατος.
Στο σηµείο αυτό θέλω να προτείνω κάποιες βελτιώσεις, σχετικά µε το τέλος αυτό για το οποίο υπήρξε πολιτική επιχειρηµατολογία από πλευράς του Αντιπροέδρου χθες όλη τη µέρα εδώ
στη Βουλή, βελτιώσεις, που κατά τη γνώµη µου θα βοηθήσουν,
ώστε η καταβολή αυτού του τέλους -από τη στιγµή που δεν µπορούµε να το αποφύγουµε- να γίνει πιο δίκαια.
Η πρώτη, λοιπόν, πρόταση που θέλω να κάνω εδώ είναι να συµπεριληφθούν στις ευπαθείς οµάδες και οι επιδοτούµενοι άνεργοι άνω των έξι µηνών.
Δεύτερη πρόταση, οι παραπάνω επιδοτούµενοι άνεργοι πάνω
από τους έξι µήνες και όλοι οι µακροχρόνιοι άνεργοι µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο νοµοσχέδιο, να µην πληρώσουν. Να απαλλαγούν τελείως από το 0,5 ευρώ ανά
τετραγωνικό µέτρο που προτείνεται µέσα από το νοµοσχέδιο.
Τρίτη παρατήρηση. Ο συντελεστής για τιµές ζώνης µέχρι 500
ευρώ, από 3% που είναι αυτήν τη στιγµή, να κατέβει στο 1%,
καθώς επίσης και ο συντελεστής για τιµές ζώνης από 500 µέχρι
1000 ευρώ, από 4% που είναι να κατέβει στο µισό, στο 2%.
Οι προτάσεις αυτές είναι προτάσεις που θα ευνοήσουν, όπως
καταλαβαίνετε, αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου, καθαρά αγροτικές περιοχές, που έχουν πολύ χαµηλά εισοδήµατα,
ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν αυτό το
βάρος και να µην βρεθούν σε δύσκολη θέση. Προκειµένου να
υπάρξει ισοδύναµο οικονοµικό αποτέλεσµα σε σχέση µε τις
απαλλαγές και τις µειώσεις, τις οποίες πρότεινα, προτείνω να αυξηθούν αντίστοιχα –για να υπάρξει το ίδιο οικονοµικό αποτέλεσµα- οι συντελεστές, για τιµές ζώνης από 3.000 ευρώ και πάνω.
Για την ακρίβεια αυτών, το Υπουργείο Οικονοµικών έχει τη δυνατότητα –δεν θέλω να εξειδικεύσω περισσότερο το τελευταίο
σκέλος της πρότασης- µέσα από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων να τη συγκεκριµενοποιήσει.
Ευχαριστώ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτριο Κουσελά, εισηγητή της Συµπολίτευσης.
Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας πιστεύω να συνειδητοποιήσατε χθες βράδυ, µετά
και τη νέα καταιγίδα µέτρων, το πρώτο τσουνάµι νέων µέτρων,
ότι τελικά πάτος στο βαρέλι δεν είχε µπει. Και σίγουρα, παρά τις
επιθυµίες της Κυβέρνησης, ακόµη δεν έχει µπει. Θέλετε και την
απόδειξη; Σύµφωνα µε την προχθεσινή έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το χρέος θα διαµορφωθεί στο 189% του
ΑΕΠ το 2012, 189%, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, από 127% που ήταν το 2009. Δηλαδή, εξήντα δύο ποσοστιαίες µονάδες αύξηση το χρέος σε τρία χρόνια
και όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, υπό τον έλεγχο της τρόικας, γιατί
κάτι άλλο ψέλλισε χθες ο κύριος Υπουργός.
Το αποτέλεσµα; Κάθε δόση του δανείου να συνοδεύεται από
νέα και επώδυνα µέτρα, από νέες δεσµεύσεις, περισσότερους
φόρους, µεγαλύτερες περικοπές µισθών και συντάξεων, µαζικές
απολύσεις. Μέτρα, προκειµένου να καλυφθούν οι αστοχίες της
οικονοµικής πολιτικής, τόσο στην έµπνευσή της, όσο και στην
εκτέλεσή της. Μέτρα που αποτελούν την πιο έµπρακτη οµολογία
αποτυχίας πλέον και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
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Να θυµίσω απλώς στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας ότι το
µνηµόνιο προέβλεπε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα για το 2011.
Ο περσινός προϋπολογισµός που ψηφίσατε προέβλεπε 14 δισεκατοµµύρια. Το µεσοπρόθεσµο 21. Και σήµερα ο λογαριασµός
υπερβαίνει τα 25 δισεκατοµµύρια. Και όλα αυτά προκειµένου να
µειωθεί το έλλειµµα, εάν µειωθεί, 7 δισεκατοµµύρια. Μέτρα για
25 δισεκατοµµύρια, για να µειωθεί το έλλειµµα, εάν µειωθεί, 7 δισεκατοµµύρια. Πρόκειται για µνηµείο οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας, για τον ορισµό της γυµναστικής στη µαταιότητα.
Δηλαδή τα 3/4 από τις θυσίες των πολιτών, κυρίως λόγω της ύφεσης, πάνε χαµένες. Και οι πολίτες αντί να δουν κάποιο φως, βυθίζονται στο πιο βαθύ σκοτάδι, όπως αυτό στο οποίο θα βρεθούν
εάν δεν µπορέσουν να πληρώσουν το νέο χαράτσι που επιβάλλει
η Κυβέρνηση στα ακίνητα. Νέος φόρος, ο έκτος στα ακίνητα, ο
οποίος πρώτον, αναδεικνύει την αναξιοπιστία της Κυβέρνησης
και του ίδιου προσωπικά του Υπουργού Οικονοµικών.
Πριν από δυο µήνες ο ίδιος υποστήριζε ότι το ακίνητο είναι
ήδη πολύ επιβαρυµένο και οι λογαριασµοί της ΔΕΗ δεν είναι ο
µοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρο. Αφήστε που υπάρχει και
απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
αριθµό 1934/1998, σύµφωνα µε την οποία νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν δικαιούνται να εισπράττουν φόρο και να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η τροπολογία
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος.
Δεύτερον, θα αφυδατώσει πλήρως την ήδη στεγνή αγορά και
θα βαθύνει και άλλο την ύφεση.
Τρίτον, θα αποδειχθεί οικονοµικά αναποτελεσµατικός, αφού
σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος η περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουµένων θα οδηγήσει σε µείωση, αντί για αύξηση των
εσόδων. Εάν µάλιστα η Κυβέρνηση προτίθεται να µονιµοποιήσει
το φόρο, τότε θα πρέπει να συνεκτιµήσει τη συνολική επιβάρυνση του ακινήτου και ελπίζω αυτό να το έχει αντιληφθεί.
Τέταρτον, καταδεικνύει την αδυναµία της Κυβέρνησης να
αντλήσει ισοδύναµα ποσά τόσο από το σκέλος των εσόδων,
όπου αυτά είναι σηµαντικά αυξηµένα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό όσο και σε σχέση µε το σκέλος των εσόδων όπου αδυνατεί να εισπράξει το ΕΤΑΚ του 2009 και το Φόρο Ακίνητης
Περιουσίας του 2010 και του 2011.
Πέµπτον, αποτελεί οµολογία αποτυχίας της Κυβέρνησης να
αντιµετωπίσει στοιχειωδώς την καλπάζουσα φοροδιαφυγή.
Έκτον, επιβεβαιώνει τον πανικό και την ανακολουθία της Κυβέρνησης, αφού περιλαµβάνει πολύ υψηλότερους από τις αρχικές ανακοινώσεις συντελεστές, εξαπλάσιους για τους
αδύνατους και διπλάσιους για τα ακριβότερα ακίνητα, παραβιάζοντας έτσι τις αρχές της ισότητας ενώπιον των δηµοσίων βαρών
και της αναλογικότητας, ενώ ακόµη και ο µειωτικός συντελεστής
παλαιότητας εφαρµόζεται αντίστροφα, ως αυξητικός συντελεστής νεότητας, ώστε να επιβαρύνονται όσοι κατέχουν νεότερα
ακίνητα και όχι να ελαφρύνονται εκείνοι που διαθέτουν τα παλαιότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε άλλη τροπολογία παύονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα µέλη του συλλογικού
οργάνου διοίκησης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πλην του προέδρου και του εκπροσώπου των εργαζοµένων και για άγνωστο
χρόνο αντικατάστασης, παρά το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ σύµφωνα
µε το νόµο απολαµβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής
και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, παρά το γεγονός ότι τα µέλη, σύµφωνα µε το
νόµο, παύονται µε απόφαση του οργάνου που τους διόρισε -και
τα τέσσερα από τα επτά µέλη διορίστηκαν από τη Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής, παρά το γεγονός ότι µε την ατυχή θεσµική µεταβολή που επήλθε πέρυσι το Δεκέµβριο, ενισχύθηκαν
ακόµη περισσότερο οι αρµοδιότητες του προέδρου της αρχής,
µε αποτέλεσµα να µην έχει συνεδριάσει το όργανο επί ένα
χρόνο, παρά τις αντίθετες προβλέψεις του νόµου.
Γιατί το κάνει, όµως, αυτό η Κυβέρνηση; Γιατί δεν εφαρµόζει
το νόµο; Προφανώς, για να επιβάλει τη σιωπή των αµνών, όπως
έκανε και µε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Και αυτό
γιατί κυρίως, πολλά από τα µέλη του οργάνου διοίκησης διαφώ-
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νησαν µε την ένταξη στοιχείων των ΔΕΚΟ στο έλλειµµα του 2009
και µάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική απαραίτητη στατιστική µελέτη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Όµως, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η πραγµατικότητα
δεν αποκρύπτεται. Αποκαλύπτεται από στελέχη µε πολιτική αναφορά στην παράταξή σας. Πρόσφατα ο τέως Υπουργός Οικονοµικών κ. Χριστοδουλάκης επεσήµανε ότι η Ελλάδα, η Κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν έπρεπε να έχει αποδεχθεί πρωτοβουλίες
που οδήγησαν σε απρόσµενη διόγκωση του ελληνικού χρέους.
Άλλες χώρες, είπε, δεν περιλαµβάνουν τις εγγυήσεις των ΔΕΚΟ
στο κρατικό χρέος. Ο κ. Στουρνάρας, Γενικός Διευθυντής του
ΙΟΒΕ ανέφερε εδώ στη Βουλή, στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας ότι κάθε χώρα χρησιµοποιεί το σύστηµα εθνικών λογαριασµών και τις γκρίζες ζώνες, προς όφελός
της. Νοµίζω, συνέχιζε τότε, ότι δεν ήταν πολύ σοφό αυτό που
έγινε όπως έγινε. Έχω πολλά και µεγάλα ερωτηµατικά για την
επαναταξινόµηση. Δεν σας κάνουν αυτοί;
Η Επιτροπή που συνέστησε ο κ. Παπακωνσταντίνου για την
αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων του 2009, στην έκθεσή της το Φεβρουάριο του 2010, σελίδα είκοσι τέσσερα, αναφέρει ότι το υπόλοιπο του χρέους δεν περιλαµβάνει, σύµφωνα
µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική –που την αλλάξατε- το δανεισµό διαφόρων φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η προσπάθεια να επιβάλετε επί µακρόν τη
σιωπή, είναι ατελέσφορη και δεν βοηθά τη χώρα. Τα θέµατα είναι
εξαιρετικά σοβαρά αφού καθορίζουν τη διαδροµή της χώρας και
πρέπει ολόπλευρα να διερευνηθούν. Η αλήθεια, εν τέλει, θα αποκαλυφθεί.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση έχουµε διαφωνήσει και µε την πρόβλεψη που περικλείεται στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου για την παροχή εγγυήσεων, εγγυήσεις οι οποίες σύµφωνα µε την τροπολογία θα
παρέχονται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, του ΟΔΔΗΧ. Τα
µεταγενέστερα της ευρωπαϊκής απόφασης γεγονότα και η ατυχής διµερής συµφωνία Ελλάδας και Φινλανδίας επιβεβαιώνουν
τις ενστάσεις που είχαµε διατυπώσει. Ο Υπουργός Οικονοµικών
άνοιξε ο ίδιος το κουτί της Πανδώρας. Δηµιούργησε έτσι προηγούµενο και για µια σειρά από άλλες χώρες που θέλουν ίση µεταχείριση, αλλά όχι εγγυήσεις. Έτσι αναγκάστηκε να ζητήσει ο
ίδιος από τα κοινοτικά όργανα να κλείσουν το κουτί που ο ίδιος
άνοιξε, δηµιουργώντας ουσιαστικό πρόβληµα στην πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, αποφάσεις κρίσιµες για
το µέλλον της χώρας.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ίδια τροπολογία µεταβάλλεται και διευρύνεται το πλαίσιο ενεργοποίησης και λειτουργίας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε
να υπάρχει ένας ακόµα δανειστής ύστατης καταφυγής που θα
ενισχύει τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,
βασική προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική κατανοµή των οικονοµικών πόρων.
Σήµερα, όµως, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, εξαιτίας κυρίως της κυβερνητικής ανεπάρκειας βρίσκεται αντιµέτωπο µε
πολλές, µεγάλες, διευρυνόµενες προκλήσεις, προκλήσεις που
απορρέουν από τη βαθιά παρατεταµένη ύφεση, από τις συνεχείς
υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών εξαιτίας των υποβαθµίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας, από τον αποκλεισµό των πιστωτικών ιδρυµάτων από τις
διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων, από τη συρρίκνωση του
ρυθµού πιστωτικής επέκτασης εξαιτίας της µείωσης τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς, από τη χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, εξαιτίας της βίαιης και
µεγάλης επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την έντονη και συνεχή εκροή καταθέσεων λόγω της οικονοµικής αβεβαιότητας και των
κυβερνητικών παλινωδιών. Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν ορατές και δυσµενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσµατικότητα, στην ποιότητα χαρτοφυλακίου
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των πιστωτικών ιδρυµάτων. Και αυτές εν αναµονή της αποτίµησης των ζηµιών που θα υποστούν οι τράπεζες από τη συµµετοχή
τους στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αλλά και του
διαγνωστικού ελέγχου που γίνεται στα χαρτοφυλάκιά τους.
Πρόκειται για έλεγχο τη χρονική στιγµή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εξαιτίας της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής, πνίγονται από ρευστότητα και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα
χρέη τους. Αυτή η εικόνα επιτάσσει την ανάγκη συνετής και διορατικής διαχείρισης της κατάστασης τόσο από τα πιστωτικά
ιδρύµατα, όσο και από την πολιτεία.
Πρέπει να έχουµε πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία οφείλουν να
διαχειριστούν αποτελεσµατικά τη φύση και το ύψος των κινδύνων που αναλαµβάνουν, να ενισχύσουν ποιοτικά και ποσοτικά την
κεφαλαιακή τους επάρκεια και να συγκρατήσουν τα λειτουργικά
τους έξοδα και πολιτεία, η οποία οφείλει να λαµβάνει πρωτοβουλίες, για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την
επαρκέστερη µακροπροληπτική και µικροπροληπτική εποπτεία
και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υπουργός Οικονοµικών
έχει το λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα ανακοινώσω ορισµένες αλλαγές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα της ως τώρα συζήτησης, την
οποία παρακολουθώ από το κλειστό κύκλωµα. Δυστυχώς, δεν
µπορώ να παραµείνω τώρα γιατί πρέπει να επισκεφθώ τον κύριο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Θα επανέλθω. Αλλά, σ’ αυτήν τη
φάση της συζήτησης, ήθελα να καταθέσω ορισµένες αλλαγές
νοµοτεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες, βεβαίως, είναι και ουσιαστικές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν είναι ουσιαστικές, να
µας τις καταθέσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Είναι ουσιαστικές υπό την έννοια
ότι γίνονται αποδεκτές οι παρατηρήσεις των Βουλευτών και των
κοµµάτων, οι οποίες αφορούν κυρίως τους ανέργους. Νοµίζω ότι
πρέπει να τροποποιηθεί το σχετικό εδάφιο, ώστε σε περίπτωση
που έχουµε ιδιοκατοίκηση από άνεργο, ο οποίος έχει κυριότητα
ή επικαρπία και είναι µακροχρόνια άνεργος, εγγεγραµµένος στο
µητρώο του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερόµενης εργασίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή του Λογαριασµού Ανεργίας Προσωπικού
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του Λογαριασµού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
αν είναι άνεργος που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης
από τους ως άνω φορείς, και λογαριασµούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα µήνες που προηγούνται κάθε φορά
της ηµερολογιακής βάσης υπολογισµού του τέλους, σε αυτή,
λοιπόν, την περίπτωση απαλλάσσεται πλήρως ο άνεργος. Δεν
πληρώνει ούτε το µισό ευρώ, εφόσον το εισόδηµά του το οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε
προστατευόµενο τέκνο και εφόσον η αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. Φυσικά,
δεν υπάγονται στην εξαίρεση αυτή άνεργοι που έχουν ακίνητο
µε τιµή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ.
Άρα, για τη µεγαλύτερη κατηγορία ανέργων έχουµε µία πλήρη
απαλλαγή, εφόσον δεν υπάρχουν εισοδηµατικά στοιχεία ή στοιχεία ιδιοκτησίας που να επιβάλουν την εξαίρεση από την εξαίρεση.
Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα δεδοµένα των ιδιοκτησιών στην
Ελλάδα, στη φάση αυτή δεν µπορούµε να µειώσουµε τη χαµηλή
επιβάρυνση των 3 ή και 4 ευρώ, γιατί στην περίπτωση αυτή
έχουµε ένα τεράστιο πλήθος ιδιοκτησιών. Άρα, η λογική του συ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στήµατος θα ανατρεπόταν πλήρως. Δηλαδή, έχουµε δυόµισι εκατοµµύρια ιδιοκτησίες που επιβαρύνονται µε 3 ευρώ και µόλις
επτά χιλιάδες ιδιοκτησίες που επιβαρύνονται µε 16 ευρώ, οπότε
θα ανατρεπόταν πλήρως η αναλογία του συστήµατος αν µειώναµε το χαµηλότερο συντελεστή και αυξάναµε τους ανώτερους
συντελεστές.
Με το εθνικό φορολογικό σύστηµα θα έχουµε την ευκαιρία να
εισάγουµε κι άλλες παραµέτρους στο σύστηµα, δηλαδή παραµέτρους που αποτυπώνουν πλήρως την αντικειµενική και ει δυνατόν την αγοραία αξία, γιατί τώρα έχουµε µόνο τιµές ζώνης και
παραµέτρους εισοδηµατικές και παραµέτρους συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως αποτυπώνεται στη φορολογική δήλωση,
στο Ε9.
Στη φάση, λοιπόν, που βρισκόµαστε, νοµίζω ότι κάνουµε την
πιο δίκαιη και λογική ρύθµιση. Άρα, οι συµπολίτες µας που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας, δεν επιβαρύνονται στην πράξη
καθόλου. Καταθέτω το κείµενο αυτό.
Επιπλέον δε, για να µην υπάρχει νοµικό πρόβληµα, στην παράγραφο 1 της τροπολογίας, εκεί που αναφέρεται η ηµεροµηνία
17.9.2011 επειδή έχουµε και τη συνέχεια, πρέπει να είναι κατά
την 17η Σεπτεµβρίου κάθε έτους στο οποίο επιβάλλεται το τέλος,
ώστε να µην έχουµε προβλήµατα µε τις επόµενες εφαρµογές.
Όπως έχω εξηγήσει, κύριε Σταϊκούρα, το µέτρο αυτό επιβάλλεται τώρα. Προβλέπουµε ότι θα ισχύσει και το 2012 και µετά ενσωµατώνεται στο εθνικό φορολογικό σύστηµα. Άρα, θα έχουµε
την ευκαιρία να συζητήσουµε όλες τις όψεις του προβλήµατος
και να το εντάξουµε και στη συνολική ρύθµισή µας για την επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διότι εδώ πρέπει να δούµε συνολικά τα βάρη της ακίνητης περιουσίας.
Λοιπόν, θα επανέλθω στη συζήτηση µε την άδειά σας µετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ, κυρία Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια ερώτηση µόνο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Να απαντήσω στην ερώτηση; Θέλετε να την κάνετε επισήµως για να απαντήσω; Θα µιλήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν θα µιλήσω. Μια ερώτηση θέλω να κάνω…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ζήτηµα αν έχω δύο λεπτά χρόνο.
Θα ήθελα να απαντήσω συνολικά στις ερωτήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω απλώς να κάνω µία διευκρινιστική ερώτηση.
Αν κατάλαβα καλά, µε την τελευταία τροποποίηση, την οποία
κάνετε, δίνετε τη δυνατότητα, την ευχέρεια, να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας του τέλους στα ακίνητα και πέραν του 2012.
Είναι έτσι ή δεν είναι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κάνετε, σας παρακαλώ, όλες τις
ερωτήσεις για να απαντήσω συνολικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί αν πρόκειται περί αυτού, µιλάµε για µία πολύ ουσιαστική αλλαγή, η οποία γίνεται την τελευταία στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο κ. Γιαννόπουλος έχει
το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε επίπεδο κοινοβουλευτικού
ελέγχου, έχω κάνει ερώτηση είναι χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι
είναι εξαρτηµένοι από µηχανήµατα τεχνολογίας που θέλουν ηλεκτρικό ρεύµα. Αν κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα, οι χρόνια αναπνευστικοί ασθενείς, οι νεφροπαθείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν
µπορούν να έχουν καµµία υποστήριξη. Τι θα γίνει µε αυτούς τους
ανθρώπους, που παρά πολλοί εξ αυτών αδυνατούν να πληρώσουν; Τι θα γίνει µε αυτούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Γιαννόπουλε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου επι-
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τρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχω κι εγώ
την ίδια απορία. Η τροπολογία, την οποία αναγνώσατε, ότι το
τέλος θα επιβάλλεται στις 19 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, είναι µια
ουσιαστική αλλαγή. Για να γίνει, λοιπόν, δεκτή, πρέπει να συµφωνήσουν και τα κόµµατα. Δεν νοµίζω πως θα βρείτε κανένα
κόµµα να συµφωνεί σ’ αυτήν την αλλαγή. Είναι ευθύνη του Προεδρείου να µη δεχθεί µία τέτοια τροπολογία. Άρα, εάν επιβάλλει
νέο φόρο στα ακίνητα, ο οποίος πέραν της διετίας, πηγαίνει στο
διηνεκές, να µας το πει µε σαφήνεια.
Δεν το δεχόµαστε και δεν έχετε το δικαίωµα λόγω του Κανονισµού, κυρία Πρόεδρε. Είσαστε εσείς υπεύθυνη -το Προεδρείο
εννοώ, όχι προσωπικά εσείς- αυτήν την τροπολογία να µην την
κάνετε δεκτή.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είναι νοµοτεχνικές οι αλλαγές που ζητούµε, παρακαλώ να µε ακούσετε. Σας είπαµε ότι δεν έχετε το
δικαίωµα να κάνετε την τροπολογία, που µεταφέρει το φόρο
στην ακίνητη περιουσία, στο επόµενο από τα δύο χρόνια. Είναι
µία ουσιαστική αλλαγή και µε βάση τον Κανονισµό, δεν έχετε
αυτήν τη δυνατότητα. Τα κόµµατα δεν συµφωνούν. Έχουν εκφραστεί µε την έναρξη της συζήτησης επί της διαδικασίας και
παρακαλούµε να το διευκρινίσετε. Η παράκληση προς το Προεδρείο -για να την ακούσετε κι εσείς- είναι ότι το Προεδρείο πρέπει να προστατεύσει τη Βουλή. Δεν µπορεί να κάνει δεκτή µία
τέτοια τροπολογία.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσετε από τον Πρόεδρο της
Βουλής να δει αυτήν τη διάταξη, εάν όντως ισχύει η επιβολή του
φόρου και µετά τη διετία.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δύο άλλα θέµατα. Έγινε ολόκληρη
συζήτηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα επανέλθω, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω
πρώτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, γιατί
υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχουν δύο θέµατα.
Έγινε µία συζήτηση χθες αν επιβάλλεται, µε βάση την τροπολογία σας αυτή, φορολογία στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της
στάνης πάνω από ένα ορισµένο αριθµό κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε, διότι στο νόµο του 1993
που αναφέρεστε, εξαιρούνται.
Επίσης, υπάρχει ένα δεύτερο θέµα. Εξαιρείτε τα τουριστικά
καταλύµατα –και ορθώς το κάνετε- και τα ξενοδοχεία.
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Δεν εξαιρούνται τα ξενοδοχεία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν εξαιρούνται τα ξενοδοχεία; Άρα θα πληρώσουν κι αυτά τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης
από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν κατάλαβα καλά το περιεχόµενο
της τροποποίησης που προτίθεται να καταθέσει ο κύριος Υπουργός, στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται το «17/9» µε το «κατ’
έτος». Αυτό σηµαίνει στην πραγµατικότητα ότι ουσιαστικά θα
έρθει σε σύγκρουση µε τη διάταξη της παραγράφου 4. Γιατί η
παράγραφος 4 ορίζει ποια ακίνητα περιλαµβάνονται στο τέλος
και ορίζει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, 17/9 και για το 2012 την
28/4/2012. Εδώ προφανώς διαµορφώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο
για να εφαρµοστεί η δέσµευση η οποία εξηγγέλθη, ότι το τέλος
αυτό θα επεκταθεί παραπέρα και πέρα από το 2012. Τι σηµαίνει
αυτό; Αυτό στην πραγµατικότητα αποτελεί ουσιαστική αλλαγή,
σηµαίνει άλλη δηµοσιονοµική µεταχείριση, σηµαίνει άλλες προϋποθέσεις και εποµένως δεν επιτρέπεται η Κυβέρνηση να καταθέσει αυτήν την αλλαγή τώρα. Αποτελεί αλλαγή ουσίας και δεν
είναι νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Υπουργός
κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’ αρχάς εδώ υπάρχει νοµίζω
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µια απόλυτη και βαθιά παρεξήγηση. Ποιος έχει επιβάλει στην Αίθουσα αυτήν την αντίληψη ότι η Βουλή συζητά και δεν µπορεί να
επιφέρει αλλαγές στο κείµενο, ότι το κείµενο είναι αµετάβλητο,
όπως εισάγεται στην Ολοµέλεια η οποία ψηφίζει; Οποιαδήποτε
αλλαγή µπορεί να επιφέρει η Ολοµέλεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ουσίας;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Απολύτως, µπορεί να φέρει οποιαδήποτε αλλαγή. Από πού έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι το κείµενο εισάγεται και παραµένει αµετάβλητο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Από τον Κανονισµό και το Σύνταγµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ποιος το λέει αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα άρθρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Έχετε πλήρως παρεξηγήσει για
την έννοια της τροπολογίας. Η Βουλή επεξεργάζεται, ψηφίζει και
διαµορφώνει. Έχετε την εντύπωση ότι οι Βουλευτές εδώ παρίστανται και µετέχουν σε µια διαδικασία, η οποία δεν επηρεάζει
το τελικό κοινοβουλευτικό αποτέλεσµα; Πρώτον αυτό επί της
διαδικασίας και επί του Συντάγµατος, γιατί ακούω πρωτοφανή
πράγµατα.
Δεύτερον, επί της ουσίας έχουµε πει από την αρχή ότι το τέλος
αυτό επιβάλλεται για το 2011 και για το 2012 και εντάσσεται στο
εθνικό φορολογικό σύστηµα για τα επόµενα έτη αλλά εκεί βεβαίως θα επεξεργαστούµε όλες τις παραµέτρους του συστήµατος και όλες τις επιβαρύνσεις των ακινήτων. Γιατί κάνω την
αλλαγή; Την αλλαγή την κάνω σε σχέση µε την ηµεροµηνία 17/9,
γιατί όπως έχουµε ανακοινώσει πέρα από το κλείσιµο του προϋπολογισµού του 2011 και πέρα από τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού
του
2012
διαπραγµατευόµαστε
και
επεξεργαζόµαστε όλη τη διάρκεια του µεσοπροθέσµου προγράµµατος έως και το 2014, δηλαδή ως τη λήξη του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Εάν δεν
αποσαφηνιστεί το ζήτηµα αυτό στη Βουλή, τότε στους καταλόγους –γιατί περί αυτού πρόκειται- των εποµένων ετών, πρέπει
εκεί που υπολογίζεται ένα έσοδο δηµοσιονοµικό της τάξεως των
2 και πλέον δισεκατοµµυρίων να τοποθετηθεί µείον 2 δισεκατοµµύρια και να αρχίσουµε τη βάση υπολογισµού του µελλοντικού
προϋπολογισµού του 2013 και 2014 από µείον 2 δισεκατοµµύρια,
δηλαδή µείον 1% του ΑΕΠ επειδή η Βουλή δεν θα έχει ψηφίσει
την αλλαγή της ηµεροµηνίας. Δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό
και να το βρει µπροστά της και αυτό η κυβέρνηση που θα χειριστεί τον προϋπολογισµό του 2013 και 2014. Είναι τόσο απλά τα
πράγµατα. Όταν έχεις τετραετή προϋπολογισµό και κάνεις µια
εγγραφή εσόδου, εάν δεν επαναληφθεί το έσοδο, πρέπει να το
αφαιρέσεις.
Αυτή είναι η εξήγηση που δίνω στη Βουλή και κυρίως αυτή
είναι η εξήγηση που δίνω στους πολίτες που µας ακούνε. Γιατί
εσείς νοµίζετε ότι εδώ κάνετε τώρα κοινοβουλευτική αντιδικία ή
ότι θέτετε ένα ζήτηµα διαδικασίας, τι είναι τροπολογία και τι είναι
προσθήκη και τι µπορεί να κάνει η Βουλή, παρερµηνεύοντας πλήρως όχι µόνο το Σύνταγµα και τον Κανονισµό αλλά και την ανάγκη της χώρας.
Ο κ. Γιαννόπουλος έκανε ένα ερώτηµα στο οποίο θα απαντήσω. Η εξουσιοδότηση που έχει ο Υπουργός για την έκδοση
υπουργικής απόφασης περιλαµβάνει και τα θέµατα αυτά. Όπου
έχουµε θέµατα κοινωνικής ευαισθησίας, προστασίας, υγείας και
ζωής θα λυθούν µε τον καλύτερο τρόπο.
Θα επανέλθω. Δυστυχώς πρέπει να πάω στον κύριο Πρόεδρο,
αλλά θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους
Βουλευτές οι τροποποιήσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Καλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη, πήρατε το λόγο και πήρατε τις απαντήσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί του
Κανονισµού υπάρχει ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν υπάρχει ερώτηση επί
του Κανονισµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Και εµείς θέλουµε να µιλήσουµε επί
του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Επειδή είναι επί του Κανονισµού, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
ξέρω αν σας ενδιαφέρει η τήρηση του Συντάγµατος και του Κανονισµού, αλλά επειδή ακούµε πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα,
λέει το άρθρο 74 του Συντάγµατος τα εξής µεταξύ άλλων: «Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται µόνο αν έχουν
υποβληθεί τρείς τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της
συζήτησης στην Ολοµέλεια στο κατά το άρθρο 71 Τµήµα ή στην
αρµόδια Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισµός». Τι διαφυλάσσει αυτό; Γιατί το επιχείρηµα του κυρίου
Υπουργού είναι ότι µπορεί ελεύθερα να διαµορφώνεται από τη
Βουλή το περιεχόµενο ενός νοµοσχεδίου. Μάλιστα. Εδώ, όµως,
δεν είναι αυτή η περίπτωση. Εδώ η περίπτωση είναι ότι έρχεται
και µε µια προσθήκη ο κύριος Υπουργός αλλάζει το περιεχόµενο
της νοµοθεσίας. Δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν είναι ότι
αλλάζει ένα µικρό πράγµα. Είναι ότι αλλάζει µια κεντρική επιλογή. Αλλάζει η διάρκεια, αλλάζει ο χρόνος της επιβολής του τέλους. Και εµείς λέµε ότι αυτό και αιφνιδιάζει τη Βουλή και δεν
συνδέεται µε δηµοσιονοµικές εκτιµήσεις από το Λογιστήριο του
Κράτους και σε τελευταία ανάλυση βρίσκει αντίθετες, όπως
κατ’αρχάς φαίνεται να τοποθετούνται, τις πτέρυγες της Βουλής,
πάντως το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και εποµένως αυτό είναι
κάτι που δεν είναι επιτρεπτό να γίνει. Αυτό είναι η τοποθέτηση
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ως προς το συγκεκριµένο
ζήτηµα που ετέθη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης επί του Κανονισµού.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας έχω ζητήσει το λόγο
από την ώρα που έδωσε διευκρινίσεις ο κύριος Υπουργός.
Έχουν απόλυτο δίκιο όλες οι παρατάξεις της Βουλής όταν
έθεσαν το θέµα επί της διαδικασίας. Το έθεσαν από τη µεριά του
ΣΥΡΙΖΑ, το έθεσε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και το έθεσε
και η Νέα Δηµοκρατία. Είπαµε αν υπάρχουν τροπολογίες νοµοτεχνικού περιεχοµένου, να τις φέρει για συζήτηση στη Βουλή
πριν την τοποθέτηση των εισηγητών των κοµµάτων.
Ήρθε ο κύριος Υπουργός ως σίφουνας και έφυγε και λυπάµαι
πάρα πολύ που είναι και συνταγµατολόγος. Είναι δυνατόν να έρχεται από τα έδρανα των Υπουργών ο Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και να µας λέει µε βάση ποια άρθρα του
Συντάγµατος παραβιάζεται ο Κανονισµός και το Σύνταγµα; Σας
τα ανέγνωσε ο κ. Βορίδης. Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις τροπολογίες που µας έφερε; Υπάρχει
άποψη του Νοµικού Συµβουλίου της Βουλής; Υπάρχει έλεγχος
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Πώς έρχεται και φέρνει
τέτοιες τροπολογίες;
Το ίδιο έγινε και χθες. Θα σας παρακαλέσω να καλέσετε στην
Αίθουσα τον κ. Πετσάλνικο, αν µας ακούει. Αν δεν έρθει, παρά
τη συµπάθεια που τρέφω στο πρόσωπό του, αυτό σηµαίνει ότι
κρύβεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε ολοκληρώσει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να έρθει ο κ. Πετσάλνικος
και να µας διευκρινίσει αν αυτή η τροπολογία επί της ουσίας πα-
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ραβιάζει ή όχι τον Κανονισµό, να γραφτεί στα Πρακτικά και αν
δεν παραβιάζει τον Κανονισµό, να ξέρει η Βουλή και τώρα και
στο µέλλον ότι µπορεί αυθαίρετα, µε γενική εξουσιοδότηση, να
νοµοθετεί κατά βούληση τις προθέσεις του εκάστοτε Υπουργού.
Παραβιάζεται µε σαφήνεια το άρθρο 74 του Συντάγµατος και
ο Κανονισµός της Βουλής σε πλείστα άρθρα και παρακαλώ το
Προεδρείο να τοποθετηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω
να εκφράσω την ένστασή µου, διότι δεν δίνεται έτσι ο λόγος επί
του Κανονισµού. Κατά τον Κανονισµό όφειλαν και ο κ. Βορίδης
και ο κ. Κεφαλογιάννης, αλλά και εσείς, κυρία Πρόεδρε –µε συγχωρείτε, µε όλη την αγάπη που σας έχω- οφείλατε να τηρήσετε
τον Κανονισµό. Έπρεπε εγγράφως, µαζί µ’ έναν άλλο Βουλευτή,
να ζητήσουν λόγο επί του Κανονισµού.
Κύριε Βορίδη, δεν το πράξατε και επικαλείστε παραβίαση του
Κανονισµού παραβιάζοντας ο ίδιος τον Κανονισµό, ενώ είµαι βέβαιος ότι τον ξέρετε πολύ καλά. Δεν ισχύει το ίδιο για τον κ. Κεφαλογιάννη.
Το δεύτερο ως προς την ουσία: Η Βουλή έχει δικαίωµα να συζητήσει επί της ουσίας ένα άρθρο, όποιο άρθρο και αν είναι αυτό
και να ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία να αλλάξει κάποια
πράγµατα. Εδώ δεν έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός, δεν διαµορφώνει η Βουλή. Εισάγει η εκτελεστική εξουσία και εποµένως η
εκτελεστική εξουσία πρέπει να επανεισάγει, να κάνει δηλαδή τη
διόρθωση ακούγοντας τη Βουλή ή τις πτέρυγές της ή παρατηρήσεις Βουλευτών.
Άρα έχει δικαίωµα µε προτάσεις Βουλευτών, µε βάση τη συζήτηση που θα διαµορφωθεί στην Ολοµέλεια, ο κύριος Υπουργός και όχι εµείς –δεν το διαµορφώνει η Βουλή- να διορθώσει επί
της ουσίας κάποιο κοµµάτι αυτής της τροπολογίας, αυτού του
άρθρου που έφερε και όχι να εισάγει ένα άσχετο άρθρο ή ένα
άλλο άρθρο επί άλλου θέµατος.
Παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, να σταµατήσει η συζήτηση και
να λάβει το λόγο ο επόµενος αγορητής, που είναι ο Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και να περιµένουµε να
πάρουµε το κείµενο που διανεµήθηκε φαντάζοµαι, για να δούµε
αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τέτοια ζητήµατα ώστε να µπορέσουµε µετά να τοποθετηθούµε µε την ησυχία µας και όχι ανεύθυνα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω δώσει το λόγο σε κανέναν. Σας παρακαλώ πολύ!
Έδωσα το λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και
τους αγορητές την ώρα που έφερε ο Υπουργός τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και τις τροποποιήσεις στην τροπολογία. Δεν θέσατε
όλα τα ζητήµατα. Πήρατε το λόγο για δεύτερη φορά, ενώ όπως
είπε ο κ. Πρωτόπαπας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, αυτό θα
έπρεπε να γίνει γραπτώς. Άρα εγώ έκανα µια υπέρβαση και παρέκκλιση και σας έδωσα το λόγο για πολλοστή φορά.
Δεν παραβιάστηκε ο Κανονισµός. Πολλές φορές έχουν γίνει
τροποποιήσεις κατά τη ζωντανή συζήτηση της Ολοµέλειας της
Βουλής και έχουν απορριφθεί ή όχι οι τροποποιήσεις που έχουν
γίνει από τους Υπουργούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, για ένα
λεπτό επί του Κανονισµού. Έχετε γραπτό κείµενο; Αν έχετε γραπτό κείµενο, να το φέρετε διότι εγώ τώρα παραβιάζω τον Κανονισµό, όπως το έκανα κατά παρέκκλιση µέχρι τώρα δίνοντας
πολλάκις το λόγο σε ειδικούς αγορητές και σε Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν παραβιάζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, ο Κανο-
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νισµός δεν είναι κάτι που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εντυπώσεις, µε την ανοχή του Προεδρείου σε αυτήν την περίπτωση.
Δώστε γραπτώς ό,τι έχετε επί του Κανονισµού. Δέχτηκα όλες τις
αιτιάσεις…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ ανέδειξα το θέµα και σας
παρακάλεσα, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Υπουργός, να µπορέσω να πω σε µισό λεπτό έναν αντίλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο κύριος Υπουργός σάς
άκουσε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν µας άκουσε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχει ολοκληρωθεί το ζήτηµα. Για το σεβασµό στη διαδικασία και τον Κανονισµό, καλώ
τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο να λάβει το λόγο ως ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξαίρεση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, σ’ αυτά που διανεµήθηκαν δεν υπάρχει µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ζήτησα να κατατεθούν
στα Πρακτικά από τον κύριο Υπουργό και να διανεµηθούν στους
Βουλευτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις-τροποποιήσεις που είχε
τη βούληση ο κύριος Υπουργός να καταθέσει.
Το λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα ασχοληθούµε µε
το γράµµα του Κανονισµού, αλλά µε την ουσία των διατάξεων
αυτών γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά ότι ο Κανονισµός και το Σύνταγµα είναι κοµµένα και ραµµένα στα µέτρα εξυπηρέτησης µιας
βαθιάς αντιλαϊκής και ταξικής πολιτικής, που όταν ακόµη και
αυτό το γράµµα του Κανονισµού δεν βολεύει αυτήν την πολιτική,
ποδοπατιέται πολύ εύκολα.
Από αυτήν την άποψη αυτό που είναι κρίσιµο είναι ότι και µε
τις τελευταίες χθεσινοβραδινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πλέον καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση σε διατεταγµένη υπηρεσία προχωρά στην υλοποίηση ενός
συνειδητού εγκλήµατος, ενός διαχρονικού εγκλήµατος σε βάρος
της εργατικής τάξης, σε βάρος του λαού µας.
Με καθηµερινά µέτρα τούς οδηγείτε στην ολοκληρωτική χρεοκοπία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, µε αποκλειστικό γνώµονα
απλά και µόνο να σώσετε τους πιστωτές, τα µονοπώλια, τους
ιµπεριαλιστικούς θεσµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σώσετε το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα αλλά και το πολιτικό και
κρατικό οικοδόµηµα που υπηρετεί αυτήν τη βαρβαρότητα.
Κάθε µήνα, κάθε εβδοµάδα, κάθε µέρα εξαγγέλλετε, νοµοδοτείτε, δροµολογείτε µέτρα ύψους δεκάδων δισεκατοµµυρίων
ευρώ που σφαγιάζουν τον λαό. Σκοπός σας είναι να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών. Με αφορµή τον υπαρκτό
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και την ανάγκη για δηµοσιονοµική
πειθαρχία, τα σπασµένα, δηλαδή τα χρέη που δηµιούργησαν οι
καπιταλιστές, τα χρέη που δηµιούργησε το πολιτικό τους προσωπικό και τα οποία διόγκωσε η καπιταλιστική κρίση, ζητάτε να
τα πληρώσει ο λαός.
Άλλοι, δηλαδή, τα σπάνε, τα τρώνε και άλλοι πρέπει να τα πληρώσουν. Γι’ αυτό και νοµιµοποιείται ο λαός να πει το µεγάλο
«όχι»! Δεν θα πληρώσουµε ούτε ένα τσακιστό ευρώ ούτε µια δεκάρα τσακιστή για τα χρέη που δηµιούργησαν οι κεφαλαιοκράτες και το πολιτικό τους προσωπικό.
Δεν σταµατάτε όµως εκεί. Δεν είναι µόνο αυτά τα µέτρα που
παίρνετε. Προχωράτε ακόµη παραπέρα, στο σφαγιασµό οποιουδήποτε εργατικού, ασφαλιστικού δικαιώµατος για να οδηγήσετε
την εργατική δύναµη σε µισθούς φτώχειας, εξαθλίωσης και πείνας. Γιατί τι άλλο µπορεί να είναι αυτό που ανακοινώσατε; Πόσο
εισφέρει δηλαδή στα δηµοσιονοµικά µεγέθη αυτή η πρόταση
που κάνατε;
Να επιταχυνθούν, λέει η χθεσινή σας ανακοίνωση, ακόµη περισσότερο οι επεµβάσεις στην αγορά εργασίας στο όνοµα της
µεγαλύτερης απελευθέρωσης, της κατάργησης κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. Προς όφελος των καπιταλιστών, των εργοδοτών τσακίζετε ουσιαστικά το σήµερα, αλλά πολύ περισσότερο
το αύριο της εργατικής τάξης.
Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί η βασική σας στόχευση, αυτό που
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προσπαθείτε µε νύχια και µε δόντια να αποκρύψετε είναι ότι µέσα
από αυτήν τη διαδικασία, τις επιλογές και τα µέτρα, θέλετε να
στηρίξετε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Θέλετε εργαζοµένους πάµφθηνους χωρίς δικαιώµατα, χωρίς µέλλον, χωρίς αξιοπρέπεια.
Εδώ αποκαλύπτεται ο ρηχός, ψεύτικος και επικίνδυνος διαχωρισµός στον οποίο προχωράτε εσείς, µε τη συµπαράσταση και
άλλων δυνάµεων και κοµµάτων, ανάµεσα στο δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή ο σπάταλος δηµόσιος τοµέας, ο κακός
δηµόσιος υπάλληλος που δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερα προνόµια
σε σχέση µε τον εργαζόµενο του ιδιωτικού τοµέα.
Και όµως, αυτή η λογική συµπαρασύρει ακόµη περισσότερο
σε ένα µέλλον µαύρο και τους εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα
και µάλιστα µε τις ίδιες τις νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες. Εάν
το πράγµα είχε έτσι, εάν πραγµατικά η κατάσταση στον ιδιωτικό
τοµέα ήταν µαύρη και δυσοίωνη –και έτσι είναι!- χωρίς να τηρείται ούτε στοιχειωδώς µια εργατική νοµοθεσία, τότε αυτό που θα
έπρεπε να κάνετε είναι να προστατεύσετε τον εργαζόµενο στον
ιδιωτικό τοµέα.
Εσείς όµως µε το πρόσχηµα αυτό, όχι µόνο δεν πάτε σε καµµία
προστασία, αλλά διαµορφώνετε συνθήκες ακόµη χειρότερες,
όσον αφορά το εργασιακό, το ασφαλιστικό περιβάλλον και τις
συνθήκες εργασίας. Λέτε παραµύθια, λέτε ψέµατα ότι είστε αναγκασµένοι να πάρετε αυτά τα µέτρα, για να µπορεί να εκταµιευθεί η έκτη δόση και να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις! Τα
δικά σας στοιχεία σας διαψεύδουν παταγωδώς!
Τι λέει η επίσηµη εκτέλεση του προϋπολογισµού του πρώτου
επταµήνου του 2011; Λέει ότι τα φορολογικά έσοδα, τα οποία
συγκεντρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 26,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οι δαπάνες για τους µισθούς, τις συντάξεις, για τις
όποιες επιδοτήσεις σε ασφαλιστικά ταµεία για κοινωνική προστασία, για περίθαλψη, αλλά και οι λειτουργικές δαπάνες του
κράτους, όλα µαζί, ανέρχονται στα 26,8 δισεκατοµµύρια. Υπάρχει µια διαφορά 300 εκατοµµύρια. Για 300 εκατοµµύρια γίνεται
όλη αυτή η φασαρία;
Όµως, από την άλλη πλευρά, τι αποκρύπτετε; Αποκρύπτετε
ότι δώσαµε το επτάµηνο, για εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους,
σε τόκους και χρεολύσια 31,1 δισεκατοµµύρια! Να ποιο είναι το
πρόβληµα! Να ποιο είναι το πρόβληµα και καταφεύγετε σε δανεισµό, στα µνηµόνια και στην τρόικα και στους µηχανισµούς! Το
κάνετε για να εξυπηρετήσετε τους πιστωτές –και µε τι τρόπο;αναπαράγοντας και διευρύνοντας το δηµόσιο χρέος ακόµα περισσότερο σε βάθος δεκαετιών.
Άρα, λοιπόν, η επίθεση αυτή θα έχει διάρκεια δεκαετιών, θα
είναι ανελέητη σε βάρος του λαού. Αυτό κάνετε και όχι για τους
µισθούς και τις συντάξεις. Οι µισθοί και οι συντάξεις µπορούν να
πληρωθούν µόνο από τα φορολογικά έσοδα, τα ήδη υπάρχοντα.
Από αυτήν την άποψη, αποκτά µια ιδιαίτερη αξία να αποκαλυφθεί όλη αυτή η αντιπαράθεση, η οποία γίνεται σε σχέση µε τη
δηµιουργική ή µη λογιστική. Η Κυβέρνηση προχωρά µε νέα ρύθµιση σε µία από τις τροπολογίες που έχει καταθέσει στην κατάργηση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Υπάρχουν εδώ
διάφορα ζητήµατα που αναδείχθηκαν από τον Τύπο, πως υπάρχουν αµφιβολίες αν η αναθεώρηση του ελλείµµατος είναι υπαρκτή ή όχι.
Πρώτη φορά συµβαίνει αυτό το πράγµα που η Νέα Δηµοκρατία σήµερα διαρρηγνύει τα ιµάτιά της; Μα, αντίστοιχη εικόνα παρακολουθούσαµε, όταν και ο Υπουργός Οικονοµικών κ.
Αλογοσκούφης έκανε την απογραφή. Το ΠΑΣΟΚ τότε διαρρήγνυε τα ιµάτιά του για δηµιουργική λογιστική και συνενόχους
στην τότε κρατική στατιστική υπηρεσία –και σήµερα στην ανεξάρτητη, που είναι αναξιόπιστες και οι δύο- που ήταν η ΕΛΣΤΑΤ,
η EUROSTAT!
Ήταν η EUROSTAT, η αξιόπιστη κατά τα άλλα Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία έκανε πλάτες και στο γραφείο της κρατικής τότε Στατιστικής Υπηρεσίας –και σήµερα ανεξάρτητης
αρχής- να κάνει τα µαγειρέµατα. Γιατί η δηµιουργική λογιστική
είναι βασικό εργαλείο στο να µπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να
δικαιολογεί τη βάρβαρη και ταξική πολιτική, την οποία εφαρµόζει.
Από αυτήν την άποψη, η βασική τροπολογία που απασχολεί
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περισσότερο είναι αυτή που αφορά το νέο χαράτσι στα ακίνητα,
στο σπίτι δηλαδή του φτωχού, του µεροκαµατιάρη που µε κόπους, µε θυσίες, µε δάνεια, µε χρωστούµενα έφτιαξε για να µπορέσει να έχει ένα κεραµίδι. Γιατί το καυστικού χαρακτήρα κράτος
έχει µετατρέψει το δικαίωµα στη στέγαση –την ύπαρξη δηλαδή
λαϊκής κατοικίας, λαϊκής στέγης- σε εµπόρευµα και µάλιστα πανάκριβο και τώρα φορολογείτε και από πάνω τον φτωχό και τον
φορολογείτε για µια ζωή συν τοις άλλοις, µέσα από αυτές τις
τροποποιήσεις της διάταξης που φέρατε και που πλέον δεν θα
είναι για δύο χρόνια, αλλά θα έχει ένα αόριστο µέλλον διαρκείας.
Μάλιστα, αυτό το αντιµετωπίζετε µε ψυχρότητα και κυνικότητα, όταν στην εισηγητική έκθεση λέτε: Σιγά, τι είναι αυτό το
τέλος, τι είναι αυτό το χαράτσι; Είναι το 2‰ της αξίας των κτισµάτων και των ακινήτων! Για ένα 2‰ κάνετε έτσι; Έλεος!
Έλεος για το πού θα φτάσει η κυνικότητά σας! Έλεος για το πού
θα φτάσει! Δεν έχει όρια!
Βεβαίως, αυτή η κυνικότητα είναι υποχρεωµένη να στηρίξει µια
τόσο βάρβαρη πολιτική. Σε τι σηµείο φτάνετε; Συνδέετε την πληρωµή αυτού του χαρατσιού µε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό,
όπως είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και ενέργειας στις οικογένειες, που βεβαίως στον καπιταλισµό µετατρέπεται σε εµπόρευµα. Ακόµη, δηλαδή, και αν κάποιος µπορεί µε χίλια ζόρια και
µε δυσκολίες λόγω της απελευθέρωσης, της αύξησης των τιµολογίων της ΔΕΗ να πληρώσει το ρεύµα, εσείς θα του το κόψετε
γιατί δεν θα µπορεί να πληρώσει το χαράτσι. Ενώ µπορεί να πληρώσει µε χίλιους κόπους και δυσκολίες το ρεύµα, του το κόβετε
γιατί –λέει- δεν θα εφαρµοστεί αυτή η διάταξη.
Ποιο σατανικό µυαλό σκέφτηκε µε αυτήν τη λογική, να συνδέσει το χαράτσι µε µια βασική λαϊκή ανάγκη; Πρόκειται βεβαίως
για ένα τεράστιο, σατανικό, επικίνδυνο και αρρωστηµένο µυαλό
και αυτό έρχεται τη στιγµή που κόβετε τους µισθούς και τις συντάξεις –νέα µέτρα σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων- ανατρέπετε τις συνθήκες εργασίας στο δηµόσιο και στον
ιδιωτικό τοµέα, οδηγείτε σε εφεδρεία και απολύσεις δεκάδες χιλιάδες εργαζοµένους, εµπορευµατοποιείτε βασικές ανάγκες του
λαού στην παιδεία, στην υγεία.
Ακόµη, δεκάδες και εκατοντάδες φάρµακα βγαίνουν έξω από
τις λίστες, για να τα πληρώνει ο λαός, ενώ πρόκειται για βασικές
ανάγκες. Αυξάνετε τη φορολογία, το ΦΠΑ, προσθέτετε καθηµερινά άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η ανεργία φουντώνει
φτάνοντας στο ένα εκατοµµύριο ανέργους. Ο επαγγελµατίας
οδηγείται ουσιαστικά στη χρεοκοπία.
Σε όλο αυτό το περιβάλλον βάζετε και ένα νέο, βάρβαρο χαράτσι σε κόσµο που ακόµα και αν χρωστά, ακόµα και αν έχει υποθηκεύσει το ακίνητό του µέσα από τα δάνεια που έχει πάρει και
αυτός όµως θα κληθεί να πληρώσει ακόµη περισσότερο. Να ποια
είναι η ταξική σας ευαισθησία! Αυτή είναι η ταξική σας ευαισθησία να πληρώσουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι βαριά άρρωστοι, να πληρώσουν οι άνεργοι. Ο άνεργος δεν πρέπει να
πληρώσει ούτε 1 ευρώ.
Από την άλλη µεριά, απαλλάσσετε τους βιοµηχάνους από την
καταβολή του τέλους. Γιατί απαλλάσσετε τους βιοµηχάνους;
Μήπως θα απαλλάξετε και τους εφοπλιστές; Έχετε σκοπό να
απαλλάξετε τους εφοπλιστές; Τους βιοµηχάνους γιατί τους
απαλλάσσετε µε την τροπολογία; Είναι τα φτωχαδάκια της υπόθεσης; Είναι αυτοί που δεν µπορούν να πληρώσουν, ενώ ο νεφροπαθής πρέπει να πληρώσει; Με ποια λογική και µε ποια
κριτήρια οι βιοµήχανοι να µην πληρώσουν; Αυτή είναι η ταξική
σας ευαισθησία: Ό,τι συµφέρει τους κεφαλαιοκράτες και ο λαός
ας πάει να κόψει το κεφάλι του!
Γι’ αυτό και εµείς το λέµε καθαρά. Ακόµη περισσότερο σήµερα
νοµιµοποιείται ο λαός οργανωµένα, µαζικά, ταξικά να αρνηθεί να
πληρώσει τα χαράτσια γιατί πρέπει να κατανοήσει πέρα ως πέρα
ότι οι θυσίες που κάνει γίνονται κινητήρια δύναµη για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Δεν είναι ότι δεν πιάνουν τόπο, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας. Πιάνουν τόπο. Πιάνουν τόπο υπέρ των κεφαλαιοκρατών! Πιάνουν τόπο για τη σωτηρία του καπιταλιστικού
συστήµατος που και εσείς θέλετε να σώσετε. Οι θυσίες τους διαµορφώνουν ένα µέλλον καταστροφικό για τον ίδιο τον εργαζόµενο και την οικογένειά του ένα µέλλον φτώχειας και
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εξαθλίωσης. Οι θυσίες τους γίνονται για να γίνουν ακόµα πιο
πλούσιοι οι πλουτοκράτες.
Έτσι, λοιπόν, ο λαός νοµιµοποιείται να λέει: Καµµία θυσία για
την πλουτοκρατία! Σήµερα οργάνωση της πάλης για να ανατραπούν αυτά τα βάρβαρα µέτρα κι η πολιτική, να ανατραπούν οι
συσχετισµοί δύναµης και να οικοδοµηθεί η λαϊκή συµµαχία, µε
την οποία θα περάσουν στην αντεπίθεση οι εργάτες, οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι έµποροι, η φτωχή αγροτιά,
που θα ανατρέψει το βάρβαρο σύστηµα της εξουσίας του κεφαλαίου και των µονοπωλίων και θα οργανώσει τη λαϊκή εξουσία
και οικονοµία, για να µπορεί να απολαµβάνει τον πλούτο, ο
οποίος έχει δηµιουργηθεί και δηµιουργείται και µπορεί να δηµιουργηθεί, για να καλύψει τις ανάγκες και όχι τα κέρδη των τρωκτικών του µεγάλου κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητηθεί να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 541 και ειδικό 94, καθώς και για την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 543 και ειδικό 96 από τη Νέα Δηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Σας ενηµερώνω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία
θα διεξαχθεί την ερχόµενη Τρίτη περίπου στις 19.00’.
Υπάρχει γραπτό αίτηµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 67 του Κανονισµού της Βουλής, επί του Κανονισµού από
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Λαφαζάνη και τον κ. Παπαδηµούλη.
Ο πρώτος, ο κ. Λαφαζάνης, έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εδώ σε αυτήν
την Αίθουσα συµβαίνουν τραγελαφικά πράγµατα που θυµίζουν
κωµωδία της κακιάς ώρας.
Κύριε Οικονόµου, ακούσαµε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονοµίας ότι τροποποιεί µια διάταξη
και µάλιστα διάβασε από ένα χαρτί την τροποποίηση την οποία
έκανε. Ρωτήσαµε διευκρινιστικά αν αυτή η τροποποίηση σηµαίνει
χρονική επέκταση της καταβολής αυτού του απαράδεκτου τέλους για τα ακίνητα. Στην ουσία, µε έναν πλάγιο, έµµεσο τρόπο
επιβεβαιώθηκε ότι περί αυτού πρόκειται. Είπε ότι θα διανεµηθεί
αυτή η τροποποίηση, την οποία προφορικά ανέπτυξε. Δεν διανεµήθηκε εδώ, κυρία Πρόεδρε, καµµία τροποποίηση. Προφανώς,
όµως, έχει κατατεθεί και έχει εγγραφεί στα Πρακτικά ως τροποποίηση του Υπουργού, επί της οποίας –υποτίθεται- ξεκινάει η διαδικασία και τοποθετείται το Σώµα, χωρίς όµως να υπάρχει και
στο γραπτό κείµενο.
Εδώ, πέραν της παραβίασης του Κανονισµού, στην οποία θα
αναφερθώ πολύ επιγραµµατικά, έχουµε και έναν εµπαιγµό της
Βουλής. Πότε θα µάθουµε γραπτώς –γιατί ξέρετε, ακουστικά δεν
συγκρατεί καθένας τα πάντα- τι τροποποίηση θα φέρει τελικά ο
κύριος Υπουργός; Πότε θα το µάθουµε, για να ξέρουµε και εµείς
να τοποθετηθούµε; Μιλάνε οι εισηγητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω.
Η χρονική επέκταση κατά δύο χρόνια του τέλους των ακινήτων
είναι ουσιαστική αλλαγή, η οποία στην ουσία είναι νέα ρύθµιση.
Δεν είναι κάτι νοµοτεχνικό επί της παλιάς τροπολογίας, αλλά νέα
ρύθµιση. Και είναι νέα ρύθµιση, γιατί δεν µπορεί να εισάγεται ένα
τέλος το οποίο λέτε ότι θα το κάνετε για ένα χρόνο και µε τροποποίηση να γίνεται δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια στη συνέχεια
και να λέτε: «Έχουµε το δικαίωµα να το κάνουµε, διότι απλώς
φέρνουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις». Δεν είναι καθόλου έτσι.
Εδώ έχουµε άλλη διάταξη, η οποία πρέπει να εισαχθεί µε όρους
του Κανονισµού, µε αυτά που προβλέπονται και όχι µε αυτόν τον
αεροπλανικό τρόπο, διά προφορικής εισήγησης του κυρίου
Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παραβιάζετε τον Κανονισµό, γιατί σύµφωνα µε το άρθρο και το τυπικό µέρος µιλήσατε
τρία λεπτά, ενώ επιτρέπεται να µιλήσετε µόνο δύο λεπτά.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε την επιχειρηµατολογία µου ότι δεν είναι δυνατόν να εισάγονται τέτοιου είδους –
απαράδεκτες, βεβαίως- ρυθµίσεις που συνιστούν νέα
τροπολογία, όταν δεν έχει συζητηθεί από πουθενά, από καµµία
πτέρυγα της Βουλής. Αυτό δεν προκύπτει, διότι ετέθη έστω και
από ένα Βουλευτή εδώ κατά την οµιλία του ότι ζητά τέτοια αλλαγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα έχουµε µονοµερή ενέργεια κατά παράβαση του Κανονισµού από την κυβερνητική πλευρά και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί, να µη συζητηθεί και το Προεδρείο, τηρώντας τον
Κανονισµό, νοµίζουµε ότι πρέπει να πράξει τα δέοντα, αυτά που
πρέπει να πράξει ως Προεδρείο, που περιφρουρεί τον Κανονισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Λαφαζάνη.
Πρώτον, τον Κανονισµό όσον αφορά το χρόνο τον παραβιάσατε κατά δύο λεπτά, µιλήσατε επιπλέον, για το τυπικό της υπόθεσης, επειδή τυπικά ζητήσατε το χαρτί.
Δεύτερον, δεν υπάρχει παρεµπίπτον ζήτηµα. Ο Υπουργός σάς
απήντησε σε αυτά που ρωτήσατε και βεβαίως το Προεδρείο είπε
αυτό που κατέθεσε ο Υπουργός να διανεµηθεί στους Βουλευτές
και αυτό διενεµήθη. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που κατέθεσε ο
Υπουργός διενεµήθη.
Προχωράµε, λοιπόν, κανονικά στη διαδικασία και στην τήρηση
του Κανονισµού µε τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε τι διενεµήθη, γιατί δεν το κατάλαβα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ο κ. Λαφαζάνης δεν ξέρει τι διενεµήθη, κυρία Πρόεδρε. Πρωτοφανή πράγµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Το πήραν πίσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ε, λοιπόν; Ισχύει το διανεµηθέν,
κύριε Σταϊκούρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι κατέθεσε ο Υπουργός διενεµήθη στους
Βουλευτές.
Έχω δώσει το λόγο στο Βουλευτή, τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Παρακαλώ, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το µόνο ζήτηµα το οποίο υφίσταται σε αυτό το οποίο ανέφερε
ο κ. Λαφαζάνης -το οποίο ουσιαστικώς είναι απολύτως ορθόείναι ότι παρά την εξαγγελία για προσθήκη για την οποία µίλησε
ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απλώς αυτή µέχρι στιγµής δεν έχει συντελεστεί υπό την έννοια της καταθέσεως του εγγράφου. Ωστόσο, καλό είναι να ακουστεί αυτό το οποίο έθεσα
κατ’ αρχάς, αλλά έθεσε και ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι καλό είναι να µην το καταθέσει για τον απλούστατο λόγο
ότι τότε θα υπάρχει ζήτηµα παραβιάσεως του Συντάγµατος,
αυτού που προβλέπεται στο Σύνταγµα, το πώς κατατίθενται οι
υπουργικές προσθήκες και τροπολογίες.
Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει πια
καν επιχειρηµατολογία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Όταν
λέω ότι δεν υπάρχει επιχειρηµατολογία, ακόµα και ο αξιότιµος
και αγαπητός συνάδελφος, εισηγητής της Συµπολιτεύσεως, αναφερόµενος στις ρυθµίσεις τις οποίες προτείνει µε τις τροπολογίες η Κυβέρνηση, ουσιαστικώς, απλώς τις ανέγνωσε. Δεν
υπάρχει πια το παραµικρό επιχείρηµα.
Ανατρέχει κάποιος για αυτήν τη σκανδαλώδη ρύθµιση, για
αυτήν την απαράδεκτη ρύθµιση, γι’ αυτήν τη βαθιά ανήθικη ρύθµιση της επιβολής του τέλους ακινήτων στα επιχειρήµατα της αιτιολογικής εκθέσεως.
Επιχείρηµα πρώτο. Είναι προτεραιότητα εθνικού συµφέροντος
που συµβάλλει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Επιτρέψτε µου να
πω ότι οποιοδήποτε µέτρο, το οποίο µειώνει τις δαπάνες ή αποπειράται να αυξήσει τα έσοδα, ουσιαστικά συµβάλλει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Άραγε, µε αυτήν την έννοια, κάθε µέτρο
είναι αποδεκτό; Να προτείνω ένα ωραίο µέτρο µε αυτήν την έν-

17413

νοια; Φορολογία 90%. Γιατί όχι; Συµβάλλει στη δηµοσιονοµική
εξυγίανση. Ας αρχίσετε να φορολογείτε τον κόσµο 90%. Έχω και
ένα άλλο, καλύτερο µέτρο. Γιατί να είναι τόσο χαµηλό το τέλος;
Αυξήστε το στο 20% της αξίας των ακινήτων. Στα πέντε χρόνια
να του το παίρνετε το ακίνητο. Και αυτό συµβάλλει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Ας πούµε τι χρειάζεται, λοιπόν, για να είναι ηθικός ένας φορολογικός νόµος. Εδώ, όµως, θα θέσουµε αυτό το παλιό ερώτηµα.
Μπορεί ένας νόµος να είναι ανήθικος; Υπάρχουν ανήθικοι νόµοι;
Και θα πάω και σε κάτι περισσότερο. Μπορεί να γεννιέται µία
ηθική υποχρέωση να παραβαίνεις το νόµο; Να, ένα παλιό ερώτηµα. Ο νοµικός θετικιστής λέει «όχι», αφού ψηφίστηκε και υπάρχει η έκδοση ενός νόµου µε µια τυπική διαδικασία, ο νόµος αυτός
πρέπει να εφαρµόζεται. Εάν ο νόµος αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φτάνει να απειλεί την επιβίωση κάποιου, πρέπει να
εφαρµόζεται;
Για να πληρώσουµε το χαράτσι της Κυβέρνησης άραγε πρέπει
να αφήσουµε τα παιδιά µας να πεινάσουν; Τότε η ηθική µας υποχρέωση πού βρίσκεται; Στο να ταΐσουµε τα παιδιά µας ή στο να
εκπληρώσουµε την υποχρέωσή µας από το νόµο;
Γιατί αυτός ο φόρος δεν έχει λογική και δεν έχει και ηθική;
Πρώτον, δεν συνδέεται µε τη φοροδοτική ικανότητα. Δεν θέτει
το ζήτηµα του εισοδήµατος. Πόσα έχω; Και λέει: Έχεις ένα σπίτι.
Μα, το σπίτι αυτό µου δίνει εισόδηµα; Για το εισόδηµα µε το
οποίο απέκτησα το σπίτι, δεν φορολογήθηκα; Αν το σπίτι δεν µου
δίνει εισόδηµα; Δεν τον νοιάζει τον κύριο Υπουργό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν το χρωστάω;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν τον νοιάζει τον κύριο Υπουργό.
Δεν την νοιάζει ενδεχοµένως την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία,
η οποία έρχεται να ψηφίσει και να στηρίξει αυτό. Δεν τους νοιάζει. «Να το πουλήσετε, για να πληρώσετε αυτό το φόρο».
Υπάρχει ένα ακόµη αστείο στην αιτιολογική έκθεση. Η επιχειρηµατολογία της αιτιολογικής έκθεσης είναι ότι µε αυτόν το
φόρο η πραγµατική αξία του ακινήτου εξαρτάται απολύτως από
την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Τους χρωστάνε λεφτά
οι Έλληνες πολίτες για να µην καταρρεύσει η χώρα, διότι αν καταρρεύσει η χώρα, θα µειωθούν οι αξίες των ακινήτων. Ενώ τώρα
που θα αρχίσουν να τα πουλάνε «µπιρ παρά» θα αυξηθούν οι
αξίες των ακινήτων. Ενώ τώρα που βάζεις τον πολίτη να πληρώνει και να ξανά πληρώνει το περιουσιακό του στοιχείο, προσδίδεται αξία στα ακίνητα.
Εδώ πια έχουµε την κατάργηση των επιχειρηµάτων. Δεν υπάρχει καµµία λογική. Και όχι µόνο δεν υπάρχει λογική, αλλά υπάρχει
και αναλγησία. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι που δεν µπορούν να
πληρώσουν; Ξανά θέτω αυτό το ερώτηµα. Θα µου πει κάποιος:
«Μα, αυτό µπορούν να το επικαλεστούν πολλοί για τους φόρους». Σωστό.
Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν δηλαδή κάποιος δεν µπορεί να πληρώσει έναν φόρο;
Τον κυνηγάµε διοικητικά. Έτσι δεν κάνουµε, κύριε Υπουργέ;
Έχουµε τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων. Κάνουµε
αναγκαστική εκτέλεση στα περιουσιακά του στοιχεία. Εκεί προβλέπει ο νοµοθέτης –ακούστε- ότι ακόµη και αυτή η κατάσχεση
του µισθού µπορεί να γίνει σε ένα µέρος. Γιατί λέει ο νοµοθέτης
της διοικητικής εκτέλεσης: «Εγώ δεν πάω να του πάρω του ανθρώπου όλα τα µέσα επιβιώσεως. Πρέπει να του αφήσω κάτι για
να ζει». Ναι, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος,
αλλά να έχει κάτι για να ζει.
Τι άλλο λέει ο Κώδικας Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων; Να του
πάρουµε τα περιουσιακά του στοιχεία; Να του δεσµεύσουµε τις
καταθέσεις; Ναι, αν έχει. Τι άλλο λέει; Αν είναι η µη καταβολή
του φόρου του από ένα ποσό και πάνω, να τον πάµε και στο ποινικό δικαστήριο να πει γιατί δεν πλήρωσε. Και τον ακούει ο δικαστής και αν πει και αποδείξει «µα, δεν πλήρωσα γιατί δεν είχα,
γιατί µου έτυχε αυτό, γιατί έγινε εκείνο», του λέει ο δικαστής:
«Ελαφρυντικά. Δέκα µέρες φυλακή. Αναστέλλω. Σήκω φύγε».
Γιατί αντιµετωπίζεται µε την επιείκεια που προβλέπει ο ποινικός
νοµοθέτης.
Τι ρυθµίζετε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ξέρετε ποια
είναι η κύρωση που επιβάλλετε σ’ αυτόν που δεν έχει; Ότι δεν
δικαιούται να έχει ηλεκτρικό. Κόβετε το ρεύµα του φτωχού αν-
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θρώπου, του αδύναµου, αυτού που δεν καταφέρνει να πληρώσει
αυτό το τέλος.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο: Η ΔΕΗ θα το κάνει αυτό; Απόφαση
του Αρείου Πάγου αναφέρει ότι δεν µπορείτε να αναθέτετε σε
εταιρείες την είσπραξη τελών. Έχει κριθεί το ζήτηµα. Κι αυτό θα
το γράψουµε στα παλιά µας τα παπούτσια; Αυτή είναι η σύµβαση
που έχει ο ηλεκτροδοτούµενος. Έχει µία σύµβαση µε τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνω το αντίτιµο της ηλεκτρικής
ενέργειας και µου δίνεις την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι η
σύµβαση που έχω. Τον εξουσιοδότησα εγώ, ο οφειλέτης, να εισπράττει φόρους για λογαριασµό µου; Από πού; Και µάλιστα, µε
ποια κύρωση; Τη διακοπή της µεταξύ µας συµβάσεως;
Τι είναι αυτά; Πού οδηγείτε την κατάσταση; Αφήστε τώρα την
ιστορία ότι αυτό είναι η σωτηρία της πατρίδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πότε συζητάγαµε –το λέω στην
κοινοβουλευτική Πλειοψηφία- το µεσοπρόθεσµο; Τι ακούγατε
από τον Αντιπρόεδρο; Δεν ακούγατε το: «Όχι άλλα µέτρα»; Ότι:
«Θα εφαρµοστούν αυτά και δεν υπάρχουν άλλα µέτρα»; Δεν ήταν
αυτές οι δεσµεύσεις; Θυµάµαι πολύ καλά τις δεσµεύσεις σας,
τον χαρακτηρισµό του µεσοπρόθεσµου: «Άδικα τα µέτρα, αλλά
εξορθολογίζονται µε το εθνικό φορολογικό. Θα τα µαζέψουµε.
Είναι άδικα. Θα τα κάνουµε, αλλά τελειώνουµε». Και να τα.
Και όχι µόνο αυτό όσον αφορά την αστοχία του 1,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά έχουµε και την κατάργηση του αφορολόγητου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας,
σας έρχεται να ψηφίσετε το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ; Θα
παίρνετε φόρους από ανθρώπους µε εισόδηµα 420 ευρώ το
µήνα. Έλεος!
Τις δικές σας αστοχίες, τα δικά σας λάθη, τις καθυστερήσεις
σας, την αδυναµία σας να συµµαζέψετε το δηµόσιο, θα το πληρώσει η κοινωνία;
Να φύγετε τώρα από την Κυβέρνηση. Σας έχει ανεχτεί ο τόπος
πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
Εννοείται ότι δεν έχει νόηµα να ψηφιστεί οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρουδή Βορίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 23 Σεπτεµβρίου
2011, το οποίο έχει ως εξής:
Α. «ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και του 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1303/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ροδούλας Ζήση προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου.
2.- Η µε αριθµό 1299/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου προς την
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των σχολικών βιβλίων.
3.- Η µε αριθµό 1306/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος
Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
να επιτρέψει στην εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης» την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος χρυσού στο Πέραµα Θράκης.
4.- Η µε αριθµό 1312/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη
προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών
των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
χώρας.
5.- Η µε αριθµό 1305/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµανατίδου – Πασχαλίδου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους επιτυχόντες
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µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την εφαρµογή του
ν.3699/2011.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 1297/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστου
Πρωτόπαπα προς τους Υπουργούς Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για
αναδροµική επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων.
2.- Η µε αριθµό 1300/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την προώθηση επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Πόρτο-Λάφια της Καρυστίας Εύβοιας.
3.- Η µε αριθµό 1307/20-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεόδωρου
Ιγνατιάδη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πρόσφατη πυρκαγιά στον Έβρο.
4.- Η µε αριθµό 1298/19-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών κεφαλαίων
στην Ελβετία».
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούγοντας τα βάρβαρα κυβερνητικά µέτρα που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ και βλέποντας όλο αυτό το κακόγουστο θέατρο µε την παραβίαση του Συντάγµατος, της κοινής λογικής και
το όργιο της κουτοπονηριάς, µε τη γνωστή τροπολογία –που
ακόµη δεν την έχουµε πάρει- µε την οποία µονιµοποιείτε το χαράτσι στα ακίνητα, αυτό που µου έρχεται αµέσως να πω είναι:
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι, κύριε Οικονόµου.
Η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» -µια κατ’εξοχήν φιλοκυβερνητική εφηµερίδα- αναφέρει σήµερα: «Στο θυσιαστήριο µισθωτοί, συνταξιούχοι και τριάντα χιλιάδες έφεδροι. Τα συνήθη θύµατα θα
πληρώσουν το λογαριασµό».
Η λυπητερή ανακοινώθηκε χθες βράδυ, όχι από τον Πρωθυπουργό, που κρύβεται για εβδοµάδες και µήνες, όχι από τον λαλίστατο και πληθωρικό Αντιπρόεδρο, που χθες το βράδυ
κρύφτηκε κι αυτός -αν και είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργόςαλλά µε µια γραπτή ανακοίνωση από τον δυστυχή Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε αποτύχει παταγωδώς
και στέλνετε το λογαριασµό τής δικής σας αποτυχίας χέρι-χέρι
µε την τρόικα στα πιο αδύνατα στρώµατα του ελληνικού λαού.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Παπανδρέου, κύριε Βενιζέλο,
δεν έχετε λαϊκή νοµιµοποίηση γι’ αυτήν την αντιλαϊκή καταιγίδα.
Σας το φωνάζουν πλέον και οι Βουλευτές σας. Σας το είπαν και
οι Υπουργοί σας προχθές στην Κυβερνητική Επιτροπή. Η λαϊκή
εντολή του 2009 δεν είναι λευκή επιταγή για να κάνετε τα εντελώς αντίθετα. Γι’ αυτό και η λύση είναι να φύγετε το συντοµότερο δυνατό µε τον πιο αξιοπρεπή, δηµοκρατικό και έντιµο τρόπο
που προβλέπει µια κοινοβουλευτική πολυκοµµατική δηµοκρατία:
τις εκλογές.
Και αν θέλετε να φύγετε προσθέτοντας κάτι θετικό σ’ αυτήν
την αλυσίδα των αρνητικών επιλογών, µε την οποία έχετε βουλιάξει τον τόπο, ψηφίστε την απλή αναλογική. Ακόµη και αν δεν
συµπράξει η Νέα Δηµοκρατία του κ. Σαµαρά, υπάρχουν οι διακόσιοι Βουλευτές που θα εξασφαλίσουν πλήρη αντιστοιχία
ψήφων και εδρών, που θα εξασφαλίσουν ένα πάγιο αίτηµα δηµοκρατίας και έντιµης διαχείρισης των πραγµάτων, που απαιτεί
η ψήφος του κάθε πολίτη, είτε στη δεξιά είτε στο κέντρο είτε
στην αριστερά, να ζυγίζει το ίδιο και να µην ζυγίζει η ψήφος στο
πρώτο κόµµα διπλάσια από ό,τι η ψήφος σ’ ένα κόµµα της αριστεράς.
Πρέπει να µιλήσει ο λαός και να αποτυπωθεί στο νέο Κοινοβούλιο αυτό γνήσια και αντιπροσωπευτικά. Έτσι, µόνο µπορεί να
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διαµορφωθεί ένας νέος πολιτικός χάρτης που θα σαρώσει ένα
άθλιο πολιτικό σύστηµα που έφερε την Ελλάδα και τους Έλληνες
σ’ αυτά τα χάλια. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, είναι ζήτηµα κοινωνικής επιβίωσης και συνοχής και είναι και ένα ουσιαστικό φρένο
στην κοµµατική άλωση του κράτους, η οποία µας έφερε εδώ.
Παπανδρέου και Σαµαράς, συζητούσαν πριν µερικές εβδοµάδες για σύµπραξη κυβερνητική µε Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Αν οµολογούν έµπρακτα, λοιπόν, ότι δεν µπορούν, αν στο
παρασκήνιο συζητούν σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας µεταξύ
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, αν συνοµολογούν το τέλος
αυτών των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων που το κόµµα που
παίρνει το κράτος τα παίρνει όλα και χρησιµοποιεί το κοµµατικό
ταµείο ως δικό του µαγαζί, ας δεχτούν την απλή αναλογική. Το
κόστος των εκλογών είναι πολύ µικρότερο από το να σέρνεται
και να σαπίζει στην πλάτη των ασθενέστερων στρωµάτων του ελληνικού λαού αυτή η κατάσταση.
Τα νέα µέτρα δεν είναι στις τροπολογίες που συζητάµε τώρα,
αλλά θα έρθουν σε λίγες µέρες, για τον ελληνικό λαό είναι ήδη
στην πλάτη του. Σοκ και δέος. Ποιοι πληρώνουν πάλι; Οι πιο αδύναµοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα παρακαλούσα για την
ησυχία σας, κύριοι συνάδελφοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, κύριε Οικονόµου, σε µια χώρα που οι εφοπλιστές
έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή, που η Εκκλησία έχει σκανδαλώδεις
φοροαπαλλαγές, µε τα µέτρα που αποφάσισε, λέει ότι, όποιος
έχει εισόδηµα πάνω από 400 ευρώ το µήνα, θα φορολογείται.
Σας ερωτώ, εσάς τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα τα ψηφίσετε
αυτά τα µέτρα; Και άντε και τα ψηφίσατε, θα µπορέσετε να τα
υπερασπίσετε στον κόσµο που σας έστειλε στα βουλευτικά
έδρανα; Και ως πότε µια κοινωνία που δεν θα αντέχει θα σας ανέχεται; Ως πότε θα δέχεται να πληρώνει το λογαριασµό επειδή
εσείς δεν µπορείτε να περιορίσετε φοροδιαφυγή, παραοικονοµία, επειδή εσείς αρνείστε να υποχρεώσετε τους πλουσίους να
βάλουν το χέρι στην τσέπη, επειδή δεν κόβετε τις πελατειακές
σπατάλες, τα δώρα στη διαπλοκή, τα ακριβά έργα, τις ακριβές
προµήθειες, τους υπερεξοπλισµούς, τις µίζες;
Άκουγα τον κ. Βενιζέλο πριν από δύο εβδοµάδες, να λέει ότι
θα επιβάλλουµε χαράτσι στα ακίνητα και θα συζητήσουµε µε
τους εφοπλιστές πως µπορούν να συµβάλλουν και αυτοί. Μας
δουλεύουν κανονικά! Να επιβάλετε στους εφοπλιστές και πηγαίνετε να συζητήσετε µε το λαό.
Έρχοµαι στο χαράτσι για τα ακίνητα. Με αυτήν την άθλια τροπολογία, η οποία παραβιάζει τα πάντα και τον Κανονισµό και την
κοινή λογική και κάθε έννοια δηµοκρατίας και κοινοβουλευτισµού
εφαρµόζετε το «ουδέν µονιµότερο του προσωρινού», τα δύο
χρόνια γίνονται τέσσερα και ξέρει ο Έλληνας πολίτης ότι αυτό
είναι µόνιµο πια. Τι δηλαδή; Να πληρώνουν όλοι ένα είδος ενοικίου στο σπίτι τους. Γιατί; Γιατί η Κυβέρνηση δεν µπορεί να µαζέψει φόρους από εκεί που πρέπει και µπορεί και που προβλέπει
το Σύνταγµα και δεν µπορεί να κόψει δαπάνες από εκεί που πρέπει. Το φτωχό λαϊκό νοικοκυριό θα πληρώσει 3 ευρώ το τετραγωνικό, αλλά εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και οι ναοί.
Παραβιάζονται και κοινοτικές οδηγίες. Σήµερα, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Χουντής, κατέθεσε µια ερώτηση
στην Κοµισιόν µε την οποία αποδεικνύει και τεκµηριώνει ότι µ’
αυτό το χαράτσι και, όπως το µεθοδεύετε, παραβιάζεται η οδηγία 72/2009 που απαγορεύει τη διακοπή σύνδεσης καταναλωτών
που είναι κοινωνικά ευάλωτοι και αδύνατοι σε κρίσιµες περιόδους. Μα, αν δεν είναι αυτή κρίσιµη περίοδος, ποια είναι;
Επίσης, υπάρχει και η οδηγία 13/1993, κύριοι της Κυβέρνησης,
η οποία λέει ότι σε µια σύµβαση ανάµεσα στον καταναλωτή και
στην εταιρεία που του παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα, το να έρχεται
κάποιος και να παρεµβάλει µια νέα ρήτρα αυτή είναι καταχρηστική ρήτρα, δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης και άρα, είναι παράνοµη.
Γι’ αυτό εµείς ενθαρρύνουµε την κοινωνία των πολιτών και θα
τη στηρίξουµε πέρα από τον πολιτικό αγώνα, πέρα από το «δεν
έχω», «δεν αντέχω», «δεν µπορώ να πληρώσω» να κινηθούµε και
νοµικά µέσω των Ενώσεων Καταναλωτών απέναντι σ’ αυτό το
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άθλιο χαράτσι, αν περάσει.
Έρχοµαι στην τροπολογία για την καρατόµηση του ΕΛΣΤΑΤ.
Ο κ. Βενιζέλος πριν δύο εβδοµάδες εξώθησε σε παραίτηση, µε
τη συνδροµή απ ό,τι κατάλαβα δυστυχώς και του Προέδρου της
Βουλής του κ. Πετσάλνικου, την επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής επειδή κατέθεσε µια έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής που έλεγε ότι τα πράγµατα
πάνε άσχηµα, τρέχει άσχηµα η ύφεση, τρέχει άσχηµα η ανεργία,
έχει εκτροχιαστεί ο προϋπολογισµός και ανεβαίνει και το χρέος,
όλα αυτά στο όνοµα των οποίων επιβάλλονται και τα µέτρα. Τι
έκανε ο κ. Βενιζέλος; Καρατόµησε την κ. Μπαλφούσια, την
εξώθησε σε παραίτηση.
Τι γίνεται τώρα µε την ΕΛΣΤΑΤ; Ένα διοικητικό συµβούλιο, που
το πρότεινε και το ενέκρινε η Σύνοδος των Προέδρων της Βουλής
µετά από πρόταση της Κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ, έχει πάψει να συνεδριάζει,
αλληλοκαταγγέλλονται τα µέλη που το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση
πρότειναν και µερικοί έχουν φτάσει και στα δικαστήρια. Το
διοικητικό συµβούλιο δεν λειτουργεί παραβιάζοντας το νόµο που
ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος κατηγορείται για ενός ανδρός
αρχή και πρακτικές «yes, men» προς τους δανειστές µας και τι
έρχεται η Κυβέρνηση και κάνει; Αντί να µας πει ένα συγγνώµη γι’
αυτό το µπάχαλο που η ίδια προκάλεσε, αντί να µας δώσει
εξηγήσεις για τις καταγγελίες περί µαγειρεµάτων δίπλα στα greek
statistics τώρα έχουµε και τα τρόικα statistics, λέει: «καρατοµώ
τους πάντες και κρατάω τον Πρόεδρο», αυτόν για τον οποίο δεν
ακούστηκε µια καλή κουβέντα από όλους τους άλλους.
Αν θέλετε, κύριε Οικονόµου, να κάνετε µια καλύτερη αρχή,
ζητήστε συγγνώµη για το µπάχαλο που προκαλέσατε και
ξηλώστε τους όλους. Αφού δεν έχει την ευθιξία ο κ. Γεωργίου να
παραιτηθεί µόνος του ακούγοντας ό,τι του λένε όλα τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης, αλλά και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην
Επιτροπή Οικονοµικών, ξηλώστε τους όλους και φέρτε µια
πρόταση να εγκριθεί µε αξιοκρατικά κριτήρια για να έχουµε
αξιόπιστη Στατιστική Αρχή.
Έρχοµαι στο EFSF, σ’ αυτόν τον ευρωπαϊκό µηχανισµό. Εµείς
θεωρούµε τις ρυθµίσεις που αφορούν στο ύψος των κεφαλαίων
και στις αρµοδιότητες ανεπαρκείς για την αντιµετώπιση της
κρίσης χρέους. Αυτό αποδεικνύεται και από το πως
αντιµετωπίζουν οι κερδοσκόποι και οι αγορές αυτόν το
µηχανισµό. Γι’ αυτό και δεν θα υπερψηφίσουµε αυτό το άρθρο.
Θέλω, όµως, εδώ να σταθώ στην τροπολογία. Μέσα από την
τροπολογία στο άρθρο περί EFSF οι εγγυήσεις που ζητούν οι
Φινλανδοί, η ίση µεταχείριση που ζητούν οι Σλοβάκοι και πολλές
άλλες χώρες, οι Αυστριακοί κ.λπ., περνάνε µέσα από αυτήν την
τροποποίηση, που µας ζητάτε να εγκρίνουµε τώρα. Οι εγγυήσεις
θα δοθούν από την Ελλάδα µέσω της υπαγωγής των τραπεζών
στο µηχανισµό, µέσω του EFSF. Και έτσι αυτό που µας ξορκίζατε
όλο αυτόν τον καιρό ότι δεν πρόκειται να το δεχτείτε ότι είναι
κόκκινη γραµµή, οι λεγόµενες εµπράγµατες εγγυήσεις, δίνονται
µέσα από αυτήν την τροπολογία. Όσοι λέγατε ότι είναι «κόκκινη
γραµµή» το «όχι εµπράγµατες εγγυήσεις», θα την ψηφίσετε
αυτήν την τροπολογία;
Έρχοµαι τώρα σε ένα τελευταίο και κλείνω: Είναι φανερό ότι
καταψηφίζουµε και τις τρεις τροπολογίες. Πρέπει, όµως, να µπει
ένα φρένο σε αυτόν τον εξευτελιστικό για το Κοινοβούλιο και για
όλους µας –και για τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και που νοµοθετούσε και η προηγούµενη
κυβέρνηση: Να φέρνει αλλαγές τις τελευταίας στιγµής, ουσιαστικές, πολλές από αυτές πονηρές, κουτοπόνηρες, µε δώρα σε
συγκεκριµένα συµφέροντα, µε χαράτσια στους πολλούς και
στους ασθενέστερους.
Η πρακτική αυτή καταργεί το Κοινοβούλιο και υπονοµεύει τον
Κανονισµό. Και αυτό γίνεται επειδή το Προεδρείο δε φυλάττει
τον Κανονισµό, βάζει το κοµµατικό συµφέρον όπως το αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση. Δεν νοµίζω ότι αυτό υπηρετεί το συµφέρον του ΠΑΣΟΚ. Επειδή όµως, το Προεδρείο γίνεται από
φρουρός του Κανονισµού, υπερασπιστής των κυβερνητικών χειρισµών, νοµίζω ότι είναι ευθύνη των Βουλευτών να υπερασπίσουν την κοινή λογική, τον Κανονισµό και τη δηµοκρατία, πράγµα
που σηµαίνει να αρνούνται τις αλλαγές που έρχονται την τελευ-
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ταία στιγµή. Και επειδή ο Κανονισµός απαιτεί οι ουσιώδεις αλλαγές που έρχονται την τελευταία στιγµή, για να νοµοθετηθούν να
έχουν και τη συναίνεση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, εγώ
περιµένω στη συνέχεια της συζήτησης να ακούσω και Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ που θα πουν «Φτάνει πια!». Διότι πάρα πολλές από
τις ρυθµίσεις που µετά οδήγησαν στη σύσταση εξεταστικών και
προκαταρτικών επιτροπών οφείλονται σε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο: Χθες, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε µε µια ρελάνς σε κάποιες δηλώσεις από τη Νέα Δηµοκρατία ότι θα ετοιµαστεί εξεταστική επιτροπή για τα greek statistics
και για το πώς φτάσαµε ως εδώ. Θεωρείτε ότι σας πιστεύει κάποιος, ότι θα βγει κάτι µέσα από αυτή την ιστορία εκτός από µια
αποπροσανατολιστική κοκοροµαχία ανάµεσα στους δύο συνυπεύθυνους γι’ αυτά τα χάλια; Κανείς δεν σας πιστεύει. Διότι είναι
τέτοιο το φιάσκο στο οποίο οδηγήσατε και τις εξεταστικές και
τις προκαταρτικές και για τη «SIEMENS» και για τα οµόλογα και
για το Βατοπέδι που κανείς δεν σας πιστεύει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαδηµούλη.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Παπαδηµούλη, να σας πω ότι µε τον
πολύ ευγενικό πάντα τρόπο σας, προσβάλλατε το Προεδρείο,
λέγοντας ότι υπηρετεί κοµµατικό συµφέρον και όχι το θεσµικό
του ρόλο τηρώντας τον Κανονισµό. Νοµίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε το διάλογο ούτε τη συνεργασία ούτε την ανοχή, την
ευγένεια και την τήρηση του Κανονισµού. Από πλευράς του το
Προεδρείο όλο αυτό το διάστηµα αντιµετώπισε µε πολύ σεβασµό
το λόγο του καθενός, ακόµη και όταν ο ίδιος ο Βουλευτής, είτε
για λόγους εντυπωσιασµού είτε για λόγους προσωπικής προβολής βάλλει κατά του Προεδρείου.
Εµείς προσπαθούµε να τηρούµε πάντα τον Κανονισµό. Ίσως,
όµως, η ανοχή, η ευγένεια και ο σεβασµός µας πολλές φορές
εκλαµβάνεται από εσάς, κύριε Παπαδηµούλη, ως αδυναµία για
να βοηθήσει τη δική σας ρητορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα ένα µαθητές και µαθήτριες και ένας συνοδός καθηγητής από το Βέγκεν Γυµνάσιο
Δανίας, οι οποίοι πραγµατοποιούν επίσκεψη στη χώρα µας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω προς
το Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεση της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος».
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πιερίας,
κ. Ιωάννης Αµοιρίδης για οχτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτό το Βήµα θέλω να καταθέσω
ότι το µόνο προνόµιο που έχω σαν Βουλευτής –και είµαι περήφανος γι’ αυτό- είναι η εµπιστοσύνη και η αγάπη των συµπολιτών
µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας µια µάχη
που είναι στρατηγικής σηµασίας για τον πόλεµο. Εκτιµώ ότι δεν
είναι ώρα να επενδύσουµε κοµµατικά, ιδεολογικά, γιατί ο απολογισµός θα γίνει µετά τη µάχη. Ο τελικός στόχος είναι να κερδίσουµε τον πόλεµο της σωτηρίας της χώρας. Το στρατηγικό
σηµείο που πρέπει να κερδίσουµε και να φτάσουµε και µετά να
κάνουµε τον απολογισµό είναι η συµφωνία της 21ης Ιουλίου.
Μετά µπορούµε να κάνουµε τον απολογισµό. Μετά µπορούµε να
πούµε ότι αδικήσαµε –και σήµερα µπορούµε να πούµε ότι αδι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κούµε- συµπολίτες µας. Είναι όµως εθνικό θέµα να φτάσουµε σε
εκείνο το στρατηγικό σηµείο που θα µας δώσει ένα πλεονέκτηµα
να κερδίσουµε αυτή τη µάχη, µια µικρή χώρα απέναντι σε ένα
παγκόσµιο σύστηµα, απέναντι σε ένα παγκόσµιο άυλο, απρόσωπο εχθρό.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα επί των
τροπολογιών. Στη ΔΕΗ σήµερα γνωρίζετε ότι το 35% δεν πληρώνει. Φαίνεται από τα επίσηµα στοιχεία της ΔΕΗ ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 35% είναι οι λογαριασµοί που έχουν
βεβαιωθεί και δεν έχουν πληρωθεί. Σε αυτό το 35% συµπεριλαµβάνονται και αυτοί που το ρεύµα τους έχει κοπεί και αυτοί που
δεν πληρώνουν. Το 25% ζητάει ρύθµιση. Υπάρχει ένα ζήτηµα
εδώ.
Η ΔΕΗ µέχρι σήµερα κάνει ρύθµιση σε ένα λογαριασµό 500
ευρώ, 100, 200 ευρώ το µήνα, ανάλογα µε τη δυνατότητα την οικονοµική που έχει ο πελάτης της. Ξέρει, γνωρίζει, κοιτάει και το
παρελθόν και διακανονίζει. Βάζοντας το τέλος η ΔΕΗ δεν µπορεί
να κάνει πλέον διακανονισµό. Εκτιµώ, λοιπόν, ότι νοµοθετική
ρύθµιση µπορεί να γίνει, στην οποία να περιγράφεται, ότι πέρα
από το τέλος που θα πληρωθεί σε δύο δόσεις, ότι η ΔΕΗ το υπόλοιπο κοµµάτι µπορεί να το ρυθµίσει. Η ΔΕΗ το δικό της ποσό
που αντιστοιχεί στο ρεύµα να µπορεί να το ρυθµίζει. Και αυτό
πρέπει να φαίνεται µέσα στο νόµο, αλλιώς αυτό το πράγµα θα
κολλήσει.
Εκτιµώ ότι το ίδιο θα συµβεί µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους ένα ποσοστό 35% θα το απολέσουν
από τα έσοδά τους. Γιατί σήµερα η ΔΕΗ ανεξάρτητα αν πληρώνουν ή δεν πληρώνουν οι πελάτες, αποδίδει αυτά τα τέλη στους
δήµους στο ακέραιο. Θα έχει, δηλαδή, πρόβληµα και η επιχείρηση και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σας είχα πει για το κοινωνικό τιµολόγιο και νοµίζω ότι το δεχθήκατε. Θεωρώ ότι είναι καθαρή αριθµητική. Τριακόσιες τριάντα χιλιάδες πολίτες συµµετέχουν στο κοινωνικό τιµολόγιο και
άλλοι δέκα χιλιάδες –νοµίζω- κατέθεσαν µέχρι χθες αίτηση για
να συµµετάσχουν σε αυτό το πρόγραµµα της ΔΕΗ. Αν πολλαπλασιάσουµε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες µε ογδόντα τετραγωνικά περίπου που έχει το κάθε σπίτι, τότε έχουµε γύρω στα είκοσι
πέντε εκατοµµύρια τετραγωνικά. Αυτό το ποσό µε µισό ευρώ που
το έχετε προβλέψει είναι δωδεκάµισι εκατοµµύρια το χρόνο.
Εκτιµώ ότι τα δωδεκάµισι εκατοµµύρια συµβολικά θα µπορούν
να αφαιρεθούν τελείως, να µην µπουν καθόλου. Νοµίζω ότι αυτό
το χρωστάµε ως χάρη στις κοινωνικές οµάδες, οι οποίες σήµερα
υφίστανται τα βάρη της εποχής στο µεγαλύτερο βαθµό.
Στις δε, κτηνοτροφικές µονάδες νοµίζω ότι το αποδεχθήκατε
να απαλλάσσονται, γιατί το πρόβληµα δεν είναι η µικρή στάνη µε
τα λίγα ζώα, αλλά θα σας πω που είναι: Το 95% των κτηνοτροφικών µονάδων δεν είχε νοµιµοποίηση, δεν είχε οικοδοµική άδεια.
Άρα, και ρεύµα δεν είχε –είχε παράνοµο ρεύµα από κάπου
αλλού- αλλά κυρίως δεν µπορούσε να συµµετάσχει στα προγράµµατα ούτε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ούτε του
ΕΣΠΑ. Σε κανένα πρόγραµµα δεν µπορούσε να συµµετάσχει.
Σήµερα, που ψηφίσαµε το νόµο περί αυθαιρέτων, ανεξάρτητα
της περιοχής και της χρήσης γης, αυτά µπορούν να νοµιµοποιηθούν και να µπουν στα προγράµµατα. Θα σας πω ένα παράδειγµα: Τρεις χιλιάδες περίπου τετραγωνικά είναι µια ελάχιστη
µονάδα που έχει κοτόπουλα, γιατί τα κοτόπουλα θέλουν χώρο.
Αν αυτά τα τρεις χιλιάδες τετραγωνικά τα βάλουµε µε τέσσερα
ευρώ το τετραγωνικό, πήγαµε στις δώδεκα χιλιάδες. Τόσο δεν
αξίζουν όσα κοτόπουλα έχει µέσα. Άρα νοµίζω το θέµα αυτό
σωστά το είδατε µε ευαισθησία.
Σας µιλάω µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα, γιατί πιστεύω ότι
στη ζωή πρέπει να µιλάµε µε αριθµούς. Οι αριθµοί και τα µαθηµατικά αποδεικνύεται ότι είναι η καλύτερη επιστήµη απόδειξης.
Απλά οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν πολιτικούς όρους και όχι
αριθµητικούς, οι οποίοι µπορούν να αποδεικνύουν. Μπορεί να γίνουν πολιτικοί οι αριθµοί!
Όσο δε, αφορά τα βιοµηχανικά κτίσµατα θα σας πω ότι µέχρι
χίλια τετραγωνικά η βεβαίωση που δίνεται από το δήµο αφορά
το 100% της επιφάνειας, ενώ µετά τα χίλια τετραγωνικά έχει δικαίωµα το δηµοτικό συµβούλιο να το µειώσει στο 20%.
Δηλαδή, για µια µονάδα που είναι 5.000 τετραγωνικά ήδη
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πολλά δηµοτικά συµβούλια έχουν αποφασίσει να πληρώνει
ρεύµα και δηµοτικά τέλη για 1.800 τετραγωνικά. Αυτό θα πρέπει
να το δείτε, γιατί σε αυτήν τη συµµετοχή θα απαλλαγούν κάποιες
τεράστιες µονάδες βιοµηχάνων, οι οποίες σε συµφωνία µε τα τοπικά δηµοτικά συµβούλια είχαν απαλλαγεί ως προς τα δηµοτικά
τέλη και θα απαλλαγούν και ως προς το τέλος που επιβάλλουµε
σήµερα.
Όσον αφορά τις τουριστικές µονάδες, νοµίζω ότι πρέπει να τις
ξεχωρίσετε σε κατηγορίες. Άλλο η κατηγορία «deluxe class» και
άλλο τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, που είναι µία µικρή ατοµική επιχείρηση για την οποία κάποιος πήρε δάνειο και το εφάπαξ του
και έκανε µία µικρή µονάδα, για να ασχοληθεί µετά τη σύνταξή
του µε κάτι. Πρέπει και εκεί να υπάρχει ένας διαχωρισµός.
Πάµε στα αυθαίρετα. Τα αυθαίρετα σήµερα, µε τη δυνατότητα
που τους δίνουµε να νοµιµοποιήσουν, που δεν πληρώνουν ούτε
ΙΚΑ, ούτε οικοδοµική άδεια, αποκτούν και µία υπεραξία. Απ’ αυτούς, άλλοι είναι συνδεδεµένοι µε τη ΔΕΗ από άλλο κτίσµα και
άλλοι δεν είναι καθόλου συνδεδεµένοι και θα πάνε να συνδεθούν.
Όµως, δεν θα συνδεθούν, εάν δεν περάσει η προθεσµία, ακόµη
και το 2014 που βάζετε, αφού µπορούν να εξυπηρετηθούν από
αλλού. Αυτό που τους ενδιέφερε είναι να νοµιµοποιηθούν, να
αποκτήσει αξία και να υπάρχει δυνατότητα µεταβίβασης στα παιδιά τους. Είναι µία υπεραξία γης, για την οποία κάποιοι άλλοι
έχουν πληρώσει και οικοδοµικές άδειες και ένσηµα στο ΙΚΑ, αλλά
είχαν και τη νοµιµότητα του αρτίου οικοπέδου.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να προβλέψετε, σε συνεργασία µε το
ΥΠΕΚΑ, να βάλετε µέσα σε αυτήν τη συνεργασία ένα ποσό, το
οποίο να προβλεφθεί από τώρα µε τη νοµιµοποίηση, που θα αντιστοιχεί σ’ αυτό το τέλος. Διαφορετικά, δεν θα το πληρώσουν
ποτέ, ούτε το 2012, ούτε το 2014. Γιατί να πάει να το δηλώσει
στη ΔΕΗ, να συνδεθεί µε τη ΔΕΗ, αφού θα το έχει νοµιµοποιήσει
και δεν θα χρειάζεται να πάρει ρεύµα; Άρα δεν θα πληρώσει
ποτέ.
Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο αυθαίρετα. Με µέσο όρο τα 50 τετραγωνικά είναι 75 εκατοµµύρια τετραγωνικά. Θέλετε να το βάλετε µε 6 ευρώ; Είναι 500
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά δεν θα τα πληρώσουν κάποιοι οι οποίοι
έχτισαν αυθαίρετα και πολλές φορές ήταν σε περιοχές οι οποίες
προκαλούν. Υπάρχουν αυθαίρετα-βίλες. Δεν µιλώ για τα µικρά
αυθαίρετα ή για µια αποθήκη, µιλώ για τα αυθαίρετα για τα οποία
δηµιουργείται µία υπεραξία µε τη νοµιµοποίησή τους.
Όσον αφορά την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εγώ έκανα µία
ερώτηση προς τον κ. Γεωργίου: Εάν υποθέσουµε ότι η Ελληνική
Στατιστική Αρχή δεν δούλεψε µε σωστά στοιχεία, αυτό αντιστοιχεί και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή; Έδειξε την επιστολή,
που έλεγε ότι όντως υπάρχει ευθεία διασύνδεση του τρόπου
υπολογισµού των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής
µε την αντίστοιχη Ελληνική και νοµίζω ότι θα έπρεπε να µας είχε
καλύψει όλους. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία για εξεταστική επιτροπή σε αυτήν τη χρονική στιγµή έπρεπε να υπάρξει, για να µην
επενδύουν κάποιοι πολιτικά σε τέτοιες κρίσιµες ώρες σε πολιτικές υπόνοιες και σπόντες. Νοµίζω ότι η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν καταλυτική για όλους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιµώ ότι στη δύσκολη στιγµή που είµαστε όλοι πρέπει να βάλουµε πλάτη, καθένας ανάλογα µε τις
δυνάµεις του. Θα κερδίσουµε το αύριο. Και είναι σίγουρο ότι δεν
θα το κερδίσουµε για εµάς. Εµείς τα δανεικά τα φάγαµε στη διασκέδαση. Ας δουλέψουµε, για να αφήσουµε κάτι για το µέλλον,
για τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωάννη Αµοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Καλώ στο Βήµα το Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζουµε τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα µας για την έξοδο από την κρίση. Στηρίζουµε τις πολιτικές που θα µας δώσουν το δικαίωµα να
δηµιουργήσουµε σταθερό έδαφος, προκειµένου να βαδίσουµε
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τα επόµενα χρόνια, να σταµατήσουµε να χρεώνουµε τη νέα
γενιά, να δώσουµε µια προοπτική για τα παιδιά µας. Αυτό δεν
σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι δεν πρέπει να συζητάµε, να
κρίνουµε, να προτείνουµε και να απαιτούµε τα µέτρα, τα οποία
λαµβάνονται µε σταθερό στόχο, να έχουν το στοιχείο της δικαιοσύνης και θα ήθελα στο σηµείο αυτό να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά το χαρακτηρισµό του δίκαιου
της τροπολογίας που συζητάµε, σχετικά µε το θέµα της επιβολής
του ειδικού τέλους, αλλά και άλλων µέτρων, όπως το αφορολόγητο που ανακοινώθηκε χθες. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουµε το αναλογικό από το δίκαιο. Ναι, είναι αναλογικός
ένας φόρος, αλλά δεν είναι πάντα δίκαιος, εάν δεν λαµβάνει υπ’
όψιν του τις οικονοµικές δυνατότητες αυτού που καλείται να τον
πληρώσει.
Στο θέµα του αφορολόγητου –θα είναι το µόνο που θα σχολιάσω από τα µέτρα που ανακοινώθηκαν χθες- θα πρέπει να ξαναδείτε το ζήτηµα του ύψους σε σχέση µε το όριο της φτώχειας.
Δεν µπορεί να υπάρχει ένα όριο φτώχειας και το αφορολόγητο
να είναι κάτω απ’ αυτό.
Σε σχέση µε τη φιλολογία, η οποία ακούστηκε προηγουµένως
εδώ από τον κ. Κεφαλογιάννη, τον κ. Βορίδη και τον κ. Παπαδηµούλη, ότι οι Βουλευτές έρχονται εδώ να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν και δεν µπορούν να προτείνουν βελτιώσεις, θα ήθελα
να πω ότι αυτό είναι που παραβιάζει την ουσία της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, του ρόλου του Βουλευτή. Εάν δηλαδή ο
Υπουργός δεχθεί τις προτάσεις που έχουµε καταθέσει και που
θα καταθέσουµε, ούτως ώστε τα ασθενέστερα στρώµατα να
έχουν λιγότερη επιβάρυνση ή και καθόλου επιβάρυνση, θα αρνηθεί η Βουλή αυτό το πράγµα; Αντί να το απαιτήσει, θα πει «όχι,
µείνε εκεί»; Αυτό είναι από τα πρωτάκουστα! Απορώ µε τι θράσος
έρχονται εδώ και λένε η τάδε διάταξη του Κανονισµού απαγορεύει να βελτιώσετε τη διάταξη. Είναι δυνατόν πολιτικοί που ενδιαφέρονται για τους πολίτες, για τα αδύναµα οικονοµικά
στρώµατα να εκφέρουν αυτό το λόγο;
Κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε την τροπολογία που αφορά την
επιβολή του ειδικού τέλους στα ακίνητα, θέλω να πω ότι αυτή
χρειάζεται βελτιώσεις. Ασφαλώς, ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί.
Όµως, θα πρέπει να δούµε ότι η κύρια, η µόνη κατοικία ενός ανθρώπου που ανήκει στα αδύναµα οικονοµικά στρώµατα δεν µπορεί να φορολογείται επιπλέον. Επειδή αποκλείσατε κάτι τέτοιο
-δεν ξέρω εάν µέχρι τέλους θα το αφήσετε- θα πρέπει να βρείτε
έναν τρόπο, ούτως ώστε σπίτια που χτίστηκαν στο µεσοπόλεµο,
σπίτια του 1955, όπου µένει ακόµα ένας συνταξιούχος που φυλάσσει Θερµοπύλες, στα µικρά χωριά κάτω των πεντακοσίων κατοίκων, πως δεν θα πληρώσουν το ίδιο µε άλλα σπίτια που
ανήκουν σε άλλες περιοχές. Εξοµοιώνετε το συντελεστή για
όλες αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να υπάρξει
διόρθωση σε σχέση µε την ηλικία. Πρέπει να µπει συντελεστής
για σπίτια άνω των πενήντα ετών, ο οποίος µπορεί να ξεκινά από
το 0,5% και ανά πενταετία να παίρνει αύξηση µέχρι να φθάσει το
1% που έχετε βάλει στα σπίτια ηλικίας είκοσι έξι έως τριάντα
ετών. Δεν µπορεί το σπίτι του µεσοπολέµου να πληρώνει το ίδιο
µε το πρόσφατο. Δεν είναι δυνατόν!
Υπάρχει ένα άλλο θέµα. Έχετε βάλει ζώνη από 0 µέχρι 500,
από 500 µέχρι 1.000 και από 1.000 µέχρι 1500 ευρώ. Γιατί όχι περισσότερες ζώνες; Το 500 δεν είναι το ίδιο µε το 1.000, που είναι
το διπλάσιο. Θα πρέπει να µπει ζώνη µέχρι 500 ευρώ µε ένα χαµηλότερο συντελεστή. Προτάθηκε ήδη από τον εισηγητή µας ο
συντελεστής 1. Επίσης, να υπάρχει ζώνη από 501 έως 750 ευρώ
και ο συντελεστής να είναι 2. Από τα 751 έως τα 1.000 ευρώ άλλη
ζώνη και ο συντελεστής να είναι το 4 που έχετε βάλει. Έτσι, θα
δείξουµε πραγµατικά την ευαισθησία µας στα κοινωνικά στρώµατα που δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν. Αυτό
επιβάλλεται να γίνει. Άλλως, θα παρακαλούσα να µην χαρακτηρίζεται ο φόρος δίκαιος. Αναλογικός, ναι, δίκαιος, όχι.
Δεύτερον, θα ήθελα να παρατηρήσω και να προτείνω κάτι σε
σχέση µε την πραγµατική δυνατότητα του να µη µπορεί να πληρώσει κάποιος. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας ως στοιχείο εφαρµογής του µέτρου. Δεν είναι η διακοπή του ρεύµατος,
ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Ο στόχος είναι να εισπρά-
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ξετε. Άρα, εάν ο στόχος είναι να εισπράξετε, πρέπει να µεριµνήσετε γι’ αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν και όχι βέβαια για
τους «Δεν πληρώνω», για τους έχοντες και κατέχοντες που έχουν
ταυτιστεί µε το ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάµεις, από εργολάβους
µέχρι εφοπλιστές και εργοδότες που δηλώνουν ότι ανήκουν
πλέον στο κίνηµα «Δεν πληρώνω».
Για τους «δεν έχω να πληρώσω», όµως, έχουµε υποχρέωση να
µεριµνήσουµε. Προτείνω, µια και το νοµοσχέδιο που συζητάµε
και η άλλη τροπολογία αφορά τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος, την εξασφάλιση ρευστότητας, µια και µέχρι τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και στη συνέχεια η δική µας
έδωσαν 70 δισεκατοµµύρια και πλέον εγγυήσεις -και µετρητά η
Νέα Δηµοκρατία- στις τράπεζες να υπάρξει πρόβλεψη, σε συνεννόηση µε τις τράπεζες ή και χωρίς συνεννόηση, ας γίνει κάτι, επιτέλους, όταν ένας λογαριασµός είναι 500 και 600 ευρώ µαζί µε
το τέλος και µέχρι 1.000 ευρώ, να δίνουν µικροδάνεια έως 1.000
ευρώ για την πληρωµή του λογαριασµού της ΔΕΗ.
Αυτό το µικροδάνειο να ξεκινάει έξι µήνες µετά να πληρώνεται
σε δώδεκα δόσεις παραδείγµατος χάριν και η εγγύηση στην τράπεζα να είναι ακριβώς το ίδιο µέτρο που θα λάµβανε η ΔΕΗ, εάν
δεν πλήρωνε το λογαριασµό τώρα. Δηλαδή να εκχωρηθεί το δικαίωµα στην τράπεζα να ζητήσει από τη ΔΕΗ τη διακοπή του ρεύµατος στην περίπτωση που δεν πληρωθεί.
Αυτή η διευκόλυνση, αυτή η απόφαση θα δώσει τη δυνατότητα
στους ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν έχουν,
να προβούν σε αυτό το µικροδάνειο, προκειµένου και ο στόχος
να επιτευχθεί και η ευαισθησία µας να είναι τέτοια που να δικαιολογεί τον τίτλο «δίκαιο µέτρο».
Πρέπει να πω ότι εκτός από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
στις οποίες έχουµε αναφερθεί, είναι οι µικρές αγροτικές αποθήκες, οι οποίες έχουν ρεύµα. Εξαιρείται, ας πούµε, από τη φορολογία η ναυτιλία -πληρώνει µειωµένη φορολογία δεν ξέρω πόσογιατί είναι ένας σηµαντικός παραγωγικός τοµέας.
Άκουσα τον κ. Δριβελέγκα προηγουµένως απαντώντας σε
ερώτηση που είπε ότι η γεωργία είναι ένας τοµέας που πρέπει
τώρα να τον αναδείξουµε, να τον στηρίξουµε για να ανασυγκροτήσουµε την παραγωγική βάση και να αλλάξουµε τα δεδοµένα
στο αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο. Πολύ καλά. Πώς; Φορολογώντας την αγροτική αποθήκη; Άρα θα πρέπει να δείτε, κύριε
Υπουργέ –και αυτό θα είναι καθοριστικό για τη γνώµη που θα
έχουµε για την τελική διατύπωση- και τις µικρές αγροτικές αποθήκες µαζί µε τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πώς θα απαλλαχθούν ή θα είναι σε έναν πολύ χαµηλό συντελεστή.
Να πω επιπλέον ότι το επιχείρηµα ότι αν αλλάξουµε τους συντελεστές, αν πειράξουµε το οποιοδήποτε -είτε για τον τυπικό
λόγο που επικαλείται η Νέα Δηµοκρατία να µην το πειράξουµε
γιατί θα παραβιάσουµε τον Κανονισµό είτε γιατί δεν θα επιτευχθεί ο στόχος- δεν ισχύει για µας. Εµείς θέλουµε ουσία. Εάν δεν
αρκούν τα µέτρα, απευθυνθείτε ξανά σε αυτούς που απευθυνθήκατε το Νοέµβριο του 2009 µε το 1 δισεκατοµµύριο. Απευθυνθείτε στις µεγάλες επιχειρήσεις. Απευθυνθείτε επιτέλους και σε
αυτούς που έχουν και αυτό θα πρέπει να είναι το δεύτερο στοιχείο τής από εδώ και πέρα πολιτικής. Αλλά σε καµµιά περίπτωση
δεν µπορεί να υπάρξει διεύρυνση των φορολογουµένων προς τα
κάτω, επειδή δεν µπορούµε να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή,
επειδή δεν µπορούµε να πιάσουµε τον καθένα που ενώ βγάζει
100.000 ευρώ, δηλώνει µόνο 5.000 και 6.000 ευρώ. Τρόποι υπάρχουν, αρκεί να µπουν µπροστά, αρκεί να υπάρξει η αντίστοιχη
βούληση, µεθοδολογία και απόφαση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηρακλείου.
Καλώ στο Βήµα το Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιος βρισκόταν σε αυτήν την Αίθουσα, χωρίς να γνωρίζει πρόσωπα και πράγµατα, σίγουρα θα
νόµιζε ότι διαδέχοµαι στο Βήµα ένα Βουλευτή της Αντιπολίτευσης. Πολύ σωστά τα είπατε, κύριε συνάδελφε, κύριε Κεγκέρο-
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γλου. Προσυπογράφω ιδίως τις τελευταίες παραινέσεις σας
προς την Κυβέρνηση. Όπως επίσης και ο κ. Αµοιρίδης πολύ
σωστά είπε ότι πρέπει να δώσουµε µάχες. Βεβαίως και πρέπει
να δώσουµε µάχες, αλλά µε αποφάσεις άρπα-κόλλα και µε µπαλώµατα, όπως αυτά που κάνατε εδώ και δυο χρόνια, οι µάχες χάνονται.
Κάτι ακόµα. Απέδειξε η Κυβέρνηση, διά του κ. Βενιζέλου, ότι
ό,τι λέει δυστυχώς για το κύρος της -το όποιο κύρος της έχει
αποµείνει- είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ο εισηγητής µας,
ανέφερε, ότι ο κ. Βενιζέλος προ διµήνου, είχε πει ότι το ακίνητο
είναι ήδη αρκετά επιβαρυµένο και ότι οι λογαριασµοί της ΔΕΗ
δεν είναι ο µοχλός για να εισπράττουµε φόρους. Και τελικά τι
έγινε; Έγινε ο λογαριασµός της ΔΕΗ µοχλός εκβιασµού. Γιατί
αυτό θα κάνετε. Θα κόψετε το ρεύµα σε όποιον δεν έχει να πληρώσει, γιατί αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να τον κυνηγάτε µε τα εκκαθαριστικά ή να τον συλλαµβάνετε για 5.000 ευρώ.
Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριοι συνάδελφοι, που η Κυβέρνηση
αυτή αυτοεξευτελίζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί
ανοικτά το λαό και κτυπά την κοινωνική συνοχή.
Κυρία Πρόεδρε, αν και ο Υπουργός δεν είναι στη θέση του, συνεχίζω για την οικονοµία του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε δίκιο, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Προ τριµήνου, ενσωµατώνοντας την οδηγία 54/2003, ψηφίσαµε µια διάταξη για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας. Έλεγε αυτή η
διάταξη συγκεκριµένα επρόκειτο για το άρθρο 3 παράγραφος 5
της οδηγίας ότι πρέπει να λαµβάνονται µέτρα από τις Κυβερνήσεις που να προστατεύουν τον καταναλωτή προς την κατεύθυνση της αποφυγής της διακοπής της σύνδεσής του. Αυτό
ψηφίσαµε. Και κάτι ακόµα. Η διάταξη προέβλεπε µέτρα προστασίας όλων των καταναλωτών στις αποµακρυσµένες περιοχές και
όχι µόνο των ευάλωτων.
Πείτε µου, για το Θεό, πώς είναι δυνατόν να έρχεστε τώρα να
κόβετε το ρεύµα σε εκείνους τους καταναλωτές που από την πολιτική σας κατέστησαν ευάλωτοι ενεργειακά; Δεν ήταν πριν.
Εσείς, µε την πολιτική σας τους καταστήσατε ευάλωτους. Πώς
είναι δυνατόν; Παραβιάζετε την ίδια τη δική σας νοµοθεσία. Θα
µου πείτε: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια! Εδώ γράφετε στα παλιά σας
τα παπούτσια το ίδιο το Σύνταγµα. Και ερωτώ: Πρέπει ή δεν πρέπει οι Έλληνες πολίτες να συνεισφέρουν στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους, τη φοροδοτική τους, δηλαδή
ικανότητα; Πρέπει ή δεν πρέπει οι φόροι να είναι ανάλογοι προς
το επιδιωκόµενο προς αυτούς αποτέλεσµα; Η επιβολή σωρείας
φόρων στα ακίνητα που δεν έχουν πρόσοδο, συνιστά ναι ή όχι
δήµευσή τους; Ανέφερα τρεις βασικές συνταγµατικές αρχές που
παραβιάζονται. Ο κ. Παυλόπουλος που θα µε διαδεχθεί στο
Βήµα, είναι πολύ καταλληλότερος εµού για να τις αναπτύξει.
Εξηγήστε µας, λοιπόν, γιατί δεν κάνετε καµία διάκριση: Αν ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ευάλωτος, ανάπηρος ή άνεργος;
Ανοίγω µία παρένθεση, εδώ για να πω ότι η σηµερινή διόρθωση
του Υπουργού για τον «άνεργο», δεν καλύπτει. Πρώτα απ’ όλα
δείχνει την αναλγησία του συντάκτη και δεύτερον, κάτω από τις
εισοδηµατικές προϋποθέσεις που θέτει ή ακόµα και η αξία του
ακινήτου στο όριο των 150.000 ευρώ, περιορίζει δραµατικά τον
αριθµό των ωφελούµενων ανέργων.
Και συνεχίζω. Γιατί δεν κάνετε καµία διάκριση εάν ο καταναλωτής είναι ευάλωτος, όπως σας είπα προηγουµένως ή αν ζει σε
αποµακρυσµένες περιοχές, σε νησιά, σε µικρά νησιά, σύµφωνα
µε την νοµοθεσία που ψηφίσαµε τον Ιούνιο. Αν το ακίνητο επιφέρει έσοδα στον ιδιοκτήτη του ή δεν επιφέρει; Αν είναι παλιό ή
νέο; Αν έχει αγοραστεί µε δάνειο ή όχι. Καµµία απολύτως διάκριση. Και στέκοµαι στα βασικά και όχι στο αν είναι υπόγειο ή
αποθήκη ή ρετιρέ ή αν η χρήση του είναι βιοµηχανική ή εµπορική.
Μήπως, όµως, τηρείτε και το Διεθνές Δίκαιο, που επιβάλλει το
σεβασµό και την προστασία της περιουσίας, ως θεµελιώδους δικαιώµατος του ανθρώπου; Όχι. Γιατί στην πράξη –αυτό γίνεταιτου την στερείτε, χωρίς να αποδεικνύετε ούτε την αναλογικότητα, αφού το µέτρο, όπως καταλάβαµε πολύ καλά σήµερα, δεν
είναι προσωρινό -προανήγγειλε τη µονιµότητα ο κ. Βενιζέλοςαλλά ούτε και την αναγκαιότητα, αφού υπάρχουν άλλα µέτρα,
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ισοδυνάµου αποτελέσµατος που δεν θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά δεν τα έχετε πάρει, στο σκέλος των δαπανών για
παράδειγµα. Ή µήπως νοµιµοποιείστε βαπτίζοντας το κρέαςψάρι, δηλαδή αποκαλώντας το φόρο, «ειδικό τέλος»;
Και εδώ να κάνω µία άλλη παρένθεση, για να αναφέρω το πώς
ο κ. Βενιζέλος, σε µία συνέντευξή τους θεµελίωσε αυτήν την
ανταποδοτικότητα. Τι είπε, κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός; Είπε στον κόσµο «πληρώστε, προκειµένου να µην χρεοκοπήσουµε, γιατί εάν χρεοκοπήσουµε, δεν πρόκειται να ανακτηθεί
ποτέ η αρχική αξία του ακινήτου σας». Έτσι θεµελιώνεται κατά
τον έγκριτο συνταγµατολόγο, αυτή η ανταποδοτικότητα. Για
εµένα το «σφάξε µε Αγά µου να αγιάσω» που είναι η επιτοµή της
σχέσης σας µε την τρόικα, δεν µπορεί να περάσει εδώ. Δεν µπορεί να χαρακτηρίζει όπως θέλετε, τη σχέση του λαού µε την κυβέρνησή του.
Παντού στην Ελλάδα η αγορά έχει παγώσει. Ήταν που ήταν
πριν, έρχεται τώρα και δέχεται το τελειωτικό κτύπηµα. Υπάρχουν
άνθρωποι στην περιφέρεια –και σας µιλώ για το νησί µου για τη
Χίο- που ήδη έχουν ξεκινήσει να εκποιούν. Οι τιµές πέφτουν. Οι
περιουσίες χάνονται.
Καταλαβαίνετε µήπως τι σηµαίνει αυτό για ένα ακριτικό νησί
όπου δεν ζουν σ’ αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες και δεν είναι όλα τα ακίνητα βίλες; Είναι άνθρωποι που ζουν αλλού στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και ο µόνος οµφάλιος λώρος που έχουν µε την πατρογονική γη, είναι το πατρικό τους χωριό. Δεν υπερβάλλω, έτσι
είναι.
Κύριε Υπουργέ, το µέτρο αυτό είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή, όπως και το ρεζιλίκι της αµφισβήτησής του από την τρόικα,
γιατί δεν σας το ζήτησε η Τρόικα.
Κάτι ακόµα. Δεν πρέπει να χαλάτε άλλο σάλιο ότι είναι αδύνατη η επαναδιαπραγµάτευση. Όσο στριµωγµένος και να είναι
κάποιος στη γωνία, πάντα υπάρχει επιλογή. Οπότε να σταµατήσει η τροµοκρατία. Εντέλει, αν θεωρείτε ότι το βάρος αυτό δεν
µπορείτε να το σηκώσετε, ρωτήστε το λαό. Βουλευτές σας αλλά
και άλλοι κορυφαίοι Υπουργοί θεωρούν πως δεν έχετε πλέον τη
νοµιµοποίηση να προδικάζετε τις αποφάσεις του λαού. Ούτε θα
έρθει αυτή η νοµιµοποίηση µε αντιπερισπασµούς τύπου δηµοψηφίσµατος ή νέων εξεταστικών επιτροπών.
Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε χθες ευτυχής που έχουµε τεθεί υπό
έλεγχο γιατί έτσι όπως είπε, µπορούµε να τεθούµε, και υπό
εθνικό αυτοέλεγχο. Για µένα το καλύτερο που έχει να κάνει είναι
να θέσει τον εαυτό του σε προσωπικό αυτοέλεγχο, γιατί αυτό
χρειάζεται ένας συνταγµατολόγος που θεωρεί ότι το δράµα της
χώρας είναι ότι δεν µπορεί να βρει λύση ούτε µε δηµοκρατικό
τρόπο, ούτε µε εκλογές. Το είπε και αυτό. Εκτός πια και αν το
πολίτευµα δεν θεµελιώνεται στη λαϊκή κυριαρχία, οι δε εξουσίες
δεν ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα και δεν πηγάζουν από
το λαό.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ρίξατε την οικονοµία στην ύφεση και
τον Τιτανικό στο παγόβουνο, επειδή κάθε µέρα πέφτετε έξω από
τους στόχους σας, θα πρέπει να την πληρώσει ακριβά ο κόσµος;
Πόσο θα πληρώσει επιτέλους η χώρα επειδή παρασύρατε κάποιους να σας ψηφίσουν; Πόσο;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ )
Τα προβλήµατά µας δεν λύνονται έτσι και δεν λύνονται από
αυτή την Κυβέρνηση. Λύνονται αν στη λειτουργία των κρατικών
εξουσιών της οικονοµίας και της κοινωνίας, δηµιουργήσουµε διασφαλίσεις ηθικής, ισονοµίας και διαφάνειας. Λύνονται από µια
κυβέρνηση που θα λειτουργεί µε γνώµονα αυτές τις αξίες και
από µια µελλοντική αντιπολίτευση που τότε θα αποδείξει τη φιλοπατρία της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για µιαν ακόµη φορά βρι-
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σκόµαστε µπροστά σε νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία πέρα
από τις τεράστιες κοινωνικές αδικίες τις οποίες δηµιουργεί, καταρρακώνει το Σύνταγµα.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, έχετε αντιληφθεί ότι έχουµε
Σύνταγµα σ’ αυτό τον τόπο και ότι, όταν παραβιάζουµε τόσο ωµά
το Σύνταγµα, στην ουσία υπονοµεύουµε την ποιότητα της δηµοκρατίας; Δεν µπορεί εν ονόµατι αυτού του τρόµου τον οποίο
σπέρνει η Κυβέρνηση στο λαό, να θεωρούµε ότι µπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγµα κατά τον πιο ωµό τρόπο. Τίθεται πραγµατικά θέµα ποιότητας δηµοκρατίας. Γι’ αυτό πήρα το λόγο. Γιατί
οι οµιλίες των συναδέλφων µου, περισσότερο αρµόδιων εµού,
επί του οικονοµικού ζητήµατος, µε κάλυψαν. Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να θέσω εδώ ορισµένα ζητήµατα τα οποία όχι µόνο
θα τα βρούµε µπροστά µας µέσα στη Βουλή, θα τα βρει η Κυβέρνηση µπροστά της από τα ελληνικά δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, ελληνικά δικαστήρια, υπάρχει δικαιοσύνη
και αυτή θα λειτουργήσει.
Αναφέροµαι, συνοπτικά κατ’ ανάγκη, στα θέµατα που θέτει
αυτή η τροπολογία, για το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας.
Όπως συζητείται τίθενται θέµατα και διαδικαστικά, αλλά τίθενται
βεβαίως και τεράστια θέµατα ουσίας. Για µια ακόµη φορά, κύριε
Υπουργέ, φέρνετε το θέµα µε τροπολογία και αποφεύγετε µε τον
τρόπο αυτό το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, το οποίο
είναι βέβαιο, µε βάση και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ότι θα σας έθετε προφανή θέµατα συνταγµατικότητας.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν έχετε κάποιο θέµα το οποίο όζει
αντισυνταγµατικότητας το φέρνετε µε τροπολογία και ούτε το
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής δεν µπορεί να παρέµβει.
Δεύτερον, τι παρατηρήσαµε εδώ; Η τροπολογία υφίσταται συνεχώς τροπολογίες. Τις υφίσταται µε τη µορφή δήθεν αναδιατυπώσεων, δήθεν απλών προσθηκών. Ετέθη από όλους τους
συναδέλφους, τον κ. Λαφαζάνη, τον κ. Βορίδη και φυσικά από
τον κ. Κεφαλογιάννη. Παραβιάζετε ευθέως τις διατάξεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής ως προς τον τρόπο
µε τον οποίο κατατίθενται οι τροπολογίες.
Στην Αναθεώρηση του 2001 κάναµε σηµαντικές προσπάθειες
να εξορθολογίσουµε τη νοµοθετική εργασία, να αποκαταστήσουµε το ρόλο της Βουλής και του Βουλευτή. Τα παραβιάζετε
ωµά. Βαφτίζετε το κρέας ψάρι σαν τους φραγκισκανούς µοναχούς, τις τροπολογίες σε προσθήκες, και βλέπουµε τι συµβαίνει,
πώς συζητούνται. Δεν ξέρουµε καν τι συζητάµε πολλές φορές.
Ήρθε η τροποποίηση του κυρίου Υπουργού που στην ουσία,
παρά το ότι δεν το λέει, καθιστά εις το διηνεκές το φόρο αυτό
ένα βάρος για τον Έλληνα πολίτη.
Υπ’ αυτούς τους όρους συζητάµε. Αλλά ας µη µείνω στη διαδικασία, που και αυτή έχει τη σηµασία της. Να έρθω στην ουσία
του πράγµατος, της αντισυνταγµατικότητας που είναι κραυγαλέα. Σας το λέω, θα το βρείτε µπροστά σας µε την πρώτη απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου. Είµαι βέβαιος ότι το Συµβούλιο
Επικρατείας, λόγω µείζονος σηµασίας του θέµατος, θα εφαρµόσει το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 και µε πιλοτική δίκη θα το φέρει
για να λυθεί αυτό το πρόβληµα το οποίο αποτελεί κυλώνειο άγος
σε βάρος του ελληνικού λαού.
Πρώτον, ο φόρος αυτός -γιατί περί φόρου πρόκειται, θα το
δούµε και στη συνέχεια- εισπράττεται από τη ΔΕΗ. Καλά, ένας
δεν είδε από το Υπουργείο τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας την απόφαση 1934/1998, το σκεπτικό 11 της οποίας
ορίζει –ήταν µε αφορµή τα πρόστιµα για τα παρκόµετρα- ότι όταν
έχουµε άσκηση δηµόσιας εξουσίας –και εκεί επρόκειτο για απλό
πρόστιµο- δεν µπορεί να την αναθέτει σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γιατί η άσκηση δηµόσιας εξουσίας ανήκει σε όργανα του δηµοσίου κατά τάξη αρµοδιότητας, αλλιώς
παραβιάζεται και το άρθρο 1 παράγραφος 3, η αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας και το άρθρο 26 παράγραφος 2, περί διάκρισης των
εξουσιών; Αυτά είπε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας από το 1998, που δεν έχει αλλάξει µέχρι σήµερα.
Η ΔΕΗ τι είναι; Η ΔΕΗ δεν είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου; Θα µου πείτε, είναι ΔΕΚΟ. Μα είναι ΔΕΚΟ, αλλά είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη
στο Χρηµατιστήριο. Αδύνατο να της ανατεθεί τέτοια αρµοδιότητα κατά το Σύνταγµα. Είναι αντισυνταγµατικό. Θα πέσει στο
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πρώτο δικαστήριο, το να εισπράττεται αυτό από τη ΔΕΗ. Αυτό
να το ξέρουµε.
Μπορεί να µου πείτε βεβαίως ότι δεν µπορεί σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε ΔΕΚΟ, να αναθέτει ο νόµος αρµοδιότητες άσκησης δηµόσιας εξουσίας; Δεν µπορεί να έχουµε τα
λεγόµενα –και συγνώµη που µπαίνω σε νοµικούς δρόµους, σε
νοµικές ατραπούς, αλλά είναι η δουλειά µας και εδώ- διφυή νοµικά πρόσωπα που τους αναθέτει ο νοµοθέτης σε ορισµένες περιπτώσεις και αρµοδιότητες άσκησης δηµόσιας εξουσίας; Δεν
είχε συµβεί παλαιότερα µε τον ΟΤΕ; Δεν συµβαίνει ακόµη και σήµερα µε τον ΟΛΠ για το λιµάνι; Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά ποια
άσκηση δηµόσιας εξουσίας; Τη συναφή µε το αντικείµενό τους.
Και η ΔΕΗ µπορεί να έχει αρµοδιότητα άσκησης δηµόσιας εξουσίας, αλλά αρκεί να είναι συναφής µε το αντικείµενό της. Αλλά
εδώ είναι αδιανόητο. Καταργούµε τις φορολογικές αρχές, γιατί
υποτίθεται ότι δεν µπορούν να εισπράξουν, και αναθέτουµε την
πιο στυγνή φορολογική αρµοδιότητα στη ΔΕΗ; Και ταυτοχρόνως
όχι απλώς δεν συνάδει µε τη δική της αρµοδιότητα που είναι η
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά έχουµε και ως κύρωση το
να κόβεται το ηλεκτρικό ρεύµα στο κάθε νοικοκυριό, γιατί η ΔΕΗ
πρέπει να ασκήσει αντισυνταγµατική αρµοδιότητα. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγµατα;
Επίσης, µπορεί να µου πείτε: Δεν εισπράττει η ΔΕΗ το τέλος
της ΕΡΤ, αυτή την ώρα; Πρώτον, πρόκειται περί τέλους, δεν πρόκειται περί φόρου. Δεύτερον, είδατε τις συνέπειες αν δεν το πληρώσεις; Φτάνει σε αυτές τις συνέπειες της δαµοκλείου σπάθης
που βάζουµε τώρα µε αυτή την τροπολογία; Αλλά εκεί σας είπα
είναι τέλος, δεν είναι φόρος. Εδώ είναι φόρος, ο οποίος δεν µπορεί να εισπραχθεί από τη ΔΕΗ. Παραβιάζετε, κατά τη νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας –το τονίζω και πάλι- και το
άρθρο 1 παράγραφος 3 περί λαϊκής κυριαρχίας και το άρθρο 26
παράγραφος 2 περί διάκρισης των εξουσιών.
Έρχοµαι στην ουσία της αντισυνταγµατικότητας. Το λέτε
«τέλος». Άλλη περίπτωση φραγκισκανών µοναχών που βαφτίζουν
το κρέας ψάρι, όπως έλεγα προηγουµένως. Είναι «τέλος» αυτό;
Όλοι γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουν, κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ότι το «τέλος» έχει δυο βασικά χαρακτηριστικά: Την ανταποδοτικότητα και την αναλογικότητα.
Πρέπει να είναι ανταποδοτικό για να είναι «τέλος», δηλαδή πρέπει να σου αποδίδει και να υπάρχει µάλιστα αναλογικότητα µεταξύ αυτού του οποίου καταβάλλεις και εκείνου που σου
αποδίδεται. Ποια είναι η ανταποδοτικότητα εδώ; Εδώ είναι το πιο
αντισυνταγµατικό χαράτσι που επεβλήθη ποτέ. Δεν το έχει καµµία ευρωπαϊκή χώρα.
Ο κ. Βενιζέλος πήρε την απάντησή του όταν του είπαν και οι
Υπουργοί στην Πολωνία: «Ποιος σου είπε να βάλεις τέτοιο φόρο;
Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει µε αυτή τη µορφή;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, δυο-τρία λεπτά περισσότερο γιατί είναι σηµαντικό, κατά την εκτίµησή µου, το ζήτηµα;
Θα µου πείτε: Δεν υπάρχει το ΕΤΑΚ, το ειδικό τέλος ακίνητης
περιουσίας; Μα, εκεί ήταν τέλος, ένα µικρό «τέλος» 1%ο, το
οποίο συνδυαζόταν µε την αύξηση της αξίας του ακινήτου λόγω
των υποδοµών που είχαν δηµιουργηθεί και ήταν µία συµµετοχή
του φορολογουµένου. Μάλιστα, το επιβάλλαµε ως Κυβέρνηση,
αφού προηγουµένως καταργήσαµε ή µειώσαµε δραµατικά
όλους τους άλλους φόρους, που αφορούσαν τις γονικές παροχές, τις δωρεές. Εποµένως, είχε απελευθερωθεί το ακίνητο από
τη µεγάλη φορολογία.
Τι σχέση έχει αυτό που κάναµε εµείς µε όλα αυτά που συµβαίνουν τώρα; Τι σχέση έχει µε αυτόν τον κεφαλικό φόρο ανά οικοδοµή; Είναι, λοιπόν, φόρος και δη κεφαλικός φόρος µε βάση την
ακίνητη ιδιοκτησία. Είναι ο βαρύτερος φόρος που επεβλήθη ποτέ
στην ακίνητη ιδιοκτησία. Μην το πείτε «τέλος». Θα γελάνε τα δικαστήρια. Θα γελάει ο πρώτος διοικητικός πρωτοδίκης που θα
το δει µπροστά του.
Ας πάµε παρακάτω στα δύο επόµενα θέµατα, ακριβώς επειδή
πρόκειται περί φόρου.
Ο φόρος –όπως ξέρετε- πρέπει να τηρεί τις αρχές που ορίζει
το Σύνταγµα. Και µία από τις βασικότερες αρχές που ορίζει το
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Σύνταγµα είναι η αρχή της ισότητας ενώπιον των δηµοσίων
βαρών κατά το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος. Αυτό
σηµαίνει, όπως λέει το Σύνταγµα, ότι οι Έλληνες συνεισφέρουν
στα βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
Ποια αναλογικότητα υπάρχει σ’ αυτό; Εδώ, υπάρχει µία ισοπεδωτική αντίληψη. Έχεις ακίνητο, οποιοδήποτε ακίνητο; Αυτό φορολογείται. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω! Και πώς
φορολογείται; Φορολογείται κατά βάση –επειδή σε όλη την Ελλάδα έχουµε πλέον αντικειµενικές αξίες- µε βάση την τιµή ζώνης.
Αλλά, ποιες είναι οι αντικειµενικές αξίες σήµερα;
Κύριε Υπουργέ, σας το λέω ευθέως: Ναι ή όχι σήµερα, µε την
κατάρρευση της οικοδοµής, µε την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, όλες οι αντικειµενικές αξίες, που είναι προσδιορισµένες,
είναι πολύ µεγαλύτερες από τις πραγµατικές αξίες; Μπορεί να
πουλήσει σήµερα κανείς –πείτε µου- σε µία περιοχή της χώρας
ένα ακίνητο στη βάση της αντικειµενικής αξίας; Κι, όµως, εσείς
τους φορολογείτε µε τιµή ζώνης καθορισµένη µε βάση την αντικειµενική αξία. Δηλαδή, τον φορολογείτε πολύ παραπάνω από
όσο αξίζει το ακίνητό του. Πρόκειται, ναι η όχι, για ωµή παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 5 περί ισότητας ενώπιον των
δηµοσίων βαρών, αφού η φοροδοτική δυνατότητα, ακόµα κι αν
ήταν συνταγµατικός ο φόρος, είναι πολύ µικρότερη από αυτήν
την οποία του αποδίδετε;
Την αντικειµενική αξία την είχαµε εισαγάγει για να υπάρχει µία
ισοφάριση µεταξύ αξιών που ήταν πολύ µεγαλύτερες στην πραγµατικότητα µε εκείνες που θα έπρεπε να θεµελιώνουν το φόρο
µεταβίβασης. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί µε την ύφεση. Δεν το
έχετε καταλάβει αυτό; Δεν ξέρετε ότι κι αυτό θα «πέσει» στο
πρώτο δικαστήριο µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος;
Τέλος, θέλω να κάνω µία τελευταία συνταγµατική παρατήρηση. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει την ατοµική ιδιοκτησία και την ακίνητη περιουσία. Αυτό λέει
βεβαίως, ότι µπορεί να µπαίνουν περιορισµοί στην άσκηση του
δικαιώµατος. Γιατί κάθε δικαίωµα δεν µπορεί να ασκείται ανεξελέγκτως. Πλην όµως πρέπει να µπαίνουν υπέρ του δηµοσίου
συµφέροντος και φυσικά, να µην φτάνουν στην πλήρη αναίρεση
του πυρήνα του δικαιώµατος µε βάση την αρχή της αναλογίας.
Εδώ, τι κάνετε; Ερχόσαστε και φορολογείτε ένα ακίνητο –κάτι
που δεν έχει γίνει ποτέ- ανεξάρτητα του τι σου αποδίδει. Παλιά
–µέχρι τώρα, δηλαδή- πώς φορολογείτο ένα ακίνητο; Δεν φορολογείται το «κουφάρι», το ακίνητο. Σου αποδίδει, παραδείγµατος
χάριν, κάτι από ενοίκιο; Βεβαίως. Σου αποδίδει από µακροχρόνια
µίσθωση; Βεβαίως. Σου αποδίδει από επένδυση; Βεβαίως. Σου
αποδίδει από πώληση; Βεβαίως. Εκείνο που οριακά είχε δεχθεί
η νοµολογία ήταν το τεκµήριο της ιδιοκατοίκησης µόνο, αυτό
που γλύτωνες επειδή δεν πλήρωνες ενοίκιο. Οριακά το είχε δεχθεί κι αυτό η νοµολογία. Τώρα φορολογούµε το ακίνητο, ακόµα
κι αν είναι έρηµο, ακόµα κι αν δεν έχεις κανένα εισόδηµα, ακόµα
κι αν δεν έχεις να πληρώσεις ούτε το ρεύµα στη ΔΕΗ: Έτσι,
επειδή έχεις ακίνητο.
Δεν καταλαβαίνετε που πάει αυτό το πράγµα; Αυτό το πράγµα
πάει στο εξής: Σιγά-σιγά και επειδή κάνετε µόνιµο το φόρο –το
οµολογήσατε σήµερα κι αυτό ήταν αναµενόµενο, το βλέπατεεπειδή κάθε Έλληνας, ο οποίος είχε επενδύσει πάνω σ’ ένα σπίτι
για να ζήσει αυτός και τα παιδιά του, θα πρέπει να πληρώνει ανεξάρτητα από το τι του αποδίδει, ακόµα κι αν το εγκαταλείψει, δύο
τινά θα κάνει: Ή θα το πουλήσει στη σηµερινή πραγµατικότητα,
στο 13 της αξίας του και στην ουσία δεν θα έχει σπίτι, ή θα υποστεί τα καυδιανά δίκρανα της αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί
αφού δεν θα έχει να πληρώσει, κάποια στιγµή θα του το πάρουν.
Δεν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί φόρου που οδηγεί σε έµµεση δήµευση; Χρειάζεται πολύ φιλοσοφία για να το καταλάβει
κανείς αυτό;
Σας λέω ξανά ότι υπάρχουν δικαστήρια στην Αθήνα, στη Ελλάδα, υπάρχει Συµβούλιο Επικρατείας, υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Η κατάρρευση της φορολογικής νοµιµότητας, που
έχετε επιφέρει εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια, δεν πρόκειται να
περάσει.
Το λέω προς όλους τους συναδέλφους και σε όσους µας
ακούν έξω από την Αίθουσα: Έχω πλήρη εµπιστοσύνη στην ελ-
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ληνική δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να τροµοκρατηθεί ποτέ υπό το
σοκ και το δέος ότι αν δεν εισπραχθούν αυτοί οι κεφαλικοί φόροι,
οι οποίοι καταστρέφουν τον ελληνικό λαό, στην πραγµατικότητα
θα καταρρεύσει το κράτος. Έχουν άλλες διεξόδους στην Κυβέρνηση και όχι µε τον τρόπο αυτό ...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκείνο που µε προβληµατίζει
είναι ότι το ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αποδώσει. Το ξέρουν
γιατί γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν αποφάσεις που τον φόρο αυτόν
θα τον «τινάξουν στον αέρα», όπως του αρµόζει. Επιτέλους, πρέπει να υπερασπιστούµε το Σύνταγµα. Το άρθρο 120 του Συντάγµατος έχει εδώ ευθεία εφαρµογή κι αυτό ας το καταλάβουν όλοι
και ιδίως η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Βουλευτή Α’ Αθήνας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε ίσως τις δραµατικότερες
στιγµές της µεταπολιτευτικής κοινοβουλευτικής περιόδου, σίγουρα τις δραµατικότερες µέχρι την επόµενη δραµατικότερη
στιγµή. Νοµίζω ότι, πέρα από τις οποιεσδήποτε επιµέρους προσεγγίσεις ή θεωρήσεις της σηµερινής κατάστασης, πάνω απ’ όλα
είναι η ώρα της ευθύνης και όχι της απόδοσης ευθύνης, αλλά
κυρίως της ανάληψης ευθύνης.
Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, σ’ αυτήν εδώ τη συζήτηση, πέρα
από τα επιµέρους ζητήµατα, θα πρέπει να συµφωνήσουµε ή να
διαφωνήσουµε σε κάποιες κεντρικές πολιτικές επιλογές. Είναι ή
δεν είναι κεντρική πολιτική επιλογή η αποφυγή της χρεοκοπίας;
Είναι «κόκκινη γραµµή»;
Υπάρχουν παρατάξεις, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που θεωρούν ότι αυτό δεν είναι και τόσο δραµατικό.
Βεβαίως, υπάρχουν και αρκετοί δηµοσιολογούντες, οι οποίοι
υποστηρίζουν τη λύση της χρεοκοπίας και της στάσης πληρωµών.
Είναι κεντρική επιλογή η παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη, στο σκληρό πυρήνα του ευρώ, επιλογή, η οποία στηρίζεται
από αρκετούς εταίρους µας. Ήδη, η Υπουργός προϋπολογισµού
της Γαλλίας, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και πολλοί
άλλοι ξένοι ηγέτες στηρίζουν την αναγκαιότητα παραµονής της
χώρας µας στο ευρώ. Δυστυχώς, και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα,
αλλά πολύ περισσότερο στη δηµόσια συζήτηση, είναι αρκετοί
αυτοί που αβίαστα λένε ότι πρέπει να φύγουµε από το ευρώ, ότι
θα είναι λύτρωση, θα είναι η σωτηρία η φυγή µας από το ευρώ.
Πρέπει εµπράκτως να απαντήσουµε αν έχουµε συναισθανθεί
ότι πρέπει να αλλάξουµε πολιτική νοοτροπία και οικονοµική διαχείριση, µία φιλοσοφία, η οποία τα τελευταία σχεδόν σαράντα
χρόνια ακολουθήθηκε µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, αλλά οδήγησε στα πολύ συγκεκριµένα σηµερινά και δραµατικά αποτελέσµατα.
Θα ήθελα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι συντελείται µία πολιτική στρέβλωση κι αυτή η πολιτική στρέβλωση
έγκειται στο ότι οι αδυναµίες της εκτελεστικής εξουσίας, οι διαχρονικές, διακοµµατικές αδυναµίες ενός κρατικού µηχανισµού
να πάρει αποφάσεις, να αναλάβει την ευθύνη, να αποδώσει ευθύνη και κυρίως να διορθώσει τα κακώς κείµενα, πολύ εύκολα σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα, µε όρους ασφυκτικής πίεσης, όλα αυτά
ισοσκελίζονται και ισοφαρίζονται.
Λείπουν, λοιπόν, κάποια χρήµατα από το στόχο του προϋπολογισµού; Πολύ απλά φέρνουµε µία ρυθµιστική διάταξη και το
καλύπτουµε. Υπάρχει αδυναµία ή ατολµία από τους αρµόδιους
κρατικούς λειτουργούς να κάνουν µεταρρυθµίσεις στο κράτους
για να µην θίξουν πολλές φορές και τα δικά τους δικαιώµατα;
Πολύ ωραία, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, µε µία οριζόντια νοµοθετική ρύθµιση όλα αυτά διορθώνονται.
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Νοµίζω, όµως, ότι η νοµοθετική εξουσία δεν µπορεί περαιτέρω
να «σηκώνει στις πλάτες» τις αρµοδιότητες κι ευθύνες της εκτελεστικής εξουσίας.
Επειδή ακριβώς εµείς εδώ ψηφίζουµε νόµους για να δίνουµε
τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία να παίρνει δραστικές
και ρηξικέλευθες αποφάσεις σε σχέση και µε το πρόσφατο παρελθόν, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να
υπάρχει ουσιαστική λογοδοσία, ουσιαστικός απολογισµός, ουσιαστική ανάληψη ευθύνης και βεβαίως, πολλές φορές και δυσάρεστες αποφάσεις, γιατί φτάνουµε πάντα –όπως φτάνουµε και
τώρα- σε οριζόντια µέτρα.
Τα οριζόντια µέτρα είναι εκ φύσεως άδικα, είναι εκ φύσεως,
κύριε Υπουργέ, µη αναλογικά και βεβαίως, σε ένα υπολογισµό,
που θα βοηθούσε κι εµάς να ψηφίζουµε πιο δίκαια και πιο σωστά
µέτρα, θα έπρεπε ένας ολόκληρος µηχανισµός, πάντα υπό την
καθοδήγηση ή τις επιταγές της εκτελεστικής εξουσίας, να µπορεί
να µας διευκολύνει στο να παίρνουµε πιο δίκαια και πιο σωστά
και πιο αποτελεσµατικά µέτρα.
Πάµε, λοιπόν, στο θέµα του τέλους της ακίνητης περιουσίας
µέσω λογαριασµών της ΔΕΗ. Ήδη, µίλησαν αρκετοί συνάδελφοι.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι στο θέµα των ευπαθών οµάδων και
αυτές οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν σε σχέση µε την
υπαγωγή των µακροχρόνια ανέργων και αυτών που έχασαν το
τελευταίο δύσκολο χρονικό διάστηµα την εργασία τους και αντικειµενικά αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και το να περιληφθούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω ότι και οι µικρές,
αγροτικές αποθήκες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του «τέλους». Δεν θα πρέπει να αφήσουµε έναν
κλάδο στον οποίο βασιζόµαστε στον πρωτογενή τοµέα, που σήµερα βιώνει κι αυτός µια πρωτοφανή κρίση και να αφήσουµε έτσι
τους συµπατριώτες µας που έχουν µικρές αγροτικές αποθήκες
να µπουν σε αυτή την περαιτέρω επιβάρυνση.
Στηρίζω αυτό που ακούστηκε από έναν συνάδελφο, ότι θα
πρέπει και τα αυθαίρετα κτίσµατα, τα οποία ρυθµίστηκαν και τα
οποία τακτοποιήθηκαν –και το θέλουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες
τους- να µπουν σε αυτή τη ρύθµιση του «τέλους» γιατί είναι πολύ
µεγάλο το έσοδο, το οποίο χάνουµε µε το να µην τους συµπεριλαµβάνουµε.
Δεν µπορώ να καταλάβω αυτή τη σπουδή να εξαιρεθούν οι λατρευτικοί χώροι ή τουλάχιστον να πληρώσουν, κύριε Υπουργέ,
αναλογικά ένα τέλος. Δεν νοµίζω ότι κανείς εδώ πέρα πιστεύει
ότι δεν µπορεί ένας ιερός ναός µε µία µόνο λειτουργία την Κυριακή να ανταποκριθεί στο βάρος του τέλους ακίνητης περιουσίας. Νοµίζω ότι θα πρέπει να το επανεξετάσετε.
Θα µου επιτρέψετε όµως, να κάνω µια ειδική αναφορά στους
κατοίκους πυρόπληκτων περιοχών, αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτοι, αυτούς στους οποίους η πολιτεία ενώ είχε
υποσχεθεί πολλά, µέχρι σήµερα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Νοµίζω ότι θα έπρεπε οι ευπαθείς οµάδες και οι κάτοικοι πυρόπληκτων περιοχών –επαναλαµβάνω που είναι
πιστοποιηµένοι πυρόπληκτοι- είτε να εξαιρεθούν είτε να είναι στη
χαµηλότερη κατηγορία επιβάρυνσης. Αυτή είναι ουσιαστική απόδειξη ότι η πολιτεία σκέπτεται και στηρίζει ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Δεν µπορεί να εξαιρεθούν οι πυρόπληκτοι από τις
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Και δεν θα κάνω, κύριε Υπουργέ,
αναδροµή στις υποσχέσεις και την αναξιοπιστία διαχρονικά τα
τελευταία τέσσερα χρόνια της πολιτείας σε όλους τους πυρόπληκτους αλλά κυρίως στους πυρόπληκτους του Νοµού Ηλείας
όπου είχαµε και ανθρώπινα θύµατα.
Επίσης, παρατηρείται το εξής φοβερό: Πυρόπληκτοι που έλαβαν κρατική αρωγή –γιατί το κράτος ανέλαβε την ευθύνη της
αποκατάστασης της οικίας τους- σήµερα να καλούνται να πληρώσουν τέλος µε τον υψηλότερο συντελεστή γιατί η κατοικία
τους είναι τεσσάρων ετών! Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να προβλεφθεί. Δεν µπορεί πυρόπληκτα σπίτια, τα οποία αποκαταστάθηκαν
να θεωρούνται ότι είναι παλαιότητας τριών ετών και να πληρώνουν το µεγαλύτερο συντελεστή, όταν η ίδια η πολιτεία είχε αναλάβει την ευθύνη της ανοικοδόµησης για να στηρίξει και να
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ανακουφίσει αυτές τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει και για τα σεισµόπληκτα
κτήρια να υπάρξει µια διευκρίνιση. Δεν µπορεί κανείς σήµερα να
πληρώνει τέλος περιουσίας για το σεισµόπληκτο σπίτι του το
οποίο βρίσκεται υπό επισκευή-επιδιόρθωση και ταυτόχρονα να
πληρώνει και δεύτερο τέλος γι’ αυτό στο οποίο αναγκάζεται να
µείνει µέχρι να επισκευαστεί το σπίτι το οποίο είναι σεισµόπληκτο.
Πρέπει λοιπόν, να υπάρξουν κάποιες διευκρινίσεις. Πρέπει να
υπάρξει µια ουσιαστική αντιµετώπιση. Θα πρέπει νοµίζω µε γενναιότητα να δείτε ότι σ’ αυτές τις παραλείψεις θα πρέπει να δώσετε άµεση απάντηση. Θα πρέπει να στηρίξετε αυτές τις
ευπαθείς οµάδες.
Και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγµή να µην φέρνετε σε τέτοια
δύσκολη θέση τους συναδέλφους Βουλευτές, ανεξάρτητα αν
ψηφίζουν ή όχι τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Γιατί κάποιοι σήµερα, κύριε Υπουργέ, θεωρούν ότι βγάζοντας πύρινους λόγους
από την Αντιπολίτευση, αποφεύγουν την πραγµατικότητα που
µπορεί γι’ αυτούς να επιφυλάσσει ένα πολύ δυσάρεστο µέλλον
άµεσα ή µακροπρόθεσµα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες
τους, αλλά κυρίως, κύριε Υπουργέ, η εκτελεστική εξουσία θα
πρέπει κάποια στιγµή να µην περιµένει από τη νοµοθετική εξουσία να καλύπτει αυτές τις πρωτοφανείς και σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητες παραλείψεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Κατρίνη, Βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, Βουλευτής Δωδεκανήσου
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τις οµιλίες του
Υπουργού των Οικονοµικών από χθες και το µεγάλο «ευχαριστώ»
του προς την τρόικα οφείλω να του αναγνωρίσω ότι για πρώτη
φορά στα χρονικά Υπουργός παραδέχεται µε τέτοιο κατηγορηµατικό τρόπο την ανικανότητα της Κυβέρνησης στην οποία είναι
Αντιπρόεδρος. Γιατί στην οµιλία του αυτό, πρακτικά, µας είπε:
ότι τα χαράτσια που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ από τον κ.
Μόσιαλο δεν είναι παρά η απόδειξη ότι η Κυβέρνηση δεν µπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ότι η Κυβέρνηση έχει αποτύχει σε
όλους τους στόχους της, σε ό,τι και αν έχει κάνει.
Είναι πραγµατικά θλιβερό αυτό που συµβαίνει. Επί δύο χρόνια
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στέλνει το λογαριασµό της ανικανότητάς της στα πορτοφόλια των Ελλήνων φορολογουµένων. Και
χθες το βράδυ ανατέθηκε στον κ. Μόσιαλο να βγάλει µια ανακοίνωση, όπως τα «προσεχώς» στους κινηµατογράφους. Γιατί βέβαια, µέχρι να έλθει η τρόικα ποιος ξέρει τι άλλο περιµένει τους
Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα χαράτσια της Κυβέρνησης είναι η παρούσα τροπολογία για το φόρο στα ακίνητα,
η οποία πλέον θα επιβληθεί για τα επόµενα τέσσερα χρόνια τουλάχιστον. Αυτή η τροπολογία λοιπόν, αποτελεί ντροπή. Για
πρώτη φορά κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει πλήρως στον
τοµέα των εσόδων, τιµωρεί τους Έλληνες πολίτες για την πρωτοφανή ανικανότητά της να ανασυγκροτήσει εδώ και δύο χρόνια
τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς της. Ακόµα και τώρα συζητάει για το τι θα κάνει µε τις εφορίες.
Δεν ξέρω αν τελικά το ΠΑΣΟΚ θέλει στο όνοµα κάποιας διεστραµµένης λογικής να τιµωρήσει τους Έλληνες που το εµπιστεύτηκαν και το ψήφισαν στις εκλογές του 2009. Γιατί τα
ερωτήµατα είναι αµείλικτα και δεν τα θέτουµε µόνο εµείς εδώ
στην Ολοµέλεια της Βουλής, αλλά τα θέτουν επιτακτικά οι Έλληνες πολίτες: Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν κάνει στοιχειωδώς
τη δουλειά της; Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει εισπράξει
ακόµα το ΕΤΑΚ του 2009 και του 2010;
Τα έσοδα από το ΕΤΑΚ είναι 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
προσέξτε, υπήρχε ο καιρός να εισπραχθεί, προτού ξεκινήσει η
αφαίµαξη των εισοδηµάτων των µισθωτών και των συνταξιούχων.
Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τη φοροδιαφυγή; Γιατί έχει καθυστερήσει προκλητικά στην τοποθέτηση
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προϊσταµένων στις εφορίες; Με τους µετριοπαθέστερους υπολογισµούς µόνο το 10% της φοροδιαφυγής να είχε πιάσει, θα
µας έκανε ένα ποσό γύρω στο 1,5 ή 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αλλά εδώ ούτε η τρόικα δέχεται να υπολογιστούν έσοδα από την
πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί ξέρει ότι η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί ή δεν θέλει να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Τώρα οι
Έλληνες πολίτες έχουν κληθεί να πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά για τα εισοδήµατα του 2010 και το φόρο για τα ακίνητα
µέσω της ΔΕΗ.
Κύριοι της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µήπως έχετε µπερδευτεί
και νοµίζετε πως οι Έλληνες φορολογούµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι οικογενειάρχες διαθέτουν κρυφά στα σπίτια τους
µηχάνηµα κοπής χρηµάτων; Δηλαδή, για παράδειγµα, µία τετραµελής οικογένεια η οποία ακόµα έχει και τους δυο γονείς εργαζόµενους και ζει σε ένα διαµέρισµα ογδόντα-εκατό τετραγωνικών
µέτρων σε µια µέση ζώνη, µέσα σε ένα µήνα πρέπει να βρει να
πληρώσει σχεδόν 2.000 ευρώ. Και µιλάµε γι’ αυτούς που έχουν
ακόµα τη δυνατότητα να πληρώσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παράγραφοι της τροπολογίας 10 και 11, αυτές που προβλέπουν τη διαδικασία είσπραξης
και διακοπής –το επαναλαµβάνω- του ρεύµατος από τη ΔΕΗ
στην περίπτωση που δεν πληρωθεί ο φόρος, αποτελούν όνειδος
γι’ αυτούς που τη συνέταξαν, αποτελούν µέγιστη ντροπή. Τέτοιες
διατάξεις ούτε στα χειρότερα αυταρχικά καθεστώτα δεν υπάρχουν.
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, σπέρνετε ανέµους και είναι σχεδόν βέβαιο
ότι θα θερίσετε θύελλες. Δεν είστε µε την κοινωνία. Είστε εναντίον της. Και το χειρότερο όλων είναι ότι ούτε και η ίδια η τρόικα
δεν πιστεύει στην αποτελεσµατικότητα του µέτρου. Δεν την πιστεύει. Γι’ αυτό και το επεκτείνετε στα τέσσερα χρόνια, για να εισπράξετε ακόµα περισσότερα µε την επικείµενη αύξηση των
αντικειµενικών αξιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα για λίγο να σταθώ και
στην εθνική διάσταση που, κατά την άποψή µου, είναι πολύ σηµαντική. Ο κ. Βενιζέλος µετά το διορισµό του ως Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και ως Υπουργός Οικονοµικών είχε πει ότι είµαστε σε πόλεµο. Ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε
ότι αν ήµασταν σε πόλεµο και ζητάγαµε χρήµατα από τους πολίτες για όπλα, αυτοί θα τα έδιναν. Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, οι πόλεµοι κερδίζονται εφόσον υπάρχουν στρατιώτες. Δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να υπάρχουν και αυτοί που θα
τα κρατήσουν.
Γνωρίζετε φαντάζοµαι ότι οι ακρίτες νησιώτες δίνουν τη µάχη
για να µείνουν στον τόπο τους. Το ίδιο κάνουν και όλοι οι πολίτες
στις παραµεθόριες περιοχές της χώρας. Αντιµετωπίζουµε οξυµένα προβλήµατα. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι σχεδόν
ανύπαρκτες για τα ακριτικά νησιά, οι δηµόσιες υπηρεσίες καταργούνται και κανένα έργο υποδοµής δεν προχωρά και έρχεσθε
εσείς τώρα και βάζετε αυτό το φόρο στα ακίνητα, ο οποίος θα
επηρεάσει προφανώς και τους µόνιµους κατοίκους των νησιών,
αλλά και τους νησιώτες στην καταγωγή που ζουν στα αστικά κέντρα και διατηρούν ένα µικρό σπίτι για να επισκέπτονται για είκοσι µέρες τον τόπο καταγωγής τους.
Τους οδηγείτε, λοιπόν, να κόψουν τη σύνδεση στα σπίτια αυτά.
Εκεί µας καταντήσατε! Το σηµαντικότερο, όµως, όλων είναι ότι
παραβιάζετε το άρθρο 101, παράγραφος 4, του Συντάγµατος
περί νησιωτικότητας και ορεινότητας. Δεν λαµβάνετε ουδεµία µέριµνα για τα νησιά κάτω των χιλίων κατοίκων. Σταµατήστε επιτέλους να περιφρονείτε εµάς, τους νησιώτες. Κατά τα άλλα, τιµή
και δόξα στους ακρίτες που φυλάνε Θερµοπύλες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
λειτουργεί σαν τη µηχανή του κιµά. Στα µέτρα που λαµβάνει, ρίχνει όλους αδιακρίτως µέσα στο βαρέλι. Βέβαια ο κ. Βενιζέλος,
όταν ανέλαβε Υπουργός Οικονοµικών, είπε ότι σκοπός του είναι
να βάλει πάτο στο βαρέλι. Είναι δεδοµένο ότι µ’ αυτήν την πολιτική θα ψάχνουµε σε λίγο και το ίδιο το βαρέλι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας.
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Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος, Βουλευτής Β’ Αθηνών
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, σήµερα νοµίζουµε ότι όλοι αντιλαµβάνονται –ο κάθε εργαζόµενος,
ο φτωχός αγρότης, ο αυτοαπασχολούµενος, η νεολαία, οι γυναίκες, το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων- πως όταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έλεγε ότι έρχεται θύελλα, είχε δίκιο, είχε
κάνει σωστή ανάλυση της κρίσης του καπιταλιστικού συστήµατος στη χώρα µας και έλεγε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, προσπαθώντας να προετοιµάσει την εργατική τάξη, ώστε να πάρει
τα µέτρα της για να µην βρεθεί στη σηµερινή δύσκολη κατάσταση.
Χθες, σήµερα, καθηµερινά η Κυβέρνηση εξαγγέλλει καινούργια µέτρα που δείχνουν ακριβώς το χαρακτήρα της κρίσης, ότι
είναι δηλαδή µία βαθιά κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος,
ότι είναι µία αγιάτρευτη κρίση, ότι έχει τα στοιχεία της βαρβαρότητας και της εκµετάλλευσης απ’ αυτό το καπιταλιστικό σύστηµα.
Με βάση αυτά, πιστεύουµε ότι σήµερα κανείς δεν πρέπει να
αναρωτιέται για ποιον χτυπάει η καµπάνα. Η καµπάνα χτυπάει
για όλους και άρα κοινή πρέπει να είναι η αντιµετώπιση απ’ όλα
τα λαϊκά στρώµατα.
Είναι βέβαιο ότι χθες η Κυβέρνηση δηµοσιοποίησε την πρώτη
δόση των νέων αντεργατικών µέτρων, την πρώτη δόση από το
αντεργατικό δηλητήριο που έρχεται να δώσει στους εργαζόµενους. Λίγο πριν ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε µάλιστα
ότι το συγκεκριµένο χαράτσι θα γενικευτεί, δεν θα είναι µόνο για
δύο χρόνια.
Είναι δεδοµένο ότι όλα αυτά είναι µέτρα που αφορούν µόνο
το 2011 και το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, µε το που θα
µπει ο καινούργιος χρόνος, θα υπάρχουν καινούργια µέτρα. Με
τα µέτρα που ανακοινώθηκαν επιβεβαιώνεται ότι αυτή η πολιτική
έχει στόχο να χρεοκοπήσει το λαό, προκειµένου να µην χρεοκοπήσουν τα µονοπώλια και το ίδιο το εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Πώς αλλιώς µπορεί να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι «εργαζόµενοι» µε µισθό 357 ευρώ θα φορολογούνται; Γιατί αυτό σηµαίνει το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Πώς µπορεί κανείς
να εξηγήσει το ότι µειώνονται κατά 50% οι µισθοί µέσα από το
ενιαίο µισθολόγιο, αν δεν πει µε σαφήνεια ότι στόχος είναι να
χρεοκοπήσουν οι εργαζόµενοι, ο «εχθρός» λαός να την πληρώσει
για να µην πληρώσουν τα µονοπώλια και οι πολυεθνικές.
Το νέο χαράτσι της τάξης του 20% στις συντάξεις πρόκειται
ουσιαστικά για τσεκούρι στις συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ. Επίσης, προωθούνται διαρθρωτικές αλλαγές που αποτελούν στην
ουσία µείωση του µεροκάµατου, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, µεγαλύτερη χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γενίκευση των
επιχειρησιακών συµβάσεων κ.λπ.. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινείται και το περιβόητο εθνικό φορολογικό σύστηµα.
Σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, έρχεται η Κυβέρνηση και λέει
ότι θα απολύσει µέσα στη χρονιά τριάντα χιλιάδες εργαζόµενους
και βαφτίζει αυτή την απόλυση «εργασιακή εφεδρεία». Και χθες
ο άλλος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε ότι µπορεί ο αριθµός να διπλασιαστεί. Άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες διαρρέουν
ότι µε το που θα µπει η νέα χρονιά, ο αριθµός µπορεί να φθάσει
στις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες. Αυτά γίνονται στο εσωτερικό της
χώρας.
Στη διεθνή σκηνή, τη διεθνή αρένα, η τακτική της Κυβέρνησης
είναι εξίσου εγκληµατική και αντεργατική. Γιατί γνωρίζουµε όλοι
ότι από τη στιγµή που φάνηκαν τα πρώτα σηµάδια της καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα και η τότε κυβέρνηση των νεοσυντηρητικών αλλά και η σηµερινή των σοσιαλδηµοκρατών
συκοφαντούν συνειδητά τους Έλληνες εργαζόµενους. Μέχρι και
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε σε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όχι µόνο στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες εργαζόµενοι είναι τεµπέληδες.
Αυτήν την τακτική την εφαρµόζετε για να πείσετε την ελληνική
κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώµη ότι δεν φταίτε εσείς και η
πολιτική σας, αλλά οι εργαζόµενοι. Ντροπή και αίσχος γι’ αυτήν
τη στρατηγική! Συκοφαντείτε και ακολουθείτε µαφιόζικες τακτικές προκειµένου να χτυπήσετε την αξιοπρέπεια της εργατικής
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τάξης της χώρας µας.
Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής σας είναι ότι Έλληνες άνεργοι που καταφεύγουν σαν µετανάστες στο εξωτερικό για να
βρουν δουλειά, τελικά να δυσκολεύονται να βρουν.
Όµως, οι εργαζόµενοι σε όλες τις ηπείρους -και στη Λατινική
Αµερική και στην Ασία και στην Ευρώπη- και ξέρουν και βλέπουν
και διαβάζουν ότι ο λαός µας είναι ένας λαός µε αγωνιστική κουλτούρα, µε ιστορία και παράδοση που αγωνίστηκε µε τα όπλα ενάντια στο φασισµό, που πολέµησε για την ελευθερία και την
προκοπή του.
Βλέπουν ακόµα τους σηµερινούς µεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού µας. Βλέπουν τους αντικαπιταλιστικούς,
αντιιµπεριαλιστικούς αγώνες, τις ταξικές συγκρούσεις, τις διαδηλώσεις, τις απεργίες κόντρα στο IMF, κόντρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Βλέπουν και γνωρίζουν το ρόλο του ΠΑΜΕ, που είναι η καρδιά
και το µυαλό αυτής της εργατικής ταξικής αντεπίθεσης. Σήµερα
που µιλάµε, στις 22 Σεπτέµβρη µε πρωτοβουλία Κολοµβιανών
αγωνιστών, στην άλλη άκρη του κόσµου, τη Λατινική Αµερική,
οργανώνονται σε δεκάδες χώρες από Κολοµβιανούς εργάτες
διαδηλώσεις αλληλεγγύης και διαµαρτυρίες µπροστά σε ελληνικές πρεσβείες ενάντια στην πολιτική σας. Αυτό γίνεται στην Μπογκοτά, στην Αλγερία, στην Ισπανία, στη Βραζιλία, στο Περού,
στην Παλαιστίνη, στο Μπαγκλαντές, στη Χιλή, στον Άγιο Δοµίνικο, στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Ιράν, στην Πορτογαλία, στο
Βιετνάµ.
Θέλουµε απ’ αυτό το Βήµα του Κοινοβουλίου να ευχαριστήσουµε αυτούς τους εργάτες. Θέλουµε να ξέρουν ότι µας δίνουν
δύναµη στους αγώνες που έχουµε µπροστά µας. Τους διαβεβαιώνουµε ότι το ΠΑΜΕ και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα
βρίσκονται στην πολιτική πρωτοπορία αυτού του ισχυρού, ταξικού, µαζικού κινήµατος µέχρι την ανατροπή του συστήµατος της
καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
Με βάση αυτά, γίνεται φανερό ότι καταψηφίζουµε όλο αυτό
το αντεργατικό τερατούργηµα και καλούµε την εργατική τάξη
στους δρόµους του αγώνα, να δείξει οργανωµένη ανυπακοή και
αντίσταση απέναντι σ’ αυτές τις πολιτικές και να χαράξει µία
άλλη διέξοδο µ’ έναν άλλο πολιτικό ορίζοντα που θα ανατρέπει
το σύστηµα της σηµερινής εξουσίας, θα αλλάζει την τάξη που
κυβερνά, προκειµένου να δει ο λαός άσπρη µέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαυρίκο.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, να
µιλήσει πρώτα ο κ. Αντωνακόπουλος;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Φυσικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ας µιλήσει ο κ.
Αντωνακόπουλος, αφού τον ανήγγειλα και αµέσως µετά µιλάτε
και εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω αν γίνεται να προηγηθώ και εγώ, γιατί πρέπει στις 16.00’
να βρίσκοµαι κάπου απ’ όπου δεν πρέπει να λείψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, νοµίζω ότι µπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Αντωνακόπουλος, Βουλευτής Ηλείας του
ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω
ότι είναι από τις πιο δύσκολες διαδικασίες η σηµερινή, αλλά και
οι επόµενες που θα ακολουθήσουν. Σαφώς είναι δύσκολες και
όχι µόνο για λόγους πολιτικούς αλλά και συνειδησιακούς για
πολλούς Βουλευτές.
Αρχίζοντας, λοιπόν, από την τροπολογία εγώ µπορώ να σας
πω ότι ιδεολογικά και ηθικά δεν µε βρίσκει σύµφωνο αυτή η τροπολογία. Και επειδή ξέρω ότι θα έρθει µια ψηφοφορία, στην
οποία βεβαίως θα µπει θέµα κοµµατικής πειθαρχίας και µετατροπής της ψήφου σε ψήφο εµπιστοσύνης, υπάρχει ένα δίληµµα εάν
κάποιοι µε τη συµπεριφορά µας οδηγήσουµε τη χώρα σε εκλο-
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γές οι οποίες, κατά την άποψή µου, είναι πλέον δρόµος ασύντακτης χρεοκοπίας. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα. Εκλογές
στη χώρα τώρα σηµαίνουν ότι συνειδητά επιλέγουµε ασύντακτη
χρεοκοπία της χώρας και νοµίζω ότι σ’ αυτό δεν θα συνεργήσει
κανείς, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα χρέος να είµαστε εδώ
και να δίνουµε τη µάχη για τα λιγότερο οδυνηρά µέτρα για τη
χώρα και κυρίως για τα λαϊκά στρώµατα και για τους αδύναµους.
Η πολιτική νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία για να υπερασπίζεται τους αδύναµους και αδύνατους ανθρώπους. Ο πλούτος
πάντα είχε τη δυνατότητα να περνάει καλά και στις δύσκολες και
στις εύκολες στιγµές της ιστορικής διαδροµής. Έτσι λοιπόν νοµίζω ότι σε σχέση µε τη φορολόγηση της κατοικίας η τροπολογία
ουσιαστικά φορολογεί τη στέγη κι όχι το ακίνητο. Στη χώρα
έχουµε υψηλότατο βαθµό ιδιοκατοίκησης. Επίσης, ξέρουµε ότι
τα περισσότερα σπίτια είναι µε δάνεια, είτε από την Εργατική
Εστία είτε σεισµόπληκτα είτε πυρόπληκτα. Στην Ηλεία τα περισσότερα είναι σεισµόπληκτα, γιατί κάθε πέντε χρόνια έχουµε σεισµούς. Άρα, υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής αδικίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Βεβαίως όταν σκεπτόµαστε µόνο µε µαθηµατικά, δηµιουργούνται τέτοια προβλήµατα. Γιατί η Στατιστική λέει: 1 εκατοµµύριο
ευρώ εισόδηµα κάποιος και 1 ευρώ ένας ακόµη διά του 2 έχουν
πεντακόσιες χιλιάδες ο καθένας. Όµως δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να δούµε τις οµάδες που πρέπει να προστατεύσουµε.
Προτείνω, λοιπόν, για να είµαι σύντοµος: Να εξαιρεθούν και
να µην πληρώσουν τίποτα οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι µε αναπηρία πάνω από 67% κι αυτοί που πάσχουν από συγκεκριµένες παθήσεις. Υπάρχει ένας κατάλογος, υπάρχει προεδρικό διάταγµα
που προβλέπει ποιες είναι εκείνες οι παθήσεις, από τις οποίες
δυστυχώς πάσχουν συνάνθρωποί µας και που τους δίνουν απαλλαγή από µία σειρά βάρη και φορτία. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν,
να µην πληρώσουν τίποτα, όπως επίσης και οι κατοικίες, οι οικοδοµές που έχουν αγροτική χρήση, αγροικίες και αποθήκες, και
όσοι έχουν πάρει στο Νοµό Ηλείας πυρόπληκτα και σεισµόπληκτα δάνεια. Και λέω «σεισµόπληκτα» γιατί εµείς κάθε πέντε χρόνια έχουµε µεγάλους σεισµούς. Όλος ο νοµός είναι συνεχώς σε
µια διαδικασία λήψης δανείων για τα σπίτια. Εποµένως, προτείνω
αυτά.
Δεύτερον, προτείνω το εξής. Υπάρχει το αυθαίρετο και κυρίως
το παραλιακό αυθαίρετο. Αυτό είναι δεύτερη παραθεριστική κατοικία. Στην πατρίδα µου, την Ηλεία, υπάρχουν είκοσι πέντε χιλιάδες παραλιακά αυθαίρετα, τα περισσότερα εκ των οποίων
είναι συνδεδεµένα µε τη ΔΕΗ, έχουν ηλεκτροδότηση. Γιατί να
µην πληρώσουν; Θα µου πείτε: Υπάρχουν ηθικοί ενδοιασµοί ότι
είναι αυθαίρετο και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει µια έµµεση νοµιµοποίηση. Στην κρίση όµως που ζούµε υπάρχει η διάθεση για
είσπραξη χρήµατος από εκεί που υπάρχει το χρήµα. Ας το πάρουµε λοιπόν από εκεί που υπάρχει και ας µην πάµε να το πάρουµε από την αγροικία όπου δεν υπάρχει. Εξάλλου, η
σοσιαλιστική µας ηθική έχει πλέον γίνει «ακορντεόν». Ας δούµε
τα πράγµατα λοιπόν στον εισπρακτικό τους χαρακτήρα και ας
πάµε εκεί όπου υπάρχει πλούτος. Αυτά σε σχέση µε την τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ακούστηκαν πολλά κι από συνάδελφους, κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία, περί της ανικανότητας
του ελεγκτικού, του εισπρακτικού µηχανισµού κι όλα αυτά, αν
κοιτάξει κανείς πότε έγινε η διάλυση ουσιαστικά αυτών των µηχανισµών, πότε η φοροαποφυγή και η φοροκλοπή κτύπησαν
«κόκκινο», θα διαπιστώσει ότι έγιναν από το 2004 µέχρι το 2009.
Αυτό, λένε οι αριθµοί. Δεν µπορούν, λοιπόν, να έρχονται σήµερα
και να εγκαλούν. Βεβαίως, σωστές είναι οι παρατηρήσεις που γίνονται, αλλά δεν µπορούν να βγαίνουν τιµητές σήµερα, σε µια
κατάσταση που είναι ασύγκριτα πιο δύσκολη απ’ ό,τι ήταν το
2004-2009, όταν κυβέρνησαν σε καλύτερες συνθήκες και πήραν
µια χώρα µε ευρωπαϊκούς δείκτες στα Βαλκάνια και παρέδωσαν
µία χώρα µε βαλκανικούς δείκτες στην Ευρώπη. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Γιατί προκαλούµε και τη µνήµη του λαού. Και
την κρίση του βεβαίως, αλλά κυρίως την ιστορική του µνήµη.
Παράλληλα, θα ήθελα να πω το εξής. Για όλη αυτή την κρίση
που βιώνουµε πολύ σωστά υπάρχει η ανάλυση ότι δεν είναι µόνο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εσωτερικά τα αίτια, αλλά ότι καταρρέει ένα µοντέλο ολόκληρο.
Αυτό φαίνεται από το εξής: Όταν το παγκόσµιο ΑΕΠ είναι 60 τρισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο όλες οι χώρες δανείζονται άλλα
60 τρισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο για να λειτουργήσουν και
το λογιστικό, το ψεύτικο χρήµα είναι 600 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Πώς θα λυθεί αυτή η εξίσωση; Δεν λύνεται. Άρα, είναι πολιτικό, µέγα το ζήτηµα. Και βεβαίως εµείς εδώ, από τη γωνιά αυτή
του πλανήτη µπορούµε να θέτουµε τα ζητήµατα, αλλά είµαστε
και τα πρώτα θύµατα τα οποία βιώνουµε δυστυχώς µε τον πιο
επώδυνο τρόπο την αποτυχία αυτού του µοντέλου.
Εάν κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγµατα άµεσα στη χώρα,
θα πρέπει, πρώτον, να κάνει νοµισµατική πολιτική πού; Στο ευρώ.
Δηλαδή το ευρώ, το οποίο είναι πολύ ισχυρό νόµισµα σε σχέση
µε το δολάριο και τα υπόλοιπα και δυσχεραίνει την εξαγωγική
λειτουργία της χώρας, θα πρέπει σε σχέση µε τα υπόλοιπα νοµίσµατα να χαµηλώσει. Μπορεί κανείς να το κάνει; Έχει µέσα τέτοια; Όχι.
Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγξει την ύφεση στην Ευρώπη και
στον κόσµο όλο, διότι ρίχνει τα χρηµατιστήρια, ρίχνει τον τουρισµό, ρίχνει τις εξαγωγές. Ποια πολιτική δύναµη µπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδοµένα; Ποια πολιτική δύναµη µπορεί να αλλάξει
την πολιτική επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ούτως ώστε να υπάρξει επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για να χρηµατοδοτήσουν επενδύσεις και κατανάλωση; Ποιος µπορεί να το κάνει; Να µας το πει.
Αν δεν µπορεί να το κάνει, δεν µπορεί να αλλάξει πολλά πράγµατα. Ελάχιστα µπορεί.
Ποιος µπορεί να φέρει επενδυτές στη χώρα όταν είµαστε σε
µια τέτοια δίνη; Δεν νοµίζω ότι µπορεί κανείς να το κάνει. Ποιος
µπορεί να αρνηθεί τις οδηγίες περί δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
όταν αυτό είναι το αξίωµα του µοντέλου της σύγχρονης παγκόσµιας διακυβέρνησης µε τροµερά ελλείµµατα δηµοκρατίας,
µέρος της οποίας είναι κι η Ελλάδα και µάλιστα όταν έχουµε συναποφασίσει πολλές φορές σ’ αυτόν τον τόπο να είµαστε σ’
αυτόν τον κόσµο της Δύσης, µε τους υπερεθνικούς θεσµούς που
έχει; Ποιος λοιπόν θα αρνηθεί ότι πρέπει να αυξήσουµε τα έσοδα
και να ρίξουµε τις δαπάνες;
Όµως υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν γίνει
αποδεκτές. Για παράδειγµα, είµαι απ’ αυτούς που έχουµε πει
εδώ και µήνες: Κανένας αµειβόµενος πάνω από 2.500 ευρώ στο
ελληνικό δηµόσιο, είτε αιρετός είναι είτε διορισµένος. Να µειωθούν στο µισό όλοι οι σύµβουλοι σ’ όλα τα επίπεδα. Τώρα τελευταία αυξήσαµε και τους συµβούλους στην αυτοδιοίκηση. Αυτά
είναι χρήµατα. Κι όταν υπάρχει τέτοια δυσκολία πρέπει τελικά να
µοιραζόµαστε και τη φτώχεια σωστά. Διότι υπάρχει ένα αξίωµα:
να µοιράσουµε δίκαια τον πλούτο. Ξέρετε ότι ο πλούτος στη
χώρα είναι 210-220 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν το διαιρέσεις µε
10 εκατοµµύρια για δώδεκα µήνες, δεν είναι πάνω από κάποιες
εκατοντάδες ευρώ. Αυτός είναι ο πλούτος στη χώρα. Άρα πρέπει
να µοιράσουµε δίκαια και τη φτώχεια.
Νοµίζω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έπρεπε ήδη το Υπουργείο Οικονοµικών να είχε ανασυντάξει τον ελεγκτικό µηχανισµό.
Εδώ µέσα τα είχαµε πει εδώ κι έναν χρόνο στον πρώην Υπουργό.
Δεν µπορεί το συνδικαλιστικό κίνηµα να συνδιοικεί στο Υπουργείο Οικονοµικών. Θα πρέπει να κάνουν αξιοκρατικές επιλογές.
Και πάλι αυτό που έγινε χθες είναι ότι τα ίδια πρόσωπα άλλαξαν
καρέκλες. Επιτέλους!
Επίσης, το Υπουργείο θα πρέπει –για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός- να δώσει στη δηµοσιότητα ποιες είναι οι επιχειρήσεις
και τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν χρήση του νόµου του 2004
που είχε φέρει η Νέα Δηµοκρατία τότε, για αµνήστευση χρήσης
πλαστών και εικονικών τιµολογίων, -γιατί επρόκειτο τότε για το
µεγάλο «φαγοπότι» και τη µεγάλη ρύθµιση- ποιοι απ’ αυτούς συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονοµία, καθώς
επίσης και ποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έκαναν τότε χρήση
αυτού του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αρκετά έχουµε παίξει το
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σάκο του µποξ οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει σ’ αυτήν
τη χώρα ο καθένας να πάρει τη θέση που πράγµατι έχει κι όχι να
κρύβεται πίσω από νεφελώµατα. Νοµίζω ότι όλο το σύστηµα πρέπει να λογοδοτήσει κι όχι κάποια εξιλαστήρια θύµατα που επιλέγονται και επικοινωνιακά. Διότι παίζεται κι αυτό το παιχνίδι, της
επικοινωνιακής επιλεκτικής δράσης των µέσων ενηµέρωσης, ποιους στηρίζουν και ποιους όχι. Η στοχοποίηση των Βουλευτών
είναι συνειδητή. Δεν κάνουν σκληρή κριτική, δεν στοχοποιούν κανέναν από την εκτελεστική εξουσία, διότι εκεί έχουν τα συµφέροντά τους. Ο εύκολος στόχος είναι ο Βουλευτής, του όποιου
κόµµατος.
Και σας ρωτώ εγώ, επειδή ακούω για προνόµια: Ξέρουν τι σηµαίνει Βουλευτής; Ο Βουλευτής είναι διορισµένος; Είναι εσαεί
Βουλευτής; Άλλος είναι για µια τετραετία ή δύο τετραετίες. Παρατάει τη δουλειά του, µπαίνει σε περιπέτειες. Αυτά, λοιπόν, που
έχουν δηµιουργηθεί ότι οι Βουλευτές είναι κάποιοι «τύποι» οι
οποίοι λυµαίνονται δηµόσιο χρήµα, περνάνε καλά κι είναι αρχοντόπουλα, πρέπει να καταρρεύσουν. Αυτό είναι ευθύνη των κοµµάτων που δεν µπορεί να υποκύπτουν σε τέτοιες επικοινωνιακές
αποφάσεις οι οποίες εξυπηρετούν και άλλα κέντρα εκτός δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπούρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
όπως ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό που µου έδωσε τη δυνατότητα να προηγηθώ της τοποθέτησής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά ο κόσµος τα έχει
χαµένα. Κυκλοφορεί ζαλισµένος. Κάθε δόση του δανείου που έρχεται, συνοδεύεται από νέα, επώδυνα µέτρα. Ο κόσµος δεν ξέρει
πού θα είναι ο πάτος από το βαρέλι. Δεσµεύσεις, νέες δεσµεύσεις, περισσότεροι φόροι, µεγάλες περικοπές µισθών και συντάξεων, µαζικές απολύσεις, µέτρα προκειµένου να καλυφθούν οι
αστοχίες της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης τόσο στην
έµπνευση όσο και στην εκτέλεσή της, µέτρα που αποτελούν την
πιο έµπρακτη οµολογία αποτυχίας και του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Θα θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι το µνηµόνιο προέβλεπε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ για φέτος, ο περσινός προϋπολογισµός που
εκτελείται 14, το µεσοπρόθεσµο 21 και σήµερα ο λογαριασµός
υπερβαίνει τα 25 δισεκατοµµύρια και όλα αυτά προκειµένου να
µειωθεί το έλλειµµα –αν µειωθεί- κατά 7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για µνηµείο οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας. Τόσο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταϊκούρας όσο και προηγηθέντες από µένα
συνάδελφοι ανέλυσαν τη δική µας θέση. Θα πω κι εγώ από την
αρχή ότι εµείς καταψηφίζουµε και τις τρεις τροπολογίες.
Συγκεκριµένα, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήµασταν αντίθετοι µε την πρόβλεψη που περικλείεται στις αποφάσεις της 21ης
Ιουλίου για την παροχή εγγυήσεων, εγγυήσεις οι οποίες σύµφωνα µε την τροπολογία θα παρέχονται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Οργανισµό Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους.
Είµαστε αντίθετοι µε την τροπολογία που παύει τα µέλη της
ΕΛΣΤΑΤ πλην Προέδρου. Όσοι µάλιστα ήµασταν ως µέλη στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων τις προηγούµενες δύο µέρες
τόσο στην ακρόαση του Προέδρου όσο και των µελών, είδαµε
ότι αυτό το όργανο, αυτή η ανεξάρτητη αρχή που συνεστήθη και
µε τη δική µας ψήφο, κύριε Υπουργέ, σε µία κρίσιµη χρονική συγκυρία προκειµένου να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο λόγω αυτών
των προβληµάτων που αναφέρθηκαν αναλυτικά, δεν µπόρεσε να
κάνει ούτε την απογραφή του 2011, ένα γεγονός που ούτε έκτακτο ήταν ούτε υπήρξαν άλλα εµπόδια. Κι όµως υπήρξε παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγµατος προκειµένου
τουλάχιστον να νοµιµοποιήσουµε την απογραφή.
Έρχοµαι στο πιο σηµαντικό κοµµάτι, κύριε Υπουργέ, αυτό µε
το οποίο «βυθίζονται» στο πιο «πυκνό σκοτάδι» χιλιάδες, όλες οι
ελληνικές οικογένειες, όλοι οι Έλληνες πολίτες που είχαν το προνόµιο να έχουν ένα σπίτι. Αυτό το καινούργιο «χαράτσι» που επιβάλλετε στα ακίνητα είναι το έκτο κατά σειρά, όταν η οικοδοµή
«χτυπιέται» για µία ακόµα φορά και είναι η οικοδοµή η οποία πα-
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ρασύρει εκατόν πενήντα περίπου επαγγέλµατα σε µία τέτοια κρίσιµη εποχή.
Όλα αυτά αναδεικνύουν την αναξιοπιστία της Κυβέρνησης και
του ίδιου του Υπουργού Οικονοµικών -όχι εσάς, κύριε Αναπληρωτά- ο οποίος πριν από δύο µήνες έλεγε χαρακτηριστικά ότι το
ακίνητο είναι ήδη πολύ επιβαρυµένο και έρχεται τώρα για να το
«θανατώσει» και ότι οι λογαριασµοί της ΔΕΗ –το θυµίζω κι εγώδεν είναι ο «µοχλός» για να εισπράττεις τέλη ή φόρους. Αυτό θα
«αφυδατώσει» πλήρως την ήδη «στεγνή» αγορά και θα βαθύνει
ακόµα περισσότερο την ύφεση. Θα οδηγήσει σε άλλα παρελκόµενα φαινόµενα τα οποία όχι µόνο δεν θα βοηθήσουν σ’ αυτήν
την κρίσιµη χρονική συγκυρία, αλλά πολύ φοβάµαι ότι θα «αφυδατώσουν» ακόµα περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, ακόµα και ειδικές κατηγορίες
συµπολιτών µας.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι όλα αυτά έγιναν πρόχειρα
και βεβιασµένα. Εγώ θα σας κάνω µόνο µερικές παρατηρήσεις.
Ίσως διορθώνονται κάποια πραγµατάκια και οι παρατηρήσεις
αυτές έχουν σαν σκοπό αν τα περάσετε αυτά, τουλάχιστον να
βελτιώσετε κάτι. Πρέπει να σας πω ότι έγιναν τόσο πρόχειρα,
ώστε κάποιοι έπρεπε να σας πουν…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Αν το βελτιώσει η Κυβέρνηση, θα το
ψηφίσετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν το ψηφίζουµε. Απλώς θα
κάνω µερικές επισηµάνσεις της προχειρότητος.
Κυρία Μερεντίτη, στην παράγραφο 3 της τροπολογίας λέει:
«Το ποσό του «τέλους» προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των
τετραγωνικών µέτρων των ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη ΔΕΗ» κ.λπ.. Μόλις
πάτε στο σπίτι σας το µεσηµέρι, ανοίξτε ένα λογαριασµό της
ΔΕΗ και θα δείτε τρεις διαφορετικές αναγραφές. Εγώ εκπροσωπώ τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής η οποία είναι το
«µωσαϊκό» της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας και οι πολίτες
έχουν από πολύ φτωχά σπίτια µέχρι εξοχικά πολύ πλούσια, υπάρχουν µεγάλες βιοµηχανίες, µικρές βιοµηχανίες, παραδείγµατος
χάριν Θριάσιο Πεδίο, υπάρχουν βιοµηχανικές περιοχές στο Κορωπί, στην Κερατέα, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα, παντού,
υπάρχουν γεωργικές και πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Ανοίξτε ένα λογαριασµό το µεσηµέρι, να δείτε ότι
αναγράφονται τρία πράγµατα. Υπάρχουν τρία τέλη στους λογαριασµούς. Εδώ για τι µιλάει; Κύριε Υπουργέ, µιλάτε για τετραγωνικά. Θα δείτε σε λογαριασµούς ότι γράφουν τρία διαφορετικά
τετραγωνικά. Στο πεδίο ΤΑΠ υπάρχει το εµβαδόν των κτηρίων.
Είναι όµως γραµµένοι και οι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι. Ίσως
είναι το πιο προσεγγιστικό πεδίο. Έχουµε πολλά ανενεργά κοµµάτια τα οποία δεν δραστηριοποιούνται.
Σας είπα και κατ’ ιδίαν ότι υπάρχουν κτηνοτροφεία, γι’ αυτό
εκεί που ο Υπουργός σήµερα έκανε κάποιες διορθώσεις, έχω την
εντύπωση ότι δεν καλύπτεται όταν λέει αποκλειστικά «γεωργική
ή κτηνοτροφική». Η κτηνοτροφική εµπεριέχει την πτηνοτροφική;
Κάνω µία επισήµανση. Στην κτηνοτροφική είναι και η πτηνοτροφική; Δεν είµαι ειδικός. Επίσης υπάρχει το «βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση». Η βιοτεχνική ή βιοµηχανική καλύπτει, φερ’ ειπείν,
τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας logistics που κάνουν
µία σηµαντική εργασία και η οποία εταιρεία σήµερα απασχολεί
χιλιάδες εργαζόµενους στις δικές µου περιοχές, στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα;
Για να µην καταχρώµαι άλλο το χρόνο, θα πω ότι θα πρέπει
αυτά τα πράγµατα να τα αξιολογήσετε. Θα καταθέσω ένα υπόµνηµα από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Διεθνούς Μεταφοράς Logistics Ελλάδος.
Θα καταθέσω µερικά στοιχεία. Δίνει ο νόµος, κύριε Υπουργέ,
στους δήµους το δικαίωµα να αναγράφουν πλασµατικά τετραγωνικά. Λέει συγκεκριµένα: Ο δήµος ή η κοινότητα εν περιπτώσει
καθορισµού πλειόνων συντελεστών γνωστοποιεί στη ΔΕΗ δύο
µόνο, ένα διά τας κατοικίας και ένα για τους συστεγασµένους
χώρους κ.λπ..
Δηλαδή, εν κατακλείδι τετραγωνικά αναγράφονται και στα
τρία. Το πιο σωστό, αν θέλετε, είναι το ΤΑΠ και όχι τα άλλα δύο,
δηµοτικά τέλη ή δηµοτικός φόρος. Θέλω να δείτε µερικά παραδείγµατα αναλόγως και των αποσπάσεων. Έχω από το Δήµο
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Ασπροπύργου και από το Δήµο Μεγαρέων. Επειδή από το Αλεποχώρι έως τα Μέγαρα είναι µεγάλη η απόσταση, διπλασιάζουν
την επιφάνεια και φαίνεται µια πλασµατική επιφάνεια αλλά από
το νόµο κανονισµένη, γιατί δεν µπορούν να έχουν διαφορετικούς
συντελεστές.
Αυτά είναι ορισµένα από τα προβλήµατα, τα οποία αναδεικνύουν, εκτός από τη βαρβαρότητα, τη µη σωστή εφαρµογή και την
προχειρότητα των µέτρων.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε ζητήσει το λόγο
κύριε Υπουργέ, αλλά βλέπω ότι συνεχίζετε την ευγένεια, παραχωρώντας τη σειρά σας.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανασία Μερεντίτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα είναι, κυρία Κανέλλη, να σώσουµε την Ελλάδα.
Παίρνω το λόγο πρώτα και κύρια –επιτρέψτε µου, είµαι φορτισµένη συναισθηµατικά- για να κάνω µια ευχή. Δεν ξέρω αν συνοδεύεται και από ελπίδα. Ποτέ άλλη φορά να µην έρθουµε, να
µην κληθούµε ξανά εµείς οι Βουλευτές, εν προκειµένω του
ΠΑΣΟΚ σήµερα να ψηφίσουµε -που θα ψηφίσουµε- αντιλαϊκά και
τόσο σκληρά µέτρα.
Είναι πραγµατικά σκληρά µέτρα, είναι άδικα, είναι µέτρα πανικού, αλλά για µένα υπάρχει µια κόκκινη γραµµή και γι’ αυτήν την
κόκκινη γραµµή τα ψηφίζω, που λέγεται η σωτηρία της χώρας.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παρά µόνο αυτό. Νοµίζω ότι αυτές τις
ώρες έχουµε όλοι ευθύνη και αυτοί που µιλάµε και αυτοί που δεν
µιλάµε και αυτοί που σιωπούν και αυτοί που ξεχνούν.
Πρέπει να στηρίξουµε πρώτα και κύρια για εµένα, την κοινωνία. Την κοινωνία δεν έχουµε δικαίωµα να την αγνοούµε. Δεν
έχουµε κανείς δικαίωµα να τη χρησιµοποιούµε. Δεν έχει κανείς
µας δικαίωµα να την εµπαίζει. Δεν έχω περιθώρια και δεν επιτρέπω στον εαυτό µου να γυρίσω στο παρελθόν και να πω πώς
φθάσαµε εδώ. Το παρόν απαιτεί από όλους µας να σταθούµε στο
ύψος των περιστάσεων.
Μετά θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις ως προς τη δική µας Κυβέρνηση. Θέλω, όµως, να πω στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ότι έχουν ιστορική ευθύνη, όταν επιτρέπουν ακόµα και
σήµερα στον Αρχηγό τους, να υπόσχεται ό,τι υπόσχεται -φαντάζοµαι και µάγος να ήταν θα έπρεπε να τον ελέγξουµε για το µέχρι
πότε µπορεί να κάνει µαγικά- και να µιλάει και να διατυµπανίζει
ότι θα πάει σε επαναληπτικές εκλογές εάν δεν καταφέρει να
εκλεγεί και να πάρει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Έχει δηλαδή, πρώτον,το θέσφατο και το µονοπώλιο της ικανότητας να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της χώρας και δεύτερον, ότι οι εταίροι και
δανειστές µας θα µας δανείζουν και θα µας πληρώνουν για να
κάνουµε εµείς προεκλογικές και εκλογικές αναµετρήσεις.
Εγώ εκτιµώ ότι όπως είναι η χώρα, σε εµένα τουλάχιστον δεν
επιτρέπει λαϊκισµούς και κυρίως να το βάλω στα πόδια. Πιστεύω
–και θα τα πούµε τις επόµενες ηµέρες- ότι οι δυσκολίες πιθανών
να µας ξεπερνούν. Αυτήν την ώρα, όµως, εµείς είµαστε και εµείς
θα τις αντιµετωπίσουµε.
Κύριε Υπουργέ, όµως, επιτρέψτε µου να κάνω µερικές παρατηρήσεις και θα επιµείνω όσον αφορά την τροπολογία που καλούµαστε να ψηφίσουµε για το φόρο των ακινήτων: Ακούστηκαν
πάρα πολλά εδώ για το πόσο σκληρά είναι τα µέτρα. Ακούω συναδέλφους να αισθάνονται πόνο -πιθανότατα να τον αισθάνονται,
αλλά να τον διατυµπανίζουν περισσότερο- για τους πολίτες που
κόβονται οι µισθοί τους. Εγώ πραγµατικά στέκοµαι µε σεβασµό
και αναγνωρίζω τη δυσκολία που έχουν οι πολίτες που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητα µε λιγότερο µισθό.
Είµαι, όµως, συγκλονισµένη και δεν µπορώ και πρέπει να
στρέψω την προσοχή µου στον άνεργο και σ’ αυτόν που απολύεται ή θα απολυθεί, που θα κληθεί να αντιµετωπίσει τη ζωή του µε
καθόλου χρήµατα. Ο ιδιωτικός τοµέας στενάζει και πρέπει επιτέλους να προσπαθήσουµε να φέρουµε µια ισορροπία και να
υπηρετήσει και ο δηµόσιος τοµέας τον ιδιωτικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ θέλω να πω και µια άλλη φράση, κύριε Υπουργέ. Όλοι
µας, αλλά και οι συνδικαλιστές δεν θα πρέπει αυτήν την ώρα να
αισθανθούν την ευθύνη των λόγων και των πράξεών τους, την
ευθύνη της παρουσίας τους ή µη στην εργασία τους; Είναι ώρες
κρίσιµες και όλοι έτσι κρινόµαστε.
Πάµε τώρα στην τροπολογία. Κατ’ αρχάς ως προς την αναπηρία, άκουσα και κάποιους συναδέλφους να σας προτείνουν,
κύριε Υπουργέ, να µειώσουµε το ποσοστό αναπηρίας. Εγώ θα
ήµουν µια από αυτούς, εάν δυστυχώς –και πρέπει να αναγνωρίσουµε όσα κάναµε- για πολλά χρόνια η αναπηρία χρησιµοποιήθηκε και αυτή για την υφαρπαγή ψήφων. Υπάρχουν και ανάπηροι
µαϊµούδες. Άρα, ας σταθούµε στο 80%, για να έχουµε στοιχειωδώς δικαιοσύνη.
Έρχοµαι, όµως, στο µεγάλο ζήτηµα, για εµένα, της απαλλαγής
της περιουσίας της εκκλησίας. Στο άρθρο 5, στην παράγραφο
β’, λέει ότι εξαιρούνται οι χώροι, τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα, οι ιδιοκτησίες που χρησιµοποιούνται για λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο.
Θα µπορούσαµε να λέµε πολλά εδώ για το τι σηµαίνει λατρευτικός χώρος για τον καθένα και την καθεµιά µας. Εγώ σέβοµαι
ό,τι πιστεύει ο καθένας και η καθεµιά µας. Δεν διανοούµαι, όµως,
αυτήν την κρίσιµη ώρα πώς και γιατί επιτρέπεται από οποιονδήποτε είτε γίνεται ανεκτό, να εξαιρείται η Εκκλησία.
Εκτιµώ και είµαι βεβαία ότι για κάθε µητρόπολη είναι πολύ εύκολο -και θα έλεγα πολύ πιο εύκολο από οποιονδήποτε Έλληνανα πληρώσει ένα συµβολικό τίµηµα για όλους τους ναούς ή –µάλλον το διορθώνω γιατί θέλω να το τονίσω- για όλους τους λατρευτικούς χώρους που έχει η κάθε µητρόπολη. Θα ήταν και
εύκολο αλλά και αποτελεσµατικό, γιατί οι ναοί στη χώρα είναι
πολλοί.
Κύριε Υπουργέ, έστω και τώρα, σας καλώ και σας παρακαλώ
να το εξετάσετε, γιατί καλούµαστε και παίρνουµε πολύ δύσκολα
µέτρα. Ας κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να έχουν στίγµα, κοµµάτι, αλλά να έχουν και το χαρακτήρα της δικαιοσύνης.
Επειδή ακούω για τη φιλανθρωπία, θέλω, κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, να καταθέσω µια προσωπική µου αγωνία και αν θέλετε και ενόχληση. Ακούω τα περί φιλανθρωπίας της Εκκλησίας.
Εµείς, όµως, είµαστε εδώ –και όσο µε αφορά το δηλώνω κατηγορηµατικά- για να παλεύουµε να µην υπάρχουν Έλληνες πολίτες που να χρειάζονται φιλανθρωπία και συσσίτιο. Δεν κατανοώ
γιατί υπάρχουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας που βγαίνουν στα κανάλια και διατυµπανίζουν ότι έχουν ανάγκη αυτού του ρόλου. Ας
έρθει η Εκκλησία να βοηθήσει την πολιτεία αυτήν την κρισιµότατη στιγµή, να µειώσουµε όσο το δυνατόν τους Έλληνες που
χρειάζονται τη φιλανθρωπία.
Είπα στην αρχή και το επαναλαµβάνω. Μερικές φορές µε ξεπερνούν όλα αυτά που αντιµετωπίζω και αντιµετωπίζουµε και όλα
αυτά που καλούµαστε να ψηφίσουµε και να υποστηρίξουµε.
Η κ. Κανέλλη είπε ότι είµαστε γυναίκες και οι γυναίκες στηρίζουν οικογένειες, παιδιά, συγγενείς. Έχουµε καταλάβει πολύ
καλά το ρόλο µας. Εγώ, κύριε Υπουργέ, αισθάνθηκα πολλές
φορές σε όλη αυτήν τη διαδροµή ότι κλέψαµε –δεν έχει σηµασία
εάν ήµουν εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος- την περιουσία ή τα
αγαθά των παιδιών µας και των εγγονιών µας, εγώ επιτρέπεται
να µιλάω και γι’ αυτό, ας µην τους κλέψουµε και τα όνειρα.
Ας προσπαθήσουµε αυτήν τη στιγµή να βάλουµε όλους όσους
µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά σε αυτήν την προσπάθεια
της χώρας και την Εκκλησία και τους έχοντες. Και εγώ είµαι υπέρ
και αυτήν την ώρα να αυξήσετε περισσότερο το ποσοστό που θα
εισφέρουν όλοι αυτοί που έχουν περιουσία, όποιους και αν περιλαµβάνει αυτό, ακόµα και εµένα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Επειδή είµαι γυναίκα, παρακαλώ πολύ να
καταγραφούν στα Πρακτικά.
Κυρία µου, το σώµα του εγκλήµατος! Και να µη µε κατηγορήσετε για διαφήµιση! Αυτό είναι γάλα, αγορασµένο σήµερα το
πρωί! Και αυτό είναι ψωµί!
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε για τις σακούλες. Θα τις µα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ζέψω, δεν θα τις φορτώσω στην καθαρίστρια! Δεν θα χαλάσω
και το ντεκόρ!
Η τιµή είναι 0,60 ευρώ! Και αυτό κοστίζει 2 ευρώ! Τετραµελής
οικογένεια, κάθε µέρα, δαπανά 2,60 ευρώ, δηλαδή το µήνα 78
ευρώ και στις τριακόσιες εξήντα ηµέρες –και όχι τις τριακόσιες
εξήντα πέντε- 939 ευρώ! Αν βάλετε και τις πέντε ηµέρες, 949
ευρώ! δαπανά 950 ευρώ µόνο γι’ αυτήν τη φρατζόλα και αυτό!
Δεν θα µε κατηγορήσετε για λαϊκισµό! Έχετε φάει στη µάπα
προεκλογικά το Στέφανο Μάνο µε τα τουβλάκια! Ούτε θα µου
πείτε ότι χάλασα το ντεκόρ και το σεβασµό της Βουλής! Καθόλου
δεν θα µου το πείτε!
Μόνο γι’ αυτά, λοιπόν, 950 ευρώ! Για τίποτα άλλο! Τίποτα
άλλο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Κανέλλη, σας
παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σας χαλάω το ντεκόρ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι. Εσείς είστε δηµοσιογράφος και ξέρετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, στη
δύσκολη στιγµή το γάλα ζεσταίνεται και γίνεται παπάρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Νοµίζω ότι αυτή δεν
είναι εικόνα για το Κοινοβούλιο!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕλΛΗ: Είναι προσβλητικό για το Κοινοβούλιο!
Μήπως είναι εικόνα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εγώ την άλλη φορά
θα φέρω τα κοτόπουλα…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, πάρτε το και κρύφτε το!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, δεν θα το κρύψω
εγώ! Θα το αφήσετε κάτω!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ορίστε, το αφήνω στα Πρακτικά. Δεν διατηρείται στα Πρακτικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Βάλτε το στα Πρακτικά ή όπου θέλετε!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Βάλτε το κάτω στο σκουπιδοτενεκέ! Δεν
πειράζει! Πετάξτε το το γάλα στο σκουπιδοτενεκέ! Θα το µαζέψουµε ούτως ή άλλως, δεν θα πάει χαµένο! Πάρτε και το ψωµί!
Δεν παθαίνει τίποτα το ψωµί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτός ο λογαριασµός της ΔΕΗ είναι εβδοµήντα τρία τ.µ. στην περιοχή των Αµπελοκήπων. Θέλετε να σας
πω πόσο είναι; Είναι 80 ευρώ! Και, µάλιστα, για άνθρωπο που δεν
το χρησιµοποιεί το ηλεκτρικό σχεδόν καθόλου! Μία λαµπίτσα
ανάβει το βράδυ! Βλέπει και τηλεόραση βέβαια! Δεν µπορεί, τι
να κάνει; Ξέρετε πόσα είναι αυτά; Είναι 40 ευρώ τα τέλη και 40
ευρώ η κατανάλωση του ρεύµατος! Σύνολο, 80 ευρώ!
Στο αφορολόγητο µιλάµε για 5.000 ευρώ ατοµικό εισόδηµα.
Κυρία Μερεντίτη, εγώ έχω τριάντα πέντε χρόνια ένσηµα! Από τη
δουλειά µου έχω ζήσει! Και επειδή έχω τριάντα πέντε χρόνια ένσηµα, δεν µπορώ να δεχθώ τον πληθυντικό «κλέψαµε»!
Με συγχωρείτε, αλλά δεν έκλεψα κανέναν! Κανέναν δεν
έκλεψα! Ούτε εγώ ούτε κανένας εργαζόµενος που δούλεψε µε
είκοσι, είκοσι πέντε και τριάντα πέντε χρόνια στην πλάτη! Δεν
έχω κλέψει κανέναν! Από τη δουλειά µου έχω ζήσει! Είναι πολύ
πιο λαϊκίστικο και πολύ πιο προσβλητικό για το ελληνικό Κοινοβούλιο να µου λέτε ότι σας προσβάλλει η εικόνα του ψωµιού και
να µη σας προσβάλλει η λέξη «κλέψαµε»! Από πού και ως πού
κλέψαµε; Ποιοι κλέψαµε; Εσείς το είπατε! Είπατε «κλέψαµε»!
Μπορεί όχι εγώ, αλλά «κλέψαµε» είπατε! Ποιοι κλέψαµε; Ποιος
έκλεψε ποιον; Ποιον έκλεψε;
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, λοιπόν, εφαρµόζοντας
πολιτική Νέας Δηµοκρατίας –γιατί εσείς έχετε κυβερνήσει από
τη Μεταπολίτευση και µετά- καταλήξατε ως κίνηµα να κυνηγάτε
ό,τι είναι ακίνητο! Ντουβάρια –όχι ανεξαρτήτως µεγέθους- πεθαµένους, ανάπηρους, παιδιά, αρρώστους, ακίνητους! Αυτούς
κυνηγάτε! Μισθωτούς και συνταξιούχους! Η µόνη συλληπτέα ύλη
σ’ αυτόν τον τόπο είναι οι ακίνητοι, αυτοί που δεν µπορούν να κινηθούν! Μα, δεν µπορούν να κινηθούν ούτε καν µέσα στο σύστηµα! Συλλαµβάνονται ως ύλη! Σ’ αυτούς επιπίπτετε πάλι, µε τα
καινούργια µέτρα! Τι πατάσσετε τη φοροδιαφυγή; Ποιον τιµωρείτε; Το παιδί που γεννήθηκε σήµερα και µπαίνει στην κατηγο-
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ρία του ήδη χρεωµένου; Τι προσπαθείτε να κάνετε;
Ξέρετε γιατί φωνάζω και παθιάζοµαι; Ξέρετε γιατί σας τα
έφερα αυτά να τα δείτε; Διότι µε τη δύναµη της εικόνας παλεύετε, δηλαδή ποιος τσαλακώθηκε και ποιος δεν τσαλακώθηκε!
Ακούσαµε και Βουλευτή σας –Υπουργό σας- εχθές να δηλώνει
ότι είναι υπεράνω! Είναι υπεράνω αυτός! Δεν έχει προνόµια!
Ήρθε απ’ έξω να µας σώσει!
Εγώ ξέρω ανθρώπους στα πενήντα πέντε που φεύγουν µετανάστες! Άρρωστοι! Φεύγουν µετανάστες, για να πάνε να ζήσουν!
Εγώ ξέρω ανθρώπους που έφτιαξαν σπιτάκια µε πόνο ψυχής, µε
δάνεια από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της φούσκας που
έπαιζε το ρόλο του µεσίτη, γιατί ήταν ιδιοκτήτες, ήταν οι διάδοχοι
της µεγάλης φεουδαρχίας στις τράπεζες! Ξέρω ότι σήµερα εσείς
µιλάτε για το γαλλογερµανικό άξονα και είναι ο ίδιος άξονας
«SIEMENS»-«ΠΕΣΙΝΕ» διακόσια χρόνια! Ποιους θα φορολογήσετε; Πού θα βάλλετε; Στη δοµηµένη ιδιοκτησία; Το «δοµηµένη»
είναι σαν το οµόλογο; Διότι το ακούσαµε και αυτό, δηλαδή «δοµηµένα οµόλογα», «δοµηµένη ιδιοκτησία», «δοµηµένα swaps»,
«δοµηµένα ΤΑΠ», κ.λπ.! Φτιάξατε ένα δοµηµένο αδόµητο λεξιλόγιο! Πού θα το βάλετε αυτό; Πώς θα το χειριστείτε αυτό; Έρχεστε να διαχειριστείτε την καταστροφή του ελληνικού λαού;
Και αυτό το οποίο δεν θα σας επιτρέψουµε να κάνετε είναι το
εξής: Εγώ έχω 200 ευρώ στο πορτοφόλι µου αυτήΝ τη στιγµή
και µπορώ να κινηθώ. Μπορώ να φάω. Έχω 200 ευρώ και δεν
θεωρώ ότι τα χρωστώ και σε κανέναν! Αλήθεια σας το λέω! Εγώ
µιλώ γι’ αυτούς που δεν έχουν 200 ευρώ να περάσουν το µήνα!
Δεν έχουν 200 ευρώ! Δεν τους περισσεύουν 200 ευρώ να περάσουν το µήνα! Επιλογή µου είναι, δεν τη χρεώνω σε κανέναν απολύτως!
Άκουσα τον κ. Αµοιρίδη –εδώ ήµουν, στη Βουλή- να λέει «τα
φάγαµε στη διασκέδαση»! Ποιοι τα έφαγαν στη διασκέδαση; Και
γιατί θα τιµωρήσουν αυτούς που δεν µπόρεσαν να τα φάνε στη
διασκέδαση; Γιατί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχετε συναντήσει παιδάκι οκτώ χρονών ή έξι χρονών σήµερα
να πηγαίνει στο κρεββάτι του µπαµπά του και να του λέει «µπαµπά σήκω, πήγαινε βρες µία ακόµα δουλειά, αν µε θέλεις µπαλαρίνα», γιατί το µάθηµα µπαλέτου για έξι χρονών κοριτσάκι έχει
65 ευρώ το µήνα; Όλα είναι ιδιωτικοποιηµένα! Όλα είναι εµπορευµατοποιηµένα! Ακόµα και το όνειρο, «αν µε θες µπαλαρίνα,
σήκω»! Δεν είναι η κόρη σου µπαλαρίνα, οκτώ χρονών είναι!
Πριν µπω στην Αίθουσα, µε πήρε µία κυρία ετών ογδόντα παρά
κάτι µήνες, χήρα. Μου είπε µήπως ξέρω κάποιον –επειδή µίλησα
για τάφους χθες, έτσι λειτουργεί η επικοινωνία- να πουλήσει τον
τάφο που έχει κληρονοµήσει στο Α’ Νεκροταφείο, για να βγάλει
φράγκα και να µπορέσει να επιζήσει, λέγοντάς µου «είµαι ογδόντα ετών, παρά κάτι µήνες»!
Σε ποιους απευθύνεστε µ’ αυτά τα µέτρα; Σε ποιους µιλάτε για
βία; Πιο βίαια πράγµατα απ’ αυτά που εκτοξεύετε ως µέτρα σωτηρίας της πατρίδας δεν υπάρχουν!
Έρχοµαι και σας ρωτώ µε το χέρι στην καρδιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο προηγούµενος οµιλητής, ο κ.
Μπούρας, µίλησε για δώδεκα λεπτά, παρά δέκα δεύτερα. Μη
µου µιλάτε, µε τα δευτερόλεπτα ζω. Ειλικρινά σας το λέω. Κάνω
έκκληση στη γενναιοδωρία σας για µερικά δευτερόλεπτα, για να
τελειώσω ένα συνειρµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν χρειάζονται, κυρία
Κανέλλη, όλα αυτά για να πείτε τα αυτονόητα για το Προεδρείο.
Τα έχετε τα λεπτά. Ξέρετε ότι κτυπά αυτόµατα το κουδούνι και
υπάρχει ανοχή από το Προεδρείο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι τους επικαλείστε
όλους τους προηγούµενους;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αφαιρέστε µου και τη διαδικασία απαλλαγής από το ψωµί και το γάλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά µη λέτε
αυτά για το Προεδρείο. Δεν αστυνοµεύει το Προεδρείο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν σας κατηγόρησα
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καν. Τώρα καταναλώνουµε το χρόνο όλων. Είστε δηµοκρατικός,
είστε καλός, θα σώσετε την πατρίδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εγώ σας λέω ότι δεν σώζεται η πατρίδα µε
πεθαµένους πολίτες! Η πατρίδα δεν είναι οικόπεδο και χωράφι!
Δεν µπορείτε να µιλάτε για εµπορικές, αντικειµενικές και άλλες
αξίες, έχοντας εµπορευµατοποιήσει τα πάντα! Δεν µπορείτε να
το κάνετε, γιατί δεν µπορείτε να εκτιµήσετε την αξία της ανθρώπινης ζωής κάτω απ’ αυτές τις αλήθειες!
Κάποιος σοφότερος εµού είπε ότι ο καπιταλισµός έµαθε τον
κόσµο να µετράει! Όχι αριθµητική, δεν τον έµαθε να µετρά τα
άστρα, αλλά τον έµαθε να µετρά το χρήµα!
Δεν µου λέτε, όµως, αν µε αυτόν τον αριθµό που σας έδωσα
εγώ µετρώντας από την άλλη µεριά, των πεθαµένων, 78 ευρώ το
µήνα θέλεις για µία φρατζόλα ψωµί και ένα µπουκάλι γάλα, αν
έχεις είκοσι δύο µεροκάµατα πρέπει να φας τριάντα µέρες, µόνο
γάλα και ψωµί, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, σε αυτόν που έχει είκοσι
δύο µεροκάµατα θα του πείτε ότι ξοδεύει περισσότερα από όσα
βγάζει; Και αν τα µεροκάµατα είναι έντεκα γιατί του τα κόψανε;
Άκουσα µε τα αυτιά µου Βουλευτή, πρώην συνδικαλιστή και
νυν Υπουργό, εδώ µέσα σήµερα στην Αίθουσα, να λέει για το δικαίωµα στην απασχόληση. Είναι πολιτική η απασχόληση και όχι
ιερό πράγµα η εργασία και το δικαίωµα, το οποίο χτυπιέται αλύπητα; Να γυρίσουµε πίσω πού; Στην εποχή του Σόλωνα; Θα βάζουµε τα παιδιά µας, τους εαυτούς µας, όλους υποχείρια
εντελώς; Θα τα υποδουλώνουµε για να ξεχρεώσουµε, σε ποιον
και τι; Σε αυτόν που καθορίζει την τιµή της ζωής κατά ζώνη επιρροής εντός σκληρών ή άλλων καπιταλιστικών συστηµάτων ή νοµισµάτων;
Μην περιµένετε απάντηση η οποία δεν περιλαµβάνει βία και
θα εξηγήσω τη λέξη. Θα κρεµαστείτε εκ των πραγµάτων σε πολιτικά ιστορικό και ιστορικό πολιτικό πάσαλο. Ιστορικά και πολιτικά. Και δεν θα µε κατηγορήσετε, όπως κατηγορήσατε τον
επικεφαλή των ταξιτζήδων ή οποιονδήποτε άλλον εκµαίνεται κάποια στιγµή. Σε πολιτικό, ιστορικό πάσαλο θα κρεµαστείτε.
Σαν την εποχή του Βουλγαροκτόνου αφήνετε έναν αόµµατο
ανά έξι χιλιάδες, τους υπόλοιπους τους «παλουκώνεται» στο
πλαίσιο µιας απίστευτης ευρωκτονίας. Είναι ανθρωποκτόνα αυτή
η πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν αυτήν τη στιγµή,
γιατί στα τάχα µου δήθεν δοµηµένα σας νοσοκοµεία δεν µπορούν να πάνε.
Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και
µπορώ να διανείµω και το ψωµί να µην πάει χαµένο, γιατί µε τα
ψίχουλα που ζούµε και µισό ποτηράκι γάλα κάνει καλό και στα
κόκκαλα και στην οστεοπόρωση και στις βιταµίνες, που λείπουν
από το σύνολο του ελληνικού λαού και κυρίως από την πολιτική
σκέψη και την πράξη του τώρα εδώ µέσα.
Οι εκλογές µόνο µπορούν να κάνουν το λαό να εκφραστεί. Τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα εκλαµβάνετε ως βία γιατί θα
είναι αντίδραση, αντίσταση και επαναστατική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να πάρετε
το ψωµί και τις σακούλες γιατί δεν κατατίθενται αντικείµενα στα
Πρακτικά. Όταν τροποποιήσουµε τον Κανονισµό…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Βεβαίως, τις σακούλες µου και δεν σκοπεύω να σας αφήσω «σκουπίδια» στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, λέω ότι αντικείµενα δεν κατατίθενται. Το ψωµί δεν είναι σκουπίδι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όταν είναι το Σώµα…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Μπορώ να έχω το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Να µου απαντήσετε µε ποια διαδικασία;
Γιατί αν µου απαντήσετε µε αυτήν τη διαδικασία θα καθίσω κι
εγώ…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Κανέλλη…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι. Έφαγα στη µάπα στην αρχή τις πολυλογίες µε όλη αυτήν τη διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Κανέλλη, δεν
έχετε το λόγο.
Ζήτησε επί προσωπικού το λόγο η κ. Μερεντίτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Επί προσωπικού το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν ξέρω τι θέλει,
κυρία Κανέλλη. Δεν την άκουσα ακόµα. Πρέπει να πει σε ένα
λεπτό σε τι συνίσταται το προσωπικό. Πού να ξέρω τι θέλει να
πει η κ. Μερεντίτη;
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Επειδή η κ. Κανέλλη αναφέρθηκε
και είπε ότι είπα «κλέψαµε»...
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κοιτάξτε τα Πρακτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Με όλο το σεβασµό, κυρία Κανέλλη,
αφήστε µε να τελειώσω.
Εγώ είπα κλέψαµε τα όνειρα των παιδιών µας. Έχει διαφορά
το ρήµα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και επειδή σας άκουσα µε
πολλή προσοχή να µιλάτε για τα ένσηµα που έχετε κλπ., κύριε
Πρόεδρε, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ, αλλά επειδή οι ώρες είναι
κρίσιµες και όλοι έχουµε ευθύνη γι’ αυτά που λέµε και κάνουµε,
θα πω το εξής: Κυρία Κανέλλη, δεν σας επιτρέπω να µονοπωλείτε ούτε την αριστερή ιδεολογία ούτε την αριστερή συµπεριφορά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτό είναι επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το ποιος έχει εδώ µέσα ένσηµα ή
όχι το ξέρουµε και δεν χρειάζεται…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τόσο συνηθισµένοι είστε από τα µονοπώλια
που λέτε ότι εγώ µονοπωλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Κανέλλη, δεν
έχετε το λόγο.
Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κλείνω.
Η αγωνία η δική µου είναι να σωθεί η χώρα και έχω καταλήξει
ότι η χώρα δεν σώζεται µε πεθαµένες και ξεπερασµένες πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θεωρώ ότι µία τοποθέτηση που έχει πολιτικό περιεχόµενο και κρίση δεν σας θίγει.
Θεώρησε η κ. Κανέλλη ότι στα Πρακτικά είπατε ότι κλέψατε.
Εσείς είπατε ότι κλέψατε τα όνειρα των παιδιών. Έγιναν διευκρινήσεις, δεν υπάρχει προσωπικό.
Προχωρούµε παρακάτω.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μπορώ να έχω µισό λεπτό επί προσωπικού
και για να ευχαριστήσω τον Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πού είναι το προσωπικό, κυρία Κανέλλη;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θέλω ένα λεπτό για να υπερασπιστώ τον
εαυτό µου και να ευχαριστήσω τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να τον υπερασπιστείτε, αλλά υπάρχει το προσωπικό; Σας έθιξε κάτι;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ναι, βεβαίως. Ως κάτοχος µονοπωλίου δεν
εµφανίστηκα ποτέ µου. Αντιστρέφω, λοιπόν, τα περί µονοπωλίων.
Να ευχαριστήσω τον Υπουργό που είχε την ευγένεια να παραχωρήσει τη σειρά σε δύο κυρίες και να σας πω ότι εγώ απαρνιέµαι ακόµα και τη ρητορική κλοπή των ονείρων των παιδιών. Δεν
έκλεψα όνειρο κανενός παιδιού. Αυτό το µονοπώλιο το επιστρέφω στην κ. Μερεντίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου, έχει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, παρακολουθώντας τη συζήτηση και σήµερα χαλυβδώνεται η πεποίθησή µου η δηµοκρατική. Γίνοµαι όλο και πιο πολύ
υπέρ της δηµοκρατίας και µ’ αρέσει και η αντιπροσωπευτικότητα
που επιβεβαιώθηκε και στην Αίθουσα και νοµίζω ότι συνέβαλα κι
εγώ λίγο σε ένα βασικό στοιχείο της δηµοκρατίας που είναι η
ανοχή.
Η ανοχή πρέπει να υπάρχει, όχι µόνο σε όσα λέγονται, αλλά
και στον αντίλογο και είµαι υποχρεωµένος να διατυπώσω αντίλογο σε ορισµένα σοβαρά πολιτικά επιχειρήµατα, τα οποία ακούστηκαν στην Αίθουσα.
Άκουσα από το φίλο µου τον αγορητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος τη θεωρία του ότι εφόσον είναι ισοσκελισµένος ο προ-
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ϋπολογισµός φέτος, δηλαδή, 26 εισπράξαµε, 26 δώσαµε το
πρώτο εξάµηνο και τα 13 είναι για τοκοχρεολύσια, το µοναδικό
πρόβληµα λύνεται µε το να µην πληρώσουµε και στο πλαίσιο
αυτό να µην πληρωθούν και οι λογαριασµοί.
Για να το πάµε λίγο παραπέρα, ας πούµε ότι γίνεται αυτό. Ας
υποθέσουµε ότι πράγµατι ο ελληνικός λαός υιοθετούσε αυτήν
την πολιτική πρόταση και δεν πλήρωνε. Γινόταν, δηλαδή, µια χρεοκοπία την οποία το Κοµµουνιστικό Κόµµα είπε χθες επισήµως
ότι δεν πρέπει να τη φοβόµαστε. Αφού ο λαός έχει χρεοκοπήσει,
τι µας φοβίζει η χρεοκοπία; Θα παρακαλούσα, λοιπόν, σε πρώτη
ευκαιρία -δεν είναι η στιγµή ίσως κατάλληλη και δεν θέλω να το
κάνω βιαστικά- να έχουµε µια απάντηση στο εξής πολύ απλό
ερώτηµα: Την εποµένη της χρεοκοπίας θα πρέπει να εισάγουµε
πετρέλαιο, γιατί θα έρθει και χειµώνας, µε τι θα πληρώσετε και
ποιος θα σας δώσει πετρέλαιο, αν πάµε στην κατεύθυνση στην
οποία λέτε; Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Υπάρχει και η άλλη πτέρυγα, οι οπαδοί της επαναδιαπραγµάτευσης. Τα τρία θανατηφόρα ερωτήµατα που ετέθησαν και χθες
ούτε σήµερα απαντήθηκαν. Όταν µπορούσατε να κάνετε όχι επαναδιαπραγµάτευση, αλλά διαπραγµάτευση, γιατί προτιµήσατε να
κάνετε εκλογές; Γιατί δεν την κάνατε τότε; Δεύτερον, πόσο
χρόνο νοµίζετε ότι χρειάζεται αυτή η επαναδιαπραγµάτευση;
Γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια που θα ασκείτε
την επαναδιαπραγµάτευση, η χώρα θα µείνει από ρευστό και θα
κλείσει. Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, σχολεία, νοσοκοµεία, δηµόσιο. Οι περικοπές οι οποίες σας ενοχλούν δεν θα είναι ένα ποσοστό επί τοις εκατό, αλλά θα είναι 100%. Αν δεν απαντήσετε σε
αυτά τα ερωτήµατα είστε υπόλογοι για πολιτική ανευθυνότητα,
κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ξεπερνάω ένα επιχείρηµα από την ελάσσονα Αντιπολίτευση το άκουσα σήµερα µε την ευκαιρία της συζητήσεως- ότι δηλαδή,
δεν ψηφίζουµε το EFSF διότι δεν είναι αυτό που µας αρέσει. Εάν
υιοθετούσαν αυτό το σκεπτικό οι άνθρωποι σε άλλα Κοινοβούλια
που θα ψηφίσουν το EFSF, αυτοί δηλαδή που θα βάλουν στο
EFSF για να µπορέσουµε εµείς να πάρουµε από το EFSF και
πουν στην Ελλάδα δεν το θέλουν το EFSF, δεν είναι όπως τους
αρέσει και δεν υπάρξουν αυτά τα λεφτά και δεν τα βάλουν αυτοί
για να τα πάρουµε εµείς, τι θα κάνουµε µετά; Αυτό είναι ένα ερώτηµα.
Αλλά πάω παραπέρα, διότι πέρα από τα θεωρητικά υπάρχουν
και τα πολύ πρακτικά θέµατα που αφορούν το συγκεκριµένο
µέτρο, το οποίο είναι φορολογικό. Αν και δεν είναι φόρος, είναι
τέλος, κακώς ο κ. Παυλόπουλος δεν το δέχεται και θα εξηγήσω
γιατί, διότι είναι της δικής µου αρµοδιότητας και πρέπει να το
εξηγήσω.
Πρώτα-πρώτα σε τέτοια λεπτά θέµατα θα παρακαλούσα όσο
πιο ακριβολόγοι είµαστε, τόσο καλύτερα για όλους µας. Χαράτσι
είναι ο κεφαλικός φόρος, άρα, λάθος. Δεν υπάρχει κανένας κεφαλικός φόρος. Υπάρχει ένα τέλος σε ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες.
Λέει κάποιος: «Μα, υπάρχουν ξενοίκιαστα, απρόσοδα». Σε ποσοστό, λοιπόν, 90%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ξενοίκιαστα και απρόσοδα έχουν κόψει το ηλεκτρικό και δεν θα
πληρώσουν. Θα µου πείτε ότι το λέω εγώ. Ρωτήστε την Οµοσπονδία Ιδιοκτητών να σας πει τα ποσοστά και από τη συγκεκριµένη διάταξη -δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι υπέρ του τέλους,
βεβαίως είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θέλουν να µπει τέλοςαναγνωρίζουν ότι καλύπτει αυτό το πρόβληµα που έθεσαν ορισµένοι εδώ.
Δεύτερον, να εξαιρεθούν οι φτωχοί. Εδώ ζούµε το θέατρο του
παραλόγου. Έρχεται ο Υπουργός σήµερα και λέει να κάνουµε
µια διευκόλυνση εδώ για τους φτωχούς, να ψηφίσουµε µια τροπολογία και αντ’ αυτού διαπιστώνουµε ότι ορισµένες διατάξεις
του Κανονισµού απαγορεύουν στη Βουλή να αποφασίσει κάτι το
οποίο θα διευκολύνει τους άπορους, να µην πληρώσουν, δηλαδή.
Πώς σας ακούγεται αυτό; Βεβαίως, η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία έχει διαδικασίες, έχει κανόνες κ.λπ.. Αλλά η κοινωνία µας
έχει πήξει από προσχήµατα. Ένα ακόµα πρόσχηµα, ο Κανονισµός χάριν του οποίου, δεν θα πούµε ότι είµαστε εναντίον του
να βολευτούν οι άποροι, αλλά θα πούµε ότι η Κυβέρνηση δεν
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µπόρεσε να τους βολέψει. Γιατί; Διότι επικαλούµενοι τον Κανονισµό και το Σύνταγµα και διάφορες νεφελώδεις διατάξεις, περιορίσαµε το δικαίωµα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε
κάτι καλό.
Πολύ ωραία, πάµε παρακάτω. Είναι –λέει- οριζόντιο. Πώς είναι
οριζόντιο το µέτρο; Τι θα πει «οριζόντιο»; Υπάρχουν αλλεπάλληλες κλίµακες και συνδυαζόµενες, οι οποίες το κάνουν πιο ελαφρύ, για τους πιο φτωχούς και πιο αδύναµους και πιο βαρύ για
τους πιο πλούσιους. Τι σηµαίνει «οριζόντιο»; Και υπάρχουν και
εξαιρέσεις.
Επιπλέον όλων αυτών, ο κύριος Υπουργός σήµερα ζήτησε τη
διευκόλυνση µε υπουργική απόφαση να ρυθµίσει θέµατα που φέρατε εσείς, οι συνάδελφοι εδώ. Έγινε αναφορά στους νεφροπαθείς, στους σεισµόπληκτους της Ηλείας και συγκεκριµένες
κατηγορίες.
Εάν η προχειρότητά µας είναι ότι δεν µπορέσαµε να σκεφτούµε όλα αυτά, τα οποία σκέφτονται οι συνάδελφοι εδώ στο
Κοινοβούλιο, αυτό να το δεχτώ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος του
Κοινοβουλίου. Να επισηµαίνει, να διορθώνει, να συµπληρώνει.
Και σε τελευταία ανάλυση η νοµοθετική πρωτοβουλία να εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο τελεσίδικα. Εγώ µπορώ να φέρω εδώ
ως Υπουργός, οτιδήποτε περάσει από το µυαλό µου, δεν πρέπει
να είναι υπό την κρίση σας; Και εάν η κρίση σας είναι θετική, δεν
πρέπει να έχω δικαίωµα να το ενσωµατώσω;
Τώρα, θέλω να σας πω και κάτι για την πρόβλεψη: «Θα σκοτώσετε οριστικά το ακίνητο», ακούστηκε και αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι το ακίνητο αυτήν την στιγµή είναι ζωντανό;
Και δεύτερον, θα «σκοτωθεί» το ακίνητο, το οποίο είναι ζωντανό τώρα, διότι θα επιβληθεί κάποιο τέλος. Δεν µου λέτε τα
δύο χρόνια που δεν έχει εισπραχθεί κανένα τέλος, γιατί δεν ζωντάνεψε το ακίνητο; Ούτε ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας έχει
εισπραχθεί το 2009 ούτε ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας
του 2010.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Μα, γιατί δεν το εισπράττετε; Διότι το κράτος, το οποίο επανίδρυσε η Νέα Δηµοκρατία ήταν ανίκανο να παράξει εκκαθαριστικά σηµειώµατα. Αυτή είναι η απάντηση. Και, αγαπητοί
συνάδελφοι, δεν στείλατε ούτε τα σηµειώµατα. Ποια; Αυτά που
το κράτος –το οποίο επανίδρυσαν- δεν µπορούσε να στείλει και
τα οποία πράγµατι, αν είχαν σταλεί, είναι πολύ πιθανό το σηµερινό µέτρο να µη χρειαζόταν. Και έρχονται και κάνουν και κριτική
για το µέτρο, αυτοί, οι οποίοι µε απλά µαθηµατικά, οδήγησαν στη
λήψη του σε ό,τι το αφορά. Γιατί δεν µπορεί τελικά να διαχέεται
µια ευθύνη ότι φταίµε όλοι, να φτιάχνουµε ένα κλίµα απαξίας, να
κατηγορούµε οποιονδήποτε κοµµατικό αντίπαλο µε κριτήρια, τα
οποία είναι πολύ κατώτερα των περιστάσεων.
Εγώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο για τη συζήτηση. Έχω να πω
κάτι για τον ελληνικό λαό, εν ονόµατι του οποίου µίλησαν οι πάντες. Εγώ δεν θα µιλήσω, εξ ονόµατος του, αλλά θα απευθυνθώ
στους ανθρώπους, οι οποίοι µας βλέπουν στους συµπατριώτες
µας. Δεν είµαστε καθόλου ευχαριστηµένοι µε αυτά που συµβαίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε
Κοιτάξτε να δείτε πού µπορεί να καταλήξει η κοµµατική αντιπαράθεση, πού µπορεί να οδηγήσει. Άκουσα µια συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας -συµπαθέστατη κατά τα άλλα- να µας αποκαλεί διεστραµµένους. Δηλαδή, ότι όλα αυτά που κάνουµε, τα κάνουµε από διαστροφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να δηλώσω ότι δεν είµαστε καθόλου
ευχαριστηµένοι µε όλα αυτά που συµβαίνουν. Έχουµε πλήρη αίσθηση της δυσκολίας που περνάει το ελληνικό νοικοκυριό.
Έχουµε, όµως και αίσθηµα ευθύνης ταυτοχρόνως. Και βεβαίως,
θα δώσουµε λόγο. Τώρα, αν θα υποστούµε αυτά που υπέστησαν
οι υπήκοοι του Κρούµου, αυτό είναι άλλο θέµα, που λέει η κ. Κανέλλη. Αλλά ασφαλώς θα δώσουµε λόγο.
Θέλουµε να κλείσει το ταχύτερο δυνατό, η περίοδος που ξεκίνησε µε το µνηµόνιο, να πάµε στο µεσοπρόθεσµο το ταχύτερο
δυνατό και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουµε, θα πετύχουµε. Και
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όταν θα έρθει η ώρα που θα ελεγχθεί η νοµιµοποίηση, που
έχουµε -η οποία δεν αποδίδεται µε τοποθετήσεις µεµονωµένων
προσώπων στην Αίθουσα, αποδίδεται µε συγκεκριµένες διαδικασίες, που τις περιγράφει το Σύνταγµα και είναι οι εκλογές- όταν
έρθει η ώρα των εκλογών, οι εκλογές θα γίνουν και τότε την ευθύνη θα την απονείµει αυτός που κρίνει, που είναι ο ελληνικός
λαός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα κάνετε την οµιλία
σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο για δύο λεπτά, για να απαντήσω σε αυτά που είπε
ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πως θα απαντήσετε;
Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τη δευτερολογία µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, ούτε τώρα µπορείτε να την πάρετε τη δευτερολογία σας. Συγγνώµη, δεν µπορώ
να το κάνω αυτό. Νόµιζα ότι είστε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, γιατί διαφορετικά, θα αλλάξει η διαδικασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, «είµαστε ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτός ο ρόλος έλαχε
σε µένα. Τι να κάνω; Εµένα ο ρόλος µου είναι να τηρώ τη διαδικασία. Ούτε να µιλήσω µπορώ ούτε να εκφραστώ µπορώ. Ούτε
αυτό να µην κάνω και να νοµίζω ότι κάτι κάνω και εγώ εδώ πέρα;
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και το πρωί δεν µιλήσαµε…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και άλλες φορές δεν µίλησαν
µόνο οι Κοινοβουλευτικοί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, τι να κάνω; Δεν
υπάρχει διαδικασία. Θα ζητήσουν µετά το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.λπ.. Μα, υπάρχει σειρά, η οποία, δεν έχει ολοκληρωθεί. Τι
να κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε,
αν το θέτετε έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι ίσως να µην έχετε κατανοήσει το πρόβληµα που έχει η χώρα. Και το πρόβληµα που
έχει η χώρα, δυστυχώς, δεν είναι ούτε η αντιπαράθεση µεταξύ
της στάσης πληρωµών ή της αναδιαπραγµάτευσης.
Αυτό το µεγάλο πρόβληµα που έχει ο Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός είναι ότι δυστυχώς, απέναντί
του δεν είστε ειλικρινείς. Δεν λέτε τα πράγµατα ως έχουν. Και
δεν θα σας κατηγορήσω εγώ, βέβαια, για διαστροφή. Θα σας πω
όµως, ότι ακολουθείτε µε ευλαβική συνέπεια το «µαρτύριο της
σταγόνας». Ουσιαστικά, αυτό το οποίο κάνετε, είναι αυτό το
άκρως επώδυνο βασανιστήριο, το οποίο, όπως γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά, οδηγεί στο τέλος στην τρέλα, στην παραφροσύνη και
στις ψυχικές νόσους.
Και για να µην φανεί ότι υπερβάλλω, χθεσινό δηµοσίευµα της
έγκριτης επιστηµονικής επιθεώρησης «The Lanset», κατατάσσει
τη χώρα µας σε εκείνες τις ευρωπαϊκές µε τη µεγαλύτερη αύξηση αυτοκτονιών, κατά τη διάρκεια 2007-2009. Διά στόµατος δε
του κ. Λοβέρδου, το πρώτο πεντάµηνο του 2011, η αύξηση αυτή
σε σχέση µε το 2010, έχει προσεγγίσει το εφιαλτικό 40%. Που
σηµαίνει τι; Ότι καλό είναι να οµνύουµε στο όνοµα του ελληνικού
λαού και να λέµε ό,τι κάνουµε, το κάνουµε για τον ελληνικό λαό,
αλλά θα πρέπει να έχουµε συνείδηση, τι συµβαίνει αυτήν τη
στιγµή στον ελληνικό λαό.
Και το «µαρτύριο της σταγόνας» αυτό, είναι τα µέτρα αυτά, τα
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οποία έχετε εξαγγέλει. Σας είπα στην προηγούµενη οµιλία, σας
το αναφέρει και η Δηµοκρατική Αριστερά, στα δελτία Τύπου, ότι
τα µέτρα, τα οποία έχετε εξαγγείλει, δεν περιλαµβάνονται στο
µεσοπρόθεσµο, είναι νέα µέτρα.
Και το ερώτηµα το κοινό όλων -όχι µόνο των µελών του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά και δηµοσιογράφων και αναλυτών- είναι
το εξής: τι µεσολάβησε από την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου,
µέχρι σήµερα, ούτως ώστε να χρειάζονται νέα µέτρα;
Αναφέρεται στην προσθήκη-τροπολογία της αιτιολογικής έκθεσης για τα τέλη ακινήτου: Πρώτον, «ενόψει των ανωτέρω είναι
εθνικό χρέος η πλήρης επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου». Αλήθεια, τι µεσολάβησε –επαναλαµβάνω, για άλλη µια φορά- από την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου, µέχρι σήµερα, ούτως ώστε να καθίσταται εθνικό χρέος, το
να υλοποιηθεί, εδώ και τώρα µε τα νέα, αυτά µέτρα;
Και δεύτερον «και ενόψει της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του 2011». Και το ποσοστό ύφεσης το γνωρίζατε, όταν ψηφιζόταν το µεσοπρόθεσµο και όλες τις παραµέτρους της ελληνικής
οικονοµίας, µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Γιατί τα λέω αυτά; Το λέω γιατί το πρόβληµα αυτό που εισπράττει ο Έλληνας πολίτης δεν είναι η γενικότερη οικονοµική
κρίση και πώς θα την αντιµετωπίσει ο Έλληνας πολίτης, αλλά
είναι η ασυνέπεια η δική σας, η έλλειψη υπευθυνότητας, είναι
αυτό που λείπει βασικά από την Κυβέρνησή σας, είναι ότι αποφεύγετε συστηµατικά επί δύο χρόνια να αφηγηθείτε στον Έλληνα πολίτη ποιο είναι το σχέδιό σας, το ολοκληρωµένο
κυβερνητικό σχέδιο, µε συνέπεια, µε µέση, αρχή και τέλος για
την έξοδο από την κρίση.
Κύριε Υπουργέ, αυτοσχεδιάζετε. Και αυτοσχεδιάζετε όχι µε
την έννοια ότι εσείς αποφασίζετε για το τι θέλετε γι’ αυτήν τη
χώρα, αλλά βάσει αυτών που υπαγορεύει η τρόικα.
Και το τραγικό ποιο είναι; Ότι δεν αποφασίζουµε ακόµα και γι’
αυτά τα µέτρα και θεσµούς, που εµείς οι ίδιοι θα έπρεπε να τα
έχουµε κάνει πολύ πριν την έκρηξη της κρίσης αυτής.
Θέλω να φθάσω και να αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, στην επίµαχη τροπολογία για το τέλος. Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει µία
πάγια θέση, ότι η φορολόγηση των ακινήτων είναι ένα δίκαιο
µέτρο, αλλά µε µία βασική προϋπόθεση: µε τις κοινές διεθνείς
προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φορολόγηση αυτή. Πώς
καταφέρατε ένα τέτοιο µέτρο, το οποίο κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα ήταν άκρως δίκαιο, να το µετατρέπετε σε άδικο,
µόνο εσείς µπορείτε να το εξηγήσετε.
Και κάτι για το χαράτσι. Το χαράτσι είναι πράγµατι ο κεφαλικός
φόρος, αλλά στη διαδροµή του χρόνου εκφράζει κι εκείνη τη φορολόγηση η οποία είναι αυθαίρετη, η οποία δεν αντιµετωπίζει τις
ιδιοµορφίες κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και µε την ιδιαίτερη ευαισθησία που το απαιτεί.
Και για να δείτε πόσο πρόχειρο είναι θα σας πω το εξής. Ο κύριος Αντιπρόεδρος, απαντώντας στον κ. Γιαννόπουλο προηγουµένως είπε ότι το θέµα των ευαίσθητων συµπολιτών που
αντιµετωπίζουν πρόβληµα υγείας θα λυθεί µε την υπουργική
απόφαση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για τους νεφροπαθείς είπε ο κ. Γιαννόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι, θα λυθεί µε την υπουργική απόφαση.
Ο κ. Πλεύρης είναι νοµικός όπως και ο κ. Μπεντενιώτης, νοµίζω. Διαβάστε την εξουσιοδότηση που δίνει ο νόµος στον κύριο
Υπουργό, τι περιθώρια έχει και ποιο είναι το πλαίσιο που µπορεί
να κινηθεί. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά την έννοια των κανονιστικών και ιδίως των υπουργικών αποφάσεων. Δεν µπορεί µε την
υπουργική απόφαση να εξαιρέσει νέες κατηγορίες, γιατί αυτή
είναι η ουσία της νοµοθετικής αρµοδιότητας. Εδώ µε το νόµο θα
αποφασίσετε ποιες θα εξαιρεθούν. Γιατί µε την κοινή υπουργική
απόφαση δεν µπορεί να το κάνει.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτά που είπατε εσείς, λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι, δεν µπορεί µε την υπουργική
απόφαση, κύριε Υπουργέ να το κάνει. Δεν γίνεται.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δύο είπαµε: τους νεφροπαθείς και τους σεισµόπληκτους
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της Ηλείας. Αυτούς τους δύο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Μα, δεν µπορεί. Δεν έχω εδώ το κείµενο. Λέει µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται ο
τρόπος για την είσπραξη του τέλους, για τη βεβαίωση και είσπραξη κοκ». Δεν µπορεί. Όπως έχετε τις άλλες εξαιρέσεις, πρέπει να περιλάβετε κι αυτές. Ειδάλλως, δεν µπορείτε µε
υπουργική απόφαση. Θα αναγκαστείτε να φέρετε νέα νοµοθετική ρύθµιση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχετε δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εύχοµαι να κάνω λάθος. Εύχοµαι
να κάνω λάθος, αλλά το τι σηµαίνει υπουργική απόφαση το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά. Είναι εκτός πλαισίου εξουσιοδότησης
του νόµου αυτό που θέλετε να κάνετε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μα, δεν έχουµε και λόγο. Γιατί να το κάνουµε αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εντάξει.
Δεύτερον, τα τετραγωνικά µέτρα βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα ακίνητα, ποιος τα καθορίζει; Οι δήµοι και οι κοινότητες µέχρι τώρα. Η ΔΕΗ δεν έχει κάνει καταµετρήσεις.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αποθέωση του πελατειακού συστήµατος και των πελατειακών σχέσεων ήταν στον καθορισµό
µέσω των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τετραγωνικών.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι µία βίλα τριακοσίων τετραγωνικών µέτρων στην Εκάλη µπορεί να έχει καταγραφεί από το
δήµο, για λόγους σκοπιµότητας, ως ογδόντα τετραγωνικά κι ένα
άλλο ακίνητο σε µία φτωχή συνοικία να έχει καταγραφεί µε τα
ακριβή του στοιχεία. Αυτή, λοιπόν, η διαφορετική καταγραφή
είναι το πρώτο στοιχείο της άνισης συµπεριφοράς.
Τρίτον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πάγια νοµολογία όχι µόνο του Συµβουλίου της Επικρατείας –αυτή η απόφαση
που αναφέρθηκε τώρα- αλλά και κατώτερων δικαστηρίων οι
οποίες αποσυνδέουν την καταβολή τελών, φόρων από την υψίστης σηµασίας κοινωφελή παροχή -ζωτική παροχή- που είναι είτε
το ηλεκτρικό ρεύµα, είτε το νερό. Αυτό θα το βρείτε µπροστά
σας.
Τέταρτο θέµα. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα –κι αν δεν το γνωρίζετε, πρέπει να το περιλάβετε στη διάταξη- σχετικά µε χιλιάδες
συµπολίτες µας αυτήν τη στιγµή οι οποίοι είναι οιωνεί άνεργοι
και οι οποίοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το θέµα είναι κρίσιµο και θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν χιλιάδες συµπολίτες µας οι οποίοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Υπάρχουν συµπολίτες µας,
εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν να πληρωθούν δέκα µήνες, δεκατέσσερις µήνες, δύο χρόνια και βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Αυτοί δεν περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις σας. Είναι δίκαιο
ή όχι να περιληφθούν; Είναι πάρα πολύ εύκολο να βεβαιωθεί η
επίσχεση εργασίας τους µέσω του ΣΕΠΠΕ.
Καταλήγω µε το θέµα το οποίο ανέφερε και η κ. Μερεντίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε µε αυτό, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Φορολόγηση της Εκκλησίας, κύριε
Υπουργέ. Γνωρίζετε πάρα µα πάρα πολύ καλά το τέλος ακόµα
και στους λατρευτικούς χώρους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
το τελευταίο διάστηµα έχουµε διασυρθεί και γι’ αυτό το θέµα σε
επίπεδο Ευρώπης. Το πρόσφατο κύριο άρθρο της «MONT», οι
επίµονες ερωτήσεις του δηµοσιογράφου σε πρόσφατη χθεσινή
συνέντευξη του κυρίου Πάγκαλου που δόθηκε στο εξωτερικό,
ότι οι Έλληνες δεν φορολογούν την Εκκλησία τους.
Επιτέλους, πάρτε την απόφαση: Η Εκκλησία πρέπει να συνεισφέρει αυτήν τη δύσκολη στιγµή, έστω συµβολικά ακόµα και για
τους λατρευτικούς χώρους.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος
Καζάκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η πολιτική ηγεσία της
χώρας, η Κυβέρνηση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και οι σύµµαχοί τους έχουν απεκδυθεί σε ένα µελαγχολικό µαραθώνιο. Και
λέω «µελαγχολικό» γιατί όλα τα µέτρα που παίρνονται, φαίνονται
αµέσως, από την πρώτη µέρα από ανεπαρκή έως τελείως αναποτελεσµατικά και δεν πρόκειται να φθάσει κανένας ζωντανός
στο στάδιο.
Εδώ πρόκειται για µία µαύρη τρύπα, η οποία χωνεύει τα πάντα
και διευρύνεται: Και το χρέος διευρύνεται και τα ελλείµµατα διευρύνονται και η φτώχεια και η ανεργία και τα βάσανα του κόσµου. Δεν υπάρχει θέµα δηλαδή, να σωθούµε απ’ αυτήν την
κατάσταση απ’ ό,τι φαίνεται.
Αυτό που λέγεται κατά κόρον εδώ από το Βήµα είναι ότι κύριοι,
αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η αλήθεια κι είµαστε
υποχρεωµένοι απ’ αυτήν την πραγµατικότητα να πάρουµε αυτά
τα επώδυνα µέτρα, γιατί είναι ο µόνος τρόπος να σωθεί η πατρίδα. Είναι η µόνη λύση.
Ξέρετε, αυτήν την πραγµατικότητα τη θεωρείτε σαν κάτι δεδοµένο, αµετακίνητο, αναλλοίωτο, σαν να είναι ιερή και απαραβίαστη. Αυτή, όµως, η πραγµατικότητα αντανακλάται στην
αληθινή ζωή των ανθρώπων κι ορίζεται στις µέρες µας από ένα
ολοµέτωπο πόλεµο που έχουν εξαπολύσει οι λίγοι και πλούσιοι
εναντίον των πολλών και φτωχών.
Ποιος αµφιβάλλει ότι ζούµε την πιο ολοκληρωµένη, πιο στυγνή
ολιγαρχία του πλούτου αυτήν τη στιγµή; Αυτά τα περί δηµοκρατίας, κοινοβουλευτισµού έχουν µείνει στα χαρτιά. Έχουν όλα
αναιρεθεί. Ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων υποτάσσεται κάθε
µέρα στους νόµους του εµπορίου και του µέγιστου κέρδους.
Αυτή η περίφηµη ελεύθερη αγορά, που έχει ένα χυδαίο περιεχόµενο, προσπαθεί να µεταβάλει τους ανθρώπους σε µία
άµορφη µάζα, µία µάζα εργατών -δεν λέω εργατική δύναµηχωρίς αξία και χωρίς τιµή. Είναι ένα καθεστώς δουλείας που επιβάλλεται σε όλον τον κόσµο.
Πώς µπορεί κανείς να πει ότι συνιστά πατριωτικό καθήκον η
διαιώνιση αυτής της πραγµατικότητας ή η υπεράσπισή της; Πώς
µπορεί να συνιστά πατριωτικό καθήκον αυτή η πολιτική των µέτρων που εξαθλιώνει το λαό για να εξασφαλίσει τα κέρδη των
κερδοσκόπων κι όλων αυτών των συµµάχων και φίλων µας που
µας δανείζουν ευχαρίστως;
Και δεν αποτελεί, δε συνιστά κατάσταση πανικού το ότι αναγκάστηκε πριν από δύο-τρεις µέρες ο περινούστατος, οµολογουµένως, Υπουργός της Οικονοµίας µας να οµολογήσει ότι αν ο
λαός δεν αποδεχθεί το µέτρο, το χαράτσι αυτό και δεν πληρώσει,
θα αναγκαστούµε να πάρουµε άλλο σκληρότερο µέτρο; Αυτό τι
είναι; Αυτή είναι απειλή ευθέως. Έχουµε βάλει τον εχθρό λαό
απέναντί µας και τον πυροβολούµε. Έχουν όρια οι απειλές; Τι
µπορεί να είναι αυτό το χειρότερο χαράτσι; Θα βγει κανένα φιρµάνι για παιδοµάζωµα; Τι θα γίνει; Αν ο λαός δεν υποταχθεί στα
µέτρα και αντισταθεί και τα ανατρέψει, τα ακυρώσει στην πράξη,
µπορεί να έχουµε και κανένα άλλο φαινόµενο; Ούτε να το εκφέρω, δεν θέλω.
Δεν σας θυµίζει η κατάσταση σήµερα ότι ο «γύψος» των συνταγµαταρχών ήταν παιδικό παιχνίδι; Διότι οι σύγχρονοι αυτοί
τοκογλύφοι, οι «ορθοπεδικοί» µας, δεν µας βάζουν «γύψο». Μας
κόβουν χέρια και πόδια. Να µείνει ένα κούτσουρο ο λαός ακίνητο
για να εξασφαλιστούν τα κέρδη των τοκογλύφων. Είναι ο µοναδικός σκοπός, γιατί δεν εξυπηρετούν τίποτα άλλο. Δηλαδή, θα
βάλουµε τους ανθρώπους για είκοσι–τριάντα-σαράντα–πενήντα
χρόνια, δεν ξέρω πόσο µπορεί να πάει αυτή η κατάσταση;
Αναζητούµε λύση. Φέρτε προτάσεις, ποια είναι η λύση, πώς θα
βγούµε απ’ αυτόν τον κυκεώνα της κρίσης µε τα προβλήµατα
κ.λπ..
Μα, η λύση είναι απλή. Όπως είναι πάντα. Πάντα υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήµατα οι οποίες δείχνονται ή µε το σπαθί
ή µε την πειθώ. Αλλά υπάρχει λύση για όλα. Είναι µια εξαιρετική,
µια σπουδαία, µια πλούσια λέξη, πανάρχαια στο ελληνικό λεξιλόγιο που λύνει όλα τα προβλήµατα ως διά µαγείας. Είναι σα µαγικό κλειδί. Λέγεται κοινοκτηµοσύνη, στα ελληνικά. Δεν έχουµε
άλλη λύση. Τα µέσα παραγωγής στην ιδιοκτησία του λαού, ο
πλούτος που παράγεται να µοιράζεται ακριβοδίκαια για να εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες ζωής στους πολίτες και ίσες ευ-
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καιρίες για να µπορούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους
και τις δηµιουργικές τους ικανότητες. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Αυτήν τη λύση την προτείνει το ΚΚΕ στο λαό µας µε τη ζωή
και τη δράση των κοµµουνιστών ενενήντα χρόνια τώρα. Δεν είναι
εύκολη λύση, αλλά δεν υπάρχει άλλη. Εδώ πράγµατι δεν υπάρχει
άλλη.
Και αν ενοχλούν οι λατινικοί όροι -δεν τους πολυλέµε, δεν
ακούγονται πια- όπως ο ιµπεριαλισµός, ο καπιταλισµός, ο κοµµουνισµός, ο σοσιαλισµός κ.λπ., ας χρησιµοποιήσουµε το ελληνικό λεξιλόγιο να δείτε πόσο εύκολα απλοποιούνται τα κλάσµατα
και βρίσκεται η λύση. Έχουµε από τη µια µεριά την ολιγαρχία και
την κεφαλαιοκρατία που είναι µια απάνθρωπη καταστροφή των
πολλών και από την άλλη έχουµε την κοινοκτηµοσύνη. Δηλαδή,
δικαιοσύνη, ισότητα την οποία θα φροντίσει να εφαρµόσει ο ελληνικός λαός που είναι έξυπνος µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και µε την πείρα του παρελθόντος θα λάµψουµε. Από τη µια
έχουµε ανθρωποφαγία και πόλεµο και από την άλλη έχουµε ειρηνική και δηµιουργική ζωή.
Τι µπορεί να φοβόµαστε, αν πάρουµε το θάρρος που χρειάζεται να προχωρήσουµε σε αυτήν τη λύση; Τι φοβόµαστε; Ότι θα
αποµονωθεί ο ήδη κατεξευτελισµένος λαός µας ή ότι θα µας
βοµβαρδίσουν οι Ευρωπαίοι ή οι Αµερικάνοι φίλοι µας; Κοιτάξτε.
Αν βρούµε το θάρρος να το κάνουµε αυτό θα αντιµετωπίσουµε
και τις επιπτώσεις. Και ξέρει ο ελληνικός λαός. Εµείς τον καλούµε να ξαναρχίσει να τραγουδάει το Θούριο του Ρήγα, να ξαναθυµηθεί την Ωδή του Κάλβου που λέει ότι «θέλει αρετή και
τόλµην η ελευθερία». Και µάλιστα εκείνο το τροµερό δίστιχο που
προηγείται που λέει «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλµην η
ελευθερία». Τουλάχιστον να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις. Και
να µας βοµβαρδίσουν ακόµα αλλά να είµαστε όρθιοι άνθρωποι
και όχι άτιµοι δούλοι των κερδοσκόπων. Αυτό δεν είναι ανεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μας καθήλωσε, όπως
πάντα ο κ. Καζάκος.
Το λόγο έχει ο κ. Θανάσης Πλεύρης, Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικό στο Κοινοβούλιο να γίνονται ιδεολογικές συζητήσεις. Και εγώ αποδέχοµαι την
ιδεολογική µάχη. Αυτό, δηλαδή, που ακούσαµε είναι µια πρόταση
στην οποία εµείς δεν πιστεύουµε και δεν τη θεωρούµε λύση.
Αντιθέτως είµαστε αντίθετοι σε µια τέτοια πρόταση. Αλλά είναι
σηµαντικό επιτέλους, ξεκάθαρα να γίνονται ιδεολογικές προτάσεις. Οι συζητήσεις να γίνονται σε ένα ιδεολογικό επίπεδο και
όχι στη λογική ενός µαχαιριού που βρίσκεται στο λαιµό και σου
λέει «αυτό πρέπει να κάνεις».
Διότι εδώ, κύριε Υπουργέ, σας το έχουµε πει πολλές φορές,
είστε ανακόλουθοι. Και θα σας εξηγήσω αµέσως γιατί. Εδώ είναι
η πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ξεκάθαρη.
Σου λέει «τι µας λες τώρα για χρέος και για έλλειµµα; Μαζεύουµε
τον πλούτο που υπάρχει εδώ, τον έχουν τα λαϊκά στρώµατα, τον
µοιραζόµαστε όλοι. Αν αυξηθεί αυτός ο πλούτος, αυξάνεται και
όλων µας η ποιότητα ζωής, αν είναι µειωµένος αυτός ο πλούτος
είναι µειωµένη η ποιότητα ζωής µας. Αλλά, τέλος πάντων, αυτό
έχουµε και δεν έχουµε εξαρτήσεις». Εµείς αυτό το απορρίπτουµε. Και θεωρούµε ότι το έχει απορρίψει και η ιστορία, γιατί
αυτό το µοντέλο εφαρµόστηκε και κατέρρευσε είκοσι - εικοσιπέντε χρόνια πριν τον καπιταλισµό που καταρρέει τώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Εµείς θα το κάνουµε καλύτερα.
Σώπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι προφανώς
και αυτό το σύστηµα έχει αδιέξοδα. Και γι’ αυτό έφθασε στα όριά
του και δεν µπόρεσε να παράσχει αυτήν την ποιότητα ζωής που
θέλει στους πολίτες. Για να είµαι και ειλικρινής αντίστοιχα και ο
καπιταλιστής που φθάνει τώρα στα όριά του δεν µπόρεσε να παράσχει αυτήν την ποιότητα ζωής στους πολίτες.
Εσείς τι λέτε; Λέτε ότι είστε σοσιαλιστές και ότι αναγκάζεστε
να πάρετε µέτρα που δεν συµφωνούν µε την ιδεολογία σας. Εδώ
όµως είστε ανακόλουθοι. Η ερώτησή µου είναι η εξής: Ο σοσιαλισµός δεν έχει µέτρα για περιόδους κρίσεις; Δηλαδή, ο σοσιαλισµός είναι κάτι ωραίο όταν οι φιλελεύθεροι µαζεύουν το χρήµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για να έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου στην δεκαετία του ’80 να
το µοιράζει; Αυτό είναι ο σοσιαλισµός; Ποιες είναι οι προτάσεις
του σοσιαλισµού για την έξοδο από την κρίση, ώστε να τους ακολουθήσετε;
Και αυτό το σηµερινό µέτρο που φέρνετε µε τα ακίνητα είναι
βαθύτατα σοσιαλιστικό. Βαθύτατα κοµµουνιστικό. Σε ποια λογική; Όχι στη λογική αν χτυπά τα λαϊκά στρώµατα. Αυτό που
έκανε και η Σοβιετική Ένωση τι ήταν; Έβαλε τόσο υπέρµετρους
φόρους στη µεγάλη ιδιοκτησία που εκ των πραγµάτων υποχρεώθηκαν να τα παραδώσουν, γιατί δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν. Δεν πήγε κανένας να τους πάρει τα σπίτια. Εσείς τώρα τι
λέτε; Τιµωρώ οποιονδήποτε έχει ιδιοκτησία. Αυτό λέτε.
Ακούω πολλές φορές την Αριστερά να λέει ότι αυτές όλες οι
απόψεις είναι φιλελεύθερες απόψεις. Πείτε µου, πού στο φιλελευθερισµό υπάρχει φορολογία; Να µου πείτε απολύσεις στο δηµόσιο, ναι, αυτή είναι µια φιλελεύθερη θέση. Αλλά τη φορολογία
η Αριστερά, γιατί προσπαθεί να τη χρεώσει στη φιλελεύθερη οικονοµία; Πουθενά στη φιλελεύθερη οικονοµία δεν υπάρχει αυτό.
Εσείς αντιθέτως, επειδή είστε βαθιά σοσιαλιστές, ακολουθείτε
τη λανθασµένη σοσιαλιστική πολιτική για να βγούµε από την
κρίση. Δηλαδή, διατηρώ το δηµόσιο ως έχει και µόνο όταν φθάνει
στην κατάρρευσή του, σκέφτοµαι αν υπάρχουν λύσεις να το περιορίσω. Μέχρι, όµως, να φθάσει σ’ αυτήν την κατάρρευση,
έχετε διαλύσει την αγορά σε πρώτη φάση, αυξήσεις ΦΠΑ, φορολογία, υπερφορολόγηση των εταιρειών των φυσικών προσώπων,
ΦΠΑ σε επιτηδεύµατα και επαγγέλµατα που δεν υπάρχουν.
Διαλύετε, λοιπόν, πρώτα την ιδιωτική οικονοµία, διαλύετε µετά
την ιδιοκτησία, ΕΤΑΚ, φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τώρα
αυτό µε τη ΔΕΗ, για να συγκρατήσετε αυτό το κοµµατικό σας
κράτος, το οποίο, όµως, είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί καταρρέει η διάλυση που έχετε προκαλέσει δύο χρόνια στην ιδιωτική
οικονοµία, που δεν ήταν καµµία επιλογή της τρόικας, ήταν συνειδητή επιλογή του ΠΑΣΟΚ να σώσει τον κοµµατικό του στρατό
µέσα στο δηµόσιο και να διαλύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Αυτή η διάλυση, εκ των πραγµάτων, συµπαρασύρει και το δηµόσιο, γιατί αυτό το δηµόσιο ζούσε τριάντα πέντε χρόνια και το κουβαλούσε ο ιδιωτικός τοµέας. Ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ο
αγρότης, ο παραγωγός, αυτός κουβαλούσε στην πλάτη του τους
«πρασινοφρουρούς» τριάντα πέντε χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αντί, λοιπόν, να ξεκινήσετε από εκεί και να µας πείτε τώρα δύο
χρόνια κάνοντας απολογισµό «κύριοι, να και αποκρατικοποιήσεις
κάναµε και περιορισµό δηµοσίων δαπανών κάναµε και το ένα κάναµε στο δηµόσιο και το άλλο, δεν βγαίνει, πρέπει να πάµε και
στη φορολόγηση. Δεν βγαίνει, το προσπαθήσαµε». Εσείς αφού
διαλύσατε όλη την ελεύθερη οικονοµία, έρχεστε τώρα και σκέφτεστε τι θα κάνετε µε το δηµόσιο, γιατί εκ των πραγµάτων βυθίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα βυθίσετε και το δηµόσιο,
που είχε µάθει να αρµέγει αυτήν την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Εδώ υπάρχουν σοβαρά θέµατα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι δυνατόν ένα µέτρο φορολογικό να το συνδυάζετε µε κόψιµο ρεύµατος. Σας το είπαµε, είναι άδικο, πάρα πολύ άδικο και
λανθασµένο το µέτρο. Αλλά να πείτε ότι, ναι, βάζω αυτό το
µέτρο, θα κάνω πράξη καταλογισµού, θα πάω τον άλλο στα ποινικά δικαστήρια γιατί δεν πληρώνει τη φορολογία του, να βρεθεί
στον ποινικό δικαστή να πει ποιες είναι οι ανάγκες που τον οδήγησαν να µην πληρώσει, να πάει στα φορολογικά δικαστήρια.
Εσείς τι λέτε σαν µέτρο; «Δεν πληρώνεις τη φορολογία, κόβω το
ρεύµα». Και τι σας λέει εδώ πέρα η Αριστερά και σας το λέει µε
έντονο ύφος; Ότι θα υπάρξει ανυπακοή σ’ αυτό.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα και δεν µπορείτε να το αντιληφθείτε; Δεν µπορείτε εδώ µέσα µόνο να υπερασπίζεστε την πολιτική σας στο επιχείρηµα της νοµιµότητας και µόνο. Η
νοµιµότητα, µάλιστα, είναι κάτι που εµείς τη θέλουµε, ως αστοί
θέλουµε να υπάρχει πειθαρχία στους νόµους, αλλά δεν µπορεί
να είναι το µοναδικό επιχείρηµα, ότι αυτό θα γίνει επειδή ψηφίστηκε. Πρέπει να υπάρχει µία ηθική δικαιολόγηση, ο κόσµος να
αντιλαµβάνεται ότι αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Πείτε µου τώρα,
ηθικά πώς µπορεί να αποδεχθεί κάποιος ότι ένα µέτρο φορολογικής σηµασίας συνδέεται µε το να κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα;
Δεν µπορεί να αιτιολογηθεί αυτό. Από πουθενά δεν µπορεί να αι-
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τιολογηθεί.
Η υποκρισία των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ –που παρεµπιπτόντως δεν είναι κανένας στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή- έγκειται
στο εξής: Θα µπορούσαν να πουν ότι είναι άδικο το µέτρο, αλλά
επειδή θεωρούµε ότι θα γίνει ο κατακλυσµός του Νώε αν δεν ψηφιστεί η τροπολογία, την ψηφίζουµε. Γιατί δεν σας λένε, όµως,
βγάλτε το από τη ΔΕΗ, αποσυνδέστε το από τη ΔΕΗ; Θέλετε να
µας πείσετε ότι η τρόικα σας είπε «όχι, από εκεί θα πάτε να το
πάρετε και θα βάλετε αυτό το µέτρο»; Νούµερα την ενδιαφέρουν. Άρα είναι και υποκρισία των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που
έχουν µιλήσει απ’ αυτό το Βήµα. Απορώ πώς την Τρίτη θα έρθει
κάποιος να ψηφίσει ότι θα κόβεται το ηλεκτρικό ρεύµα, λόγω
αδυναµίας πληρωµής φορολογικής υποχρέωσης.
Δίνετε, λοιπόν, ένα επιχείρηµα ηθικό στο να σας λέει ο άλλος
ότι εγώ θα είµαι ανυπάκουος, δεν θα πειθαρχώ. Και θα δυσκολεύετε να πείσετε ηθικά τον κόσµο. Και θα οδηγείτε την κοινωνία
σε µία ακρότητα και σε µία σύγκρουση, γιατί θα χάνετε την ηθική
νοµιµοποίηση να νοµοθετείτε, πράγµα που εµείς δεν το θέλουµε,
γιατί αυτό, κατά την άποψή µας, είναι ο κίνδυνος για το πολίτευµα, όπως το γνωρίζουµε, είναι ο κίνδυνος για την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, να χάνεται πλήρως η ηθική νοµιµοποίηση
του νοµοθετείν. Αλλά εκεί πάτε µ’ αυτά τα µέτρα και απενοχοποιείτε µετά αυτόν που δεν θέλει να υπακούσει και θεωρεί εύλογο ότι δεν θα υπακούσει, γιατί δεν µπορεί αυτό να είναι ηθικά
σωστό. Και οδηγείτε µία κοινωνία στην κόντρα.
Γι’ αυτό το λόγο, κύριε Υπουργέ, αντί να έχετε πανικό, να κάνετε την αυτοκριτική σας. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε
-και το λένε ξεκάθαρα πια όλοι- είναι όχι σαν αυτά που µας φέρνετε στην επιτροπή για δηµοψηφίσµατα ή οτιδήποτε, αλλά να
πάτε τη χώρα σε εκλογές. Όσο παραµένετε, είστε επικίνδυνοι.
Δύο χρόνια αποτύχατε πλήρως. Δεν απέτυχε κανένα πρόγραµµα,
απέτυχε η Κυβέρνησή σας που δεν µπόρεσε ούτε ένα οικόπεδο
να αποκρατικοποιήσει. Αποτύχατε πλήρως στα έσοδα, αποτύχατε πλήρως στις δαπάνες και έρχεστε τώρα σ’ αυτόν τον κόσµο
που του έχετε πάρει λεφτά να λέτε, ότι εµείς οι αποτυχηµένοι,
που αποτύχαµε σε όλα, έχουµε µία µαγική λύση για να καταφέρουµε να σου λύσουµε το πρόβληµα.
Δεν πείθετε πια. Πρέπει να φύγετε, ώστε να δοθεί µία καινούργια εντολή για το πώς θα γίνει ο χειρισµός αυτής της κατάστασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σιγά-σιγά, κύριε
Πλεύρη, κι εσείς µπαίνετε στο ρυθµό της παραβίασης του χρόνου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Παρασύρθηκα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας είχα για παράδειγµα και σιγά-σιγά παρασυρθήκατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Λίγο, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ανασυγκρότηση Φορέων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Τσακίζετε τη ζωή των εργαζοµένων. Σκοτώνετε το µέλλον της
νεολαίας και αυτό το λέτε σωτηρία της πατρίδας. Κοροϊδεύετε.
Η πολιτική σας κάθε µέρα είναι πιο βάρβαρη, πιο ανελέητη, προκειµένου να σώσετε τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Γι’ αυτούς νοιαζόσαστε εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρόικα.
Μπορεί να µιλάµε τώρα για τις τροπολογίες, όµως, δεν µπορούν να αγνοηθούν τα χθεσινά σκληρότερα µέτρα, αυτά που
ανακοινώσατε και που θα οδηγήσουν σε νέο αριθµό λαϊκών νοικοκυριών, σε χρεοκοπία και απόγνωση και θα βαθύνετε τη φτώχεια των ήδη φτωχών. Αφορολόγητο 5.000 ευρώ σηµαίνει ότι και
το συνταξιούχο του ΟΓΑ θα φορολογήσετε άµεσα, γιατί το 23%
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το πληρώνει. Και οι νέες µειώσεις σε εφάπαξ και επικουρικά είναι
ο ίδιος δρόµος τεµαχισµού µέχρι εξαφάνισης, κατάργησης που
ακολουθήθηκε και για το δώρο του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Τη ξέρετε και τη δουλεύετε µε τη µεθοδολογία του µαρτυρίου της σταγόνας. Θα εξαφανίσετε κι αυτά που για δεκαετίες
τα κρατάτε από τους µισθωτούς. Συνεπώς, γιατί διαµαρτύρεστε
όταν σας λένε ληστές;
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και ειδικά αυτήν την τροπολογία, που για µια ακόµα φορά επιβάλλει µε ωµό εκβιασµό να ξαναπληρώνουν, για πολλοστή φορά, ένα ακόµα τέλος για τα
σπίτια µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει από οργή και αγανάκτηση. Είχατε βάλει στο µέτρο µέχρι
και τις ηλεκτροδοτούµενες αποθήκες που βάζουν τα εργαλεία
και τα προϊόντα τους οι αγρότες. Πριν από λίγο το αποσύρατε.
Πρωτάκουστο. Σηκώθηκαν και οι πέτρες! Είναι τα µέτρα εξόντωσης για όσους µικρούς και µεσαίους αγρότες έχουν αποµείνει.
Το αποσύρατε, όµως ξέρουµε ότι το κρατάτε για επόµενη δόση,
όπως και προετοιµάζετε για άλλα µέτρα σε κάθε δόση καινούργια.
Φαίνεται, όµως, ότι δεν έχετε ακούσει τίποτα για το εξαθλιωµένο αγροτικό εισόδηµα που έχει συρρικνωθεί στη µικροµεσαία
αγροτιά. Γιατί η χαρατσοπολιτική σας αγκαλιά µε την εξοντωτική
κοινή αγροτική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει τους αγρότες σε απελπισία και απόγνωση. Οι τιµές παραγωγού είναι εξευτελιστικές και εκβιάζονται από πάνω από τους
εµποροβιοµήχανους ότι θα προτιµούν τα φθηνότερα οµοειδή εισαγόµενα, για να τους παίρνουν σχεδόν τσάµπα την παραγωγή.
Το καρτέλ γάλακτος έριξε πάλι τις τιµές στον κτηνοτρόφο κι
ενώ πλήρωνε τρεις µήνες µετά, τώρα πληρώνει δώδεκα µήνες
µετά. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι;
Ταυτόχρονα, πολλαπλά τα χαράτσια και από τη δική σας άγρια
πολιτική. Και µην παρεξηγείστε µε τον όρο «χαράτσι». Δείχνει την
αγριότητα, τη βαρβαρότητα και το ότι ο φτωχός πληρώνει τα ίδια
µε τον πλούσιο. Αν κι εδώ που τα λέµε, τον πλούσιο τον φοροαπαλλάσσετε.
Χαράτσι, λοιπόν, και στον ΕΛΓΑ που γονάτισε τους µικρούς
παραγωγούς. Μάλιστα, ένα µεγάλο ποσοστό δεν είχε και δεν
πλήρωσε.
Αύξηση του ΦΠΑ στο 23% λειτουργεί εκβιαστικά από τους
εµπόρους, συµπιέζοντας τις τιµές των παραγωγών. Φοροεισπρακτική επιδροµή µε σηµειώµατα. Εξευτελιστικές τιµές στα προϊόντα. Αυξήσεις στα καύσιµα, στο νερό άρδευσης και στις
εισφορές του ΟΓΑ. Τεράστια αύξηση στο κόστος παραγωγής και
πολλά άλλα.
Αποµυζάτε Κυβέρνηση και εµποροβιοµήχανοι ό,τι έχει αποµείνει. Έχετε συνθλίψει, έχετε τσακίσει το µικρό και µεσαίο αγρότη.
Και συνεχίζετε ακάθεκτοι. Και τολµάτε να συζητάτε για µειώσεις
ακόµα και αυτών των εξευτελιστικών αγροτικών συντάξεων του
ΟΓΑ των 360 ευρώ το µήνα. Κατ’ αρχάς να το συνηθίσει ο κόσµος και µετά έρχονται κατακέφαλα.
Ντροπή! Μόνο φτώχεια και δυστυχία έχετε για το λαό! Γι’ αυτό
αρπάζετε ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στα ασφαλιστικά ταµεία. Για να τα χρησιµοποιήσετε στο τάισµα της πλουτοκρατίας
και στην καταστολή.
Αφού καταργήσατε και διαλύσατε το ΝΑΤ, µειώσατε δραστικά
τις συντάξεις του, απειλείτε και τροµοκρατείτε τώρα ότι δεν θα
µπορείτε να δίνετε συντάξεις από το Νοέµβρη και Δεκέµβρη.
Ωστόσο, διατηρείτε ακόµα σε πολιτική επιστράτευση τους ναυτεργάτες. Μάλιστα, τους αρπάζετε και την περιουσία. Απαιτήσατε τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ιδρύµατος Εµπορικού
Ναυτικού στα Μελίσσια για την εκπαίδευση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτροµοκρατικής Μονάδας.
Την απάντηση, όµως, την πήρατε από τις αγωνιστικές ναυτεργατικές ενώσεις και τους συνταξιούχους του ΝΑΤ που χάριν στις
άµεσες κινητοποιήσεις τους αποτράπηκε αυτή η ληστεία.
Αυτό είναι ένα µήνυµα σε όλους τους εργαζόµενους, τους
άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους, ότι ο αποφασιστικός, οργανωµένος, µαζικός αγώνας φέρνει αποτελέσµατα. Και
αυτό είναι το µήνυµα σήµερα.
Δεν υπάρχει άλλη λύση αφού καθηµερινά και ταχύτατα υποβαθµίζετε τη ζωή του λαού. Την ταλαιπωρία τη ζουν. Και εντείνε-
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ται. Την έζησαν και µε τον ΗΣΑΠ πριν µερικές µέρες. Μισή ώρα
αναµονή και µετά στοίβαγµα στα βαγόνια, γιατί βρήκατε πλεονάζον προσωπικό που υποχρεωτικά το µετατάξατε. Και τώρα
πώς µετακινείται ο κόσµος; Με λειψό προσωπικό και κίνδυνο ατυχήµατος. Δίκαια σήµερα η απεργία στα µέσα µαζικής µεταφοράς, γιατί δεν περισσεύει κανείς. Αντίθετα, χρειάζονται
προσωπικό. Δίκαιες οι κινητοποιήσεις σήµερα στην υγεία και
στην παιδεία, ακόµα και των ένστολων, πυροσβεστών, λιµενικών
κ.α., που δεν φοβούνται ούτε την καταστολή ούτε την τροµοκρατία σας.
Εκβιάζετε ωµά µε το σλόγκαν «Πληρώνετε τα χαράτσια ή χρεοκοπεί η χώρα και παίρνω και νέα µέτρα», τα οποία, όµως, ήδη
εξαγγέλλετε, πτωχεύοντας το λαό. Έχετε ήδη κηρύξει στάση
πληρωµών στα σχολεία, στους παιδικούς σταθµούς, στην πρόνοια, στις νέες συντάξεις και αλλού. Και συνεχίζετε.
Θα σας αποδώσουν αυτά τα µέτρα; Όχι, γιατί ο κόσµος δεν
µπορεί, δεν έχει και δεν θέλει να πληρώσει. Τα λόγια του Υπουργού Οικονοµικών για σωτηρία της χώρας και ότι µας ταπεινώνουν
οι αγορές, είναι κούφια λόγια, γιατί τις αγορές και το κεφάλαιο
ευνοείτε και ταΐζετε µε τις πολιτικές σας. Αυτούς εξασφαλίζετε.
Για το λαό έχετε εκβιασµούς και τροµοκρατία για επώδυνες καταστάσεις.
Θα κόψετε, λοιπόν, µαζικά το ηλεκτρικό ρεύµα και θα δηµεύσετε τη µικροϊδιοκτησία, για να προστατεύσετε τη µεγαλοϊδιοκτησία και τα κέρδη της; Μπορείτε να το κάνετε. Ο παλλαϊκός
ξεσηκωµός θα έρθει ακόµα πιο γρήγορα και τότε θα δείτε τις µεγάλες ανατροπές που έχει τη δύναµη να κάνει ο λαός. Γιατί ο
λαός έχει δύναµη και δεν την έχει δείξει ακόµα απέναντι στη βαρβαρότητά σας.
Το ΚΚΕ θα είναι µπροστά. Γι’ αυτό να είστε σίγουροι. Και να
θυµάστε ότι την καπιταλιστική οικονοµική κρίση του ’29 η Σοβιετική Ένωση δεν τη γνώρισε, γιατί ο πλούτος ήταν στο λαό και όχι
σε µία χούφτα πλουτοκρατών. Και είχαν εργασία, υγεία, παιδεία,
πρόνοια δωρεάν. Άλλα λάθη κάνανε. Αντιγραφή στοιχείων του
καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος. Το πλήρωσαν. Από τα
λάθη, όµως, µαθαίνει κανείς, για να γίνει πιο ισχυρός και πιο δυνατός. Και αυτό θα γίνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνεννοήθηκα µε τον κ. Λαφαζάνη και µου παραχωρεί τη σειρά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το είδα και αυτό. Όλα
θα τα δω σήµερα. Αν βλέπω συναίνεση Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ΣΥΡΙΖΑ, όλα θα τα δω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καµµία συναίνεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι καµµία συναίνεση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συναίνεση καµµία, αλλά
ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι κάτι ψίχουλα εδώ
από τη φρατζόλα. Αν θέλετε να τα πάρετε.
Επειδή λείπει ο κ. Καζάκος, σας παρακαλώ πάρα πολύ να του
µεταφέρετε τις ευχαριστίες µου. Διότι ο κ. Καζάκος µε την οµιλία
του τουλάχιστον µας έδωσε την ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε εκ
νέου το ΚΚΕ ως έναν ιδεολογικό αντίπαλο. Διότι προς στιγµήν,
παρατηρώντας εκείνη την κυρία που ήρθε από την Εκάλη, που
πήρε προφανώς τη φρατζόλα από την Τατοΐου, από το «Βενέτη»
και το γάλα ΔΕΛΤΑ και είχε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο από πάνω
για να µη φαίνεται –υποκρισία στο µεγαλείο της- είχα αρχίσει να
σκέφτοµαι και να λέω, δεν µπορεί να έχει γελοιοποιηθεί τόσο το
ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ασφαλώς είναι ένα κόµµα µε το οποίο έχουµε τροµερές ιδεολογικές διαφωνίες. Είναι, όµως, ένα κόµµα που έχει
µία συγκροτηµένη ιδεολογία, ένα µαρξισµό, έχεις κάτι να του
πεις. Και ξαφνικά ήρθε η κυρία από την Εκάλη να το εξευτελίσει.
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχήµα οξύµωρο και αντιφατικό ότι εάν το είχα κάνει εγώ αυτό, αγαπητέ κύριε Λαφαζάνη,
είχα έρθει εγώ εδώ µε τη φρατζόλα και το γάλα, θα άκουγα το
βράδυ στα κανάλια: «Ο Μπουµπούκος.» «Ο γραφικός.» «Τι κάνει!»
Ήρθε η κ. Κανέλλη εδώ στο άκρον άωτον της γελοιότητας –σε
όσο πάει η γελοιότητα- και θα είναι τώρα διάφοροι δηµοσιογράφοι και θα λένε: Το µεγάλο κοινωνικό µήνυµα της κ. Κανέλλη, που
αφού έκανε µια βουτιά στην πισίνα της, ήρθε στη Βουλή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά δεν γίνονται! Η χώρα έχει χάσει κάθε έννοια σοβαρότητας! Δεν γίνονται αυτά που ζούµε σε αυτή τη χώρα!
Έρχοµαι τώρα στο προκείµενο: Οφείλω να απαντήσω στο ιδεολογικό επιχείρηµα που έθεσε ο κ. Καζάκος για την κοινοκτηµοσύνη. Εµείς διαφωνούµε στον πυρήνα αυτής της ιδεολογίας. Και
θέλω να καταγραφεί στα Πρακτικά η ιδεολογική διαφωνία. Ασφαλώς πιστεύουµε ότι δεν έχετε τις λύσεις. Αυτό, όµως, είναι τελείως δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι εµείς πιστεύουµε στην
έννοια της ιδιοκτησίας.
Οι άνθρωποι από τη φύση τους θέλουν να έχουν δικά τους
πράγµατα. Ο µόνος τρόπος για να αφαιρέσεις από τους ανθρώπους τα δικά τους πράγµατα είναι να τους σφάξεις, να τους δέρνεις, να τους στέλνεις στα γκούλαγκ και να κάνεις διάφορα άλλα
πράγµατα για να τους απαγορεύσεις να εφαρµόσουν τη φυσική
τους κίνηση προς το να αποκτούν δικά τους πράγµατα.
Άρα, λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε ο κ. Καζάκος
περί κοινοκτηµοσύνης, αγνοεί την ίδια τη φύση του ανθρώπου,
όπως και όλη αυτή η ιδεολογία. Γι’ αυτό και όποιοι προσπάθησαν
να εφαρµόσουν αυτήν την ιδεολογία –είτε Βιετναµέζοι, Κινέζοι,
Ρώσοι, Πολωνοί, Κουβανοί ή οτιδήποτε άλλο- έσφαξαν κόσµο,
γιατί έπρεπε να εφαρµόσουν βία. Διότι αυτό το οποίο πιστεύουν
είναι παρά φύση πράγµα. Δεν πρέπει να υπάρχει.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, σε εσάς. Δεν θα πω τώρα όλη
την κουβέντα που έχει αναπτύξει άριστα ο εισηγητής µας για το
θέµα της υπερφορολογήσεως και όλα αυτά. Προφανώς τα ξέρετε και τα καταλαβαίνετε, γιατί κάθε άλλο παρά ανόητος είστε.
Το αντίθετο, είστε πολύ έξυπνος. Αυτό το οποίο έχει γίνει –και
πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει- είναι πάρα πολύ
απλό:
Η Ελλάδα χρεοκόπησε το Μάιο του 2010. Ο κόσµος δεν το έχει
ακόµα καταλάβει. Δεν µπορούσε, δηλαδή, να δανειστεί πια από
κανέναν άλλο και αναγκάστηκε να καταφύγει στο µηχανισµό στήριξης, για να µη βιώσει ο ελληνικός λαός τις άµεσες συνέπειες
αυτής της χρεοκοπίας. Και µπήκαµε σε αυτό το µηχανισµό.
Τότε, το Μάιο του 2010, ξέρατε πια εσείς ως Κυβέρνηση. Άντε
µέχρι τότε να πούµε ότι δεν ξέρατε επακριβώς, που δεν είναι
αλήθεια. Αλλά από το Μάιο του 2010 και µετά ξέρατε ότι αυτή η
χώρα δεν έχει φράγκο. Είµαστε τώρα, Σεπτέµβριος του 2011, είκοσι µήνες µετά και µας λέτε ότι πρέπει να κλείσουµε οργανισµούς του δηµοσίου και να πάµε υπαλλήλους σε εφεδρεία. Γιατί;
Γιατί υπάρχουν µηχανισµοί στο δηµόσιο και οργανισµοί που δεν
παράγουν κανένα έργο. Αυτό το είπε ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος µίλησε µάλιστα για πλεονάζον δυναµικό στο δηµόσιο. Και ερωτούµε εµείς: Καλά, αυτούς τους δεκαέξι µήνες τι κάνατε; Δηλαδή
µας λέτε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε πριν από δεκαέξι µήνες και
επί δεκαέξι µήνες είχατε επιλέξει να πληρώνετε εσείς οργανισµούς και υπαλλήλους που δεν παράγουν έργο. Για ποιον λόγο;
Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι αυτούς τους ανθρώπους τους είχατε διορίσει εσείς και βεβαίως ο πελάτης έχει
πάντα δίκιο, σε όλα τα µαγαζιά, από τις εκδόσεις «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ»
και τον «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ» µέχρι το ΠΑΣΟΚ. Μαγαζί είστε και
εσείς. Λέτε: «Να πάµε κόντρα στον πελάτη µας; Δεν γίνεται». Και
για να µην πειράξετε τον πελάτη σας, χαντακώσατε όλη την Ελλάδα. Αυτό έγινε.
Ξέρετε επίσης, κύριε Σαχινίδη, για το µεσοπρόθεσµο, που
θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι τη συζήτηση τη ζήσαµε. Ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου. Μας παρουσίασε ο κ. Παπακωνσταντίνου
τότε και εσείς, κύριε Σαχινίδη, ένα σχέδιο. Σας είπαµε ότι είναι
λίγο να είναι 3/4 από κόψιµο δαπανών και 1/4 από φόρους και
πρέπει να είναι περισσότερο το κόψιµο των δαπανών και λιγότεροι οι φόροι. Περιµέναµε. Στις 15 Απριλίου το παρουσιάσατε,
µας είπε «Καλό Πάσχα» ο Πρωθυπουργός, γυρίσατε από το
Πάσχα, φτάσαµε 15 Ιουνίου, έγινε ανασχηµατισµός. Δηλαδή, µας
πρήξατε το συκώτι -για να µη µιλήσω χυδαία- και µας φέρατε ένα
πρόγραµµα που αντί να κάνει αυτό που λέγατε εσείς στην αρχή,
δηλαδή από περικοπή δαπανών και από φόρους, µας το φέρατε και ως επιτυχία το 50-50. Γιατί; Γιατί την κρίσιµη ώρα που
έπρεπε επιτέλους να κάνετε την επιλογή του αν θα δυσαρεστήσετε τον πελάτη ή εάν θα χαντακώσετε τη χώρα, ξαναεπιλέξατε
να χαντακώσετε τη χώρα, βάζοντας µία σειρά από φόρους για
να προστατεύσετε τον πελάτη. Επειδή, όµως, τα οικονοµικά µε-
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γέθη λόγω της ανικανότητάς σας διαρκώς επιδεινώνονται, τώρα
πια δεν φτάνει. Τώρα πια θα αναγκαστείτε και να πειράξετε τον
πελάτη και θα έχετε χαντακώσει τη χώρα. Τελικά, θα τα κάνετε
και τα δύο.
Εάν, δηλαδή, είχατε κάνει τη δουλειά σας, αγαπητέ κύριε Σαχινίδη, δεκαέξι, δεκαπέντε, δεκατρείς, δώδεκα µήνες πριν, τώρα
η Ελλάδα, αφού θα είχε επί δώδεκα µήνες πολύ µειωµένες δαπάνες, όπως και θα έπρεπε και πρέπει να έχει, δεν θα είχατε φορτώσει την οικονοµία µε ένα σωρό φόρους, δεν θα είχατε
σκοτώσει την οικοδοµή, που την αποτελειώνετε µε τον σηµερινό
φόρο, θα είχε πάρει µπρος η οικονοµία και θα µπορούσαµε να
ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία. Άρα, αυτό που ζούµε δεν
είναι απλώς η οικονοµική κρίση της Ελλάδος. Αυτό που ζούµε
είναι η ανικανότητα του ΠΑΣΟΚ, η ανικανότητα αυτής της Κυβερνήσεως σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση της Ελλάδος.
Και κλείνω µε το µείζον, κύριε Υπουργέ, και θέλω την προσοχή
σας. Η διασύνδεση της πληρωµής αυτού του φόρου µε το
ρεύµα, αυτό το συγκεκριµένο –εµείς είµαστε αντίθετοι σε όλο το
φόρο ούτως ή άλλως- τι κάνει; Αφαιρεί από την πολιτική το όποιο
στοιχείο της ηθικής της υπεροχής. Μετατρέπετε τον κ. Φωτόπουλο -δικός σας είναι, εγώ τον σιχαίνοµαι, όχι ως πρόσωπο, ως
προς αυτό που εκπροσωπεί- στο λαϊκό ήρωα που θα προασπίσει
τους αδυνάτους. Γιατί; Γιατί τι λέτε σε όλους όσοι είµαστε υπόχρεοι σε αυτούς τους φόρους; Κάποιοι έχουµε να τον πληρώσουµε -εγώ θα τον πληρώσω, παρ’ ότι διαφωνώ µε τον φόρο- και
κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Δεν έχουν αντικειµενικά, όχι δεν έχουν
γιατί έχουν µαύρα λεφτά, δεν έχουν γιατί είναι πάµπτωχοι. Και τι
λέτε σε αυτόν τον πάµπτωχο; «Επειδή, κύριε, είσαι πάµπτωχος,
θα σου κόψω το ρεύµα να πεθάνεις κιόλας». Αυτό του λέτε. Και
εκεί φυσικά νοµιµοποιείται και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει «Δεν πληρώνω»
και το ΚΚΕ να πει «ανυπακοή» και άλλοι να πάνε στα δικαστήρια
και να πάει ο Φωτόπουλος και να µην εφαρµόζει το νόµο και να
του λέµε και όλοι «µπράβο». Γιατί αυτό που κάνετε, αφαιρεί από
την πολιτική την ηθική της υπεροχή.
Τι πρέπει να κάνετε; Η οφειλή αυτή, εάν δεν πληρώνεται, να
βεβαιώνεται στην εφορία και να ξεκινά η διαδικασία εισπράξεώς
της, όπως για κάθε άλλη οφειλή προς το δηµόσιο, οπότε αυτός
που έχει µαύρα λεφτά, θα πληρώσει, γιατί δεν θέλει να µπλέξει
µε την εφορία, αυτός που έχει λεφτά, θα πληρώσει, γιατί δεν
θέλει να γίνει ρεζίλι, αλλά αυτός που δεν έχει λεφτά στ’ αλήθεια
θα µπορεί κάπου να πάει να βρει το δίκιο του. Ειδάλλως, κύριε
Υπουργέ, θα έχετε καταρρακώσει πάσα έννοια ηθικής στην πολιτική. Και αυτό είναι τροµερά επικίνδυνο, γιατί δυστυχώς για
εµένα και γι’ αυτά που πιστεύω νοµιµοποιεί την ανυπακοή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θυµάµαι το 1996 ο ελληνικός λαός εµβρόντητος άκουσε από
αυτό το Βήµα τον τότε Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σηµίτη, να λέει
ένα µεγάλο ευχαριστώ στους Αµερικάνους µετά την κρίση των
Ιµίων. «Ευχαριστώ τις Ηνωµένες Πολιτείες» είπε και έγινε χαµός
από εδώ κάτω και όλοι έτριβαν τα αφτιά τους και τα µάτια τους
ποιος το είπε και αν το είπε.
Δυστυχώς, η ιστορία επαναλαµβάνεται δύο φορές και η δεύτερη φορά είναι µεγαλύτερη φάρσα από την προηγούµενη, αλλά
και µεγαλύτερη τραγωδία, θα έλεγα. Ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να λέει από αυτό
το Βήµα: «Ευχαριστούµε την τρόικα, διότι, αν δεν ήταν η τρόικα,
δεν θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε αυτά τα µέτρα». Ο έλεγχος
της τρόικας είναι που πειθαρχεί την Κυβέρνηση για να κατευθύνεται σε τέτοια µέτρα λεηλασίας και κατεδάφισης σαν και αυτά
που παίρνει.
Η οµολογία είναι –νοµίζω- κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή.
Στην ουσία άθελά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε ότι
αυτός ο τόπος χρειάζεται κηδεµόνες και ότι δεν µπορεί να κάνει
χωρίς κηδεµονία, ότι αυτός ο τόπος θέλει νεοαποικιακή εξάρτηση και διαχείριση, για να µπορούν οι κυβερνήσεις του, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγµές σαν και αυτή, να κάνουν το «πρέπον»
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και το σωστό.
Να χαίρεστε αυτήν την αντίληψη και αυτή τη νοοτροπία. Να τη
χαίρεστε. Αλλά έτσι οι χώρες γίνονται µπανανίες και προτεκτοράτα. Και δυστυχώς η Ελλάδα έχει γίνει µπανανία και προτεκτοράτο µε τα µέτρα σας.
Φτάσαµε στο σηµείο δυστυχώς η κυρίαρχη ατµόσφαιρα και ο
κυρίαρχος λόγος στα περισσότερα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης να είναι ότι για ό,τι στραβό και κακό γίνεται στη χώρα,
που πάει από το κακό στο χειρότερο, δεν φταίει το πρόγραµµα
που εφαρµόζεται από την Κυβέρνηση, δηλαδή το µνηµονιακό κατεδαφιστικό πρόγραµµα, αλλά φταίει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει µε συνέπεια, ταχύτητα και αυστηρότητα
αυτό το πρόγραµµα. Και γελάει η απλή λογική. Δηλαδή, όλη αυτή
η εξόντωση και η λεηλασία που γίνεται δεν είναι εφαρµογή του
µνηµονιακού προγράµµατος; Και φταίει ότι δεν το εφαρµόζει η
Κυβέρνηση πιο αυστηρά; Και όµως εκεί έχει οδηγηθεί ο κυρίαρχος αντιπολιτευτικός λόγος αυτήν την ώρα, τον οποίο ασπάζεται
η Νέα Δηµοκρατία και αρκετά τον ασπάζεται βεβαίως και ο
ΛΑΟΣ.
Αντί δηλαδή να πούµε ότι φταίει το µνηµονιακό πρόγραµµα, η
τρόικα, η εξάρτηση και η παράδοση της χώρας σ’ αυτά τα κατεδαφιστικά σχέδια λεηλασίας, λέµε ότι φταίει το ότι δεν εφαρµόζεται τόσο σκληρά και τόσο αυστηρά αυτό το πρόγραµµα. Εδώ
είναι το µεγάλο κατάντηµα! Για να εφαρµοστεί, λοιπόν, σκληρά,
πήρατε αυτά τα µέτρα που ανακοινώσατε χθες, τα οποία δεν τα
ήξεραν βεβαίως ούτε οι συναρµόδιοι Αναπληρωτές Υπουργοί,
απ’ ό,τι κατάλαβα. Γιατί όταν εγώ χθες στην οµιλία µου είπα ότι
«τα µέτρα που θα ληφθούν είναι αυτά κι αυτά», βγήκατε και µε
διαψεύδατε και λέγατε ότι κινδυνολογούµε και ότι διασπείρουµε
επικίνδυνες φήµες στον ελληνικό λαό. Και µετά από λίγες ώρες
οι υπάλληλοι της τρόικας -δευτεροκλασάτοι βεβαίως- σε συνεννόηση µε τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονοµικών, ανακοίνωσαν από κοινού αυτά τα µέτρα, τα οποία όµως τελούν πάλι υπό
την έγκριση των υψηλόβαθµων στελεχών της τρόικας που θα έρθουν αύριο.
Και ποια είναι αυτά τα µέτρα για την αυστηρή εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου µνηµονιακού «εκτρώµατος»; Να πέσει το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Πέντε χιλιάδες ευρώ αφορολόγητο!
Δηλαδή όποιος παίρνει από 400 ευρώ και πάνω από εδώ και
µπρος, µε τη λογική σας, θα πρέπει να φορολογείται, διότι αυτού
του ανθρώπου του περισσεύουν και πρέπει να συµβάλλει στο
κράτος όχι µόνο µε την κατανάλωσή του -που συµβάλλει, µε 23%
ΦΠΑ- αλλά να συµβάλλει και µε άµεσους φόρους. Τον ληστεύετε
δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει να επιβιώσει. Γιατί µε
τα 400 ευρώ δεν επιβιώνεις. Κι όµως, ο σχεδιασµός είναι –και το
έχω ξαναπεί απ’ αυτό το Βήµα- να πάµε σε οικογένειες οι οποίες
θα ζουν από εδώ και εµπρός σ’ αυτή τη χώρα µε 400 ευρώ µισθό.
Τα 400 ευρώ θα θεωρούνται πολυτέλεια για την οικογένεια, για
να επιβιώνει, και ίσως καταφέρετε να βάλετε και στο Σύνταγµα
το να µην δουλεύει δεύτερος στην ίδια οικογένεια. Αυτός είναι ο
σχεδιασµός, δηλαδή µισθοί Ανατολικής Ευρώπης, αλλά τιµές
Γερµανίας!
Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα θα περιπέσει στην έσχατη εξαθλίωση, στο χειρότερο δυνατό επίπεδο ζωής που µπορεί να περιέλθει ποτέ χώρα στη νεότερη Ιστορία. Διότι αυτό το οποίο
κάνετε είναι η µεγαλύτερη ληστεία, η µεγαλύτερη λεηλασία κι η
µεγαλύτερη κατεδάφιση που έχει γίνει στα χρονικά του ελληνικού κράτους από τη γέννησή του. Δεν έχει ξανασυµβεί ποτέ
αυτό, δηλαδή τέτοια ληστεία και τέτοια λεηλασία εισοδηµάτων
και δικαιωµάτων. Αυτό είναι πρωτοφανές! Πέρασε κι άλλες δύσκολες στιγµές η Ελλάδα, αλλά σ’ αυτόν το βαθµό λεηλασίας
δεν έχει περιέλθει ποτέ.
Φθάσατε βεβαίως στο σηµείο να βάλετε και φόρο στα ακίνητα
ακόµη και για τους άπορους, τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Κι επειδή ξέρετε ότι δεν θα υπάρχουν χρήµατα για να αποδοθεί αυτός ο φόρος, σε ποιο σηµείο φθάσατε;
Στο να συνδέσετε αυτό το τέλος για τα ακίνητα µε το ρεύµα, µε
τον ηλεκτρισµό, µε την επιβίωση δηλαδή των πολιτών και της οικογένειάς τους, µε την επιβίωση –ακούστε, κύριε Αναπληρωτά
Υπουργέ- των παιδιών της οικογένειας. Διότι κάθε οικογένεια έχει
και παιδιά. Αν τους κόψετε το ρεύµα, τι θα κάνουν αυτά τα παι-
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διά; Δεν θα µπορούν να διαβάζουν το βράδυ; Δεν θα µπορούν
να µαγειρέψουν το φαγητό τους; Δεν θα µπορούν να βρουν κάτι
στο ψυγείο; Πού θα πάτε την οικογένεια και πού θα πάτε αυτά
τα παιδιά, αν τους κόψετε το ρεύµα; Είναι δυνατόν να έχετε τέτοια διαστροφή στη σκέψη, ώστε να µπορείτε να κάνετε αυτή τη
σύνδεση: «δεν µου πληρώνεις το τέλος, σου κόβω το ρεύµα»;
Βεβαίως αυτό το µέτρο δεν είναι απλώς αντισυνταγµατικό, αλλά
είναι παράλογο και απάνθρωπο και φαντάζοµαι ότι απέναντι σε
πολίτες αυτής της χώρας, απέναντι σε Έλληνες πολίτες η Κυβέρνηση θα έχει τη στοιχειώδη ευαισθησία να αποσύρει αυτή τη
διασύνδεση. Διότι αυτή είναι βαρβαρότητα, η ακραία βαρβαρότητα! Δεν µπορείτε να στερήσετε από έναν άνθρωπο την επιβίωσή του, επειδή δεν έχει να πληρώσει το τέλος ακινήτων.
Να ξέρετε ότι αυτό το τέλος ακινήτων δεν θα πληρωθεί και δεν
πρέπει να πληρωθεί από τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη
σηµερινή Ελλάδα, που είναι οι άνεργοι, οι άποροι, οι χαµηλόµισθοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, που δεν τα βγάζουν πέρα και δεν
έχουν καµία προοπτική. Το «Δεν πληρώνω», που ήταν κατ’ αρχάς
ένα κίνηµα, σας το είχα πει και άλλες φορές σε ανύποπτο χρόνο
ότι θα µετατραπεί σε κίνηµα «Δεν έχω». Δεν έχει ο ελληνικός
λαός αυτή τη στιγµή. Γι’ αυτόν το λόγο δεν µπορεί, αλλά και δεν
πρέπει να πληρώσει, για να µαταιώσει πολιτικά την παρανοµία
τη δικιά σας. Διότι παρανοµία και ληστεία είναι το να βάζετε τέτοια φορολογία σ’ αυτούς που δεν έχουν, που στερούνται αυτή
την ώρα και δεν έχουν στον ήλιο µοίρα, δεν έχουν ελπίδα και
προοπτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως και η τροπολογία –τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- την οποία καταθέσατε και µε
την οποία παύετε την ΕΛΣΤΑΤ, δείχνει απεριόριστο αυταρχισµό.
Από την κ. Μπαλφούσια στο Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής φθάσαµε τώρα στο να παύετε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία έχουν διοριστεί µε τα 4/5 κι όχι µε τη
δική µας έγκριση φυσικά, διότι γι’ αυτά τα µέλη εµείς εκφράσαµε
επιφύλαξη και ψηφίσαµε «λευκό». Όµως δεν παύετε τον κ. Γεωργίου, που είναι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ. Και ξέρετε γιατί δεν
τον παύετε; Διότι είναι ο τοποτηρητής του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ξέρετε ποιον
βάλατε εκεί; Τον ξέρετε πολύ καλά. Το καταγγείλαµε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Κι όµως, µε τα 4/5 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία και ΛΑΟΣ τον ψήφισαν. Το καταγγείλαµε κι είπαµε ότι δεν
είναι δυνατόν σ’ αυτήν τη χώρα ένας υπάλληλος καριέρας του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου να διορίζεται ως Πρόεδρος της
ΕΛΣΤΑΤ. Επί τριάντα χρόνια ήταν στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δεν ήξερε τίποτα απ’ όσα γίνονται στην Ελλάδα. Κι όταν η
χώρα µας είναι υπό την κηδεµονία του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου τον βάλατε σε µια από τις πιο κρίσιµες και νευραλγικές
θέσεις γι’ αυτά ακριβώς τα οποία µας έχει βάλει υπό κηδεµονία
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Κι αυτόν δεν τον παύετε, διότι
αυτός έκανε τη µεγάλη κίνηση. Σε µια νύχτα, χωρίς να ξέρει τίποτε απ’ ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, έβαλε δεκάδες οργανισµούς
στη γενική κυβέρνηση και στο έλλειµµα. Ποιους οργανισµούς
έβαλε; Αυτούς που δεν τους ήξεραν οι Υπουργοί που έχουν διατελέσει στα αρµόδια Υπουργεία. Κι εγώ τόσα χρόνια Βουλευτής
δεν ξέρω ούτε ποια είναι τα αρχικά τους. Πού τα ήξερε ο κ. Γεωργίου από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα έβαλε ξαφνικά
σε µια νύχτα στο έλλειµµα όλα αυτά, για να το εκτινάξει κι εποµένως να δώσει το µήνυµα «χτυπάτε αλύπητα το «πειραµατόζωο»
Ελλάδα»; Αυτά έχετε κάνει. Κι εδώ αυτή την ώρα έπρεπε να είναι
ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κι εγώ Υπουργός είµαι. Δεν είµαι, όµως, Αντιπρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τιµώ την παρουσία σας απεριόριστα και το γνωρίζετε. Χαίροµαι πάρα πολύ που παρακολουθείτε και σηµειώνετε. Τιµώ και τον κ. Οικονόµου, παλιό
συµφοιτητή µου. Όµως, ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών έπρεπε να είναι εδώ, ο οποίος µάλιστα το πρωί µας κατέθεσε και µία τροπολογία «αεροπλανική». Κάτι µας είπε. Δεν
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καταλάβαµε κανένας τι είπε. Τον ρωτήσαµε. Δεν το διευκρίνισε
ακριβώς. Μας είπε ότι θα τη διανείµει. Δεν διένειµε τίποτα. Δεν
πιστεύω την τελευταία ώρα να έρθετε εδώ και να µας πείτε ότι
θα βάλετε το τέλος στα ακίνητα µέχρι το 2014, γιατί θα γελάσει
και το παρδαλό κατσίκι. Είπαµε: να κάνουµε πραξικοπηµατικές
διαδικασίες αλλά όχι µέχρι αυτού του σηµείου.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Προνοµιακή µεταχείριση στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Προσπαθώ να το
κάνω παντού, αλλά µου φαίνεται ότι στο τέλος εγώ θα την πληρώσω!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα µιλήσω
για δύο λεπτά επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζω βεβαίως ότι το πρόγραµµα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών είναι ιδιαίτερα βαρύ. Μας
είπε το πρωί καταθέτοντας την τροπολογία ότι θα επισκεφθεί τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και θα επανέλθει. Έξω όµως από την
Προεδρία της Δηµοκρατίας ο κ. Βενιζέλος προέβη σε µία δήλωση. Αν τη συνδυάσουµε και µε τη χθεσινή αποστροφή της οµιλίας του ότι δεν µπορεί να υπάρξει αξιόπιστη λύση µέσα από τον
δηµοκρατικό δρόµο, δηλαδή µέσα από τις εκλογές -κάτι το οποίο
κατά την άποψή µας ήταν ένα σαφές προµήνυµα εκτροπής- αν
το συνδυάσουµε µ’ αυτό που είπε έξω από την Προεδρία της Δηµοκρατίας ότι τώρα δεν έχουµε κρίση, αλλά κρίση θα είναι η Αργεντινή που έρχεται, συνειδητοποιούµε–διότι γνωρίζει τι λέει,
διότι είναι συνταγµατολόγος, διότι έχει πλήρη πολιτική επίγνωση
των λόγων του- ότι σήµερα και χθες προέβη σ’ ένα προµήνυµα
εκτροπής και σε µία σαφή απειλή εκτροπής. Σ’ όλους τους Έλληνες και σ’ όλες τις Ελληνίδες η λέξη «Αργεντινή» παραπέµπει
σε τανκς, παραπέµπει σε εκτροπή και ο Υπουργός οφείλει να
δώσει εξηγήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ –σας ειδοποίησα και ατύπως
πριν, µου είπατε ότι δεν ευκαιρεί ο Υπουργός- να καλέσετε τον
Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να έλθει
στην Αίθουσα να µας εξηγήσει τι εννοούσε και ποιον απειλεί λέγοντας ότι κρίση είναι η Αργεντινή που θα έλθει αν δεν εφαρµοστεί αυτή η πολιτική. Στην Αργεντινή την κρίση αυτή τη
δηµιούργησαν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η πολιτική του.
Εδώ τις πολύ σοβαρές αυτές κοινωνικές εντάσεις τις δηµιουργούν αυτές οι πολιτικές επιλογές.
Αυτές λοιπόν, οι βαρύτατες απειλές –παρόµοιες ακούσαµε
λίγο πριν την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου όταν ο έτερος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε προφανώς στους Βουλευτές της
Πλειοψηφίας «ή ψηφίζετε ή τανκς», αυτές οι απειλές είναι πολύ
βαριές να ακούγονται και µάλιστα έξω από την Προεδρία της Δηµοκρατίας και µας οδηγούν στο συµπέρασµα, κύριε Σαχινίδη, ότι
δεν είστε µία πανικόβλητη Κυβέρνηση, αλλά µία Κυβέρνηση αδίστακτη, κυνική και επικίνδυνη για το λαό µας και τη δηµοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να µεταφέρετε το αίτηµά µας
να έλθει ο Υπουργός να δώσει εξηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι στην Αίθουσα
εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, ότι κανένας Έλληνας πολίτης
αλλά και κανένας συνάδελφος στο Κοινοβούλιο δεν απειλείται
και δεν θα έπρεπε να νιώθει ότι απειλείται, γιατί αν κάτι µας χαρακτηρίζει ως Κυβέρνηση, είναι η προσήλωση στο δηµοκρατικό
πολίτευµα. Ποτέ δεν θα απειλήσουµε κανένα συνάδελφο, όποια
άποψη και αν υπερασπίζεται, ακόµη και αν αυτές οι απόψεις που
υπερασπίζεται έξω από τη Βουλή πολλές φορές έρχονται σε σύ-
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γκρουση µε το βασικό καταστατικό χάρτη που διέπει τη λειτουργία της ίδιας της χώρας. Εµείς ποτέ δεν θα υποκύψουµε σε τέτοιους πειρασµούς. Θα σεβόµαστε πάντα τις δηµοκρατικές
διαδικασίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν ένα χρόνο πριν αναλάβει το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της
χώρας, ο κ. Καρατζαφέρης προανήγγειλε τον κίνδυνο χρεοκοπίας και είπε ότι πρέπει άµεσα να ληφθούν µέτρα. Έξι µε επτά
µήνες πριν έλθει η συµφωνία µε την τρόικα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προσπαθούσαµε να βρούµε εναλλακτικές πηγές
χρηµατοδότησης τις οποίες η Κυβέρνηση αρνούνταν. Από το
Μάιο του 2009 πληροφορούµαστε ότι ο κ. Παπανδρέου είχε συµφωνήσει να πάµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι οµιλίες του
σ’ αυτήν την Αίθουσα επί Νέας Δηµοκρατίας ήταν σαφείς. Ζητούσε µεγαλύτερο παρεµβατισµό από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο ώστε να ελεγχθεί η οικονοµική κατάσταση της χώρας, δηλαδή να λειτουργήσει ως ελεγκτικός µηχανισµός. Από το Μεξικό
και από άλλες συναντήσεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς επικαλούνταν την ανάγκη της παγκόσµιας διακυβέρνησης και ξεκινούσε µε την αναφορά στην οικονοµική διακυβέρνηση.
Ήταν λοιπόν, ιδεολογική επιλογή από το ΠΑΣΟΚ αυτός ο δρόµος. Δεν ήταν µονόδροµος. Ήταν µία επιλογή η οποία σήµερα
οδηγεί στα συγκεκριµένα αδιέξοδα γιατί το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, σύµφωνα µ’ αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου,
είναι µια δύναµη εισβολής στις χώρες όπου και καθεστώτα αλλάζει και τη δηµοκρατία και τα πάντα απειλεί. Γιατί; Διότι αποσταθεροποιεί την κοινωνική συνοχή των χωρών αυτών. Δεν είναι
τυχαίο ότι το παλαιό ΠΑΣΟΚ που είχε πατριωτικές προσεγγίσεις
αναφερόταν αρνητικότατα σ’ αυτό το όργανο.
Επίσης, πρέπει να πούµε ότι οι «συνταγές» του -οι οποίες είναι
οι ίδιες για κάθε χώρα- δεν µπορούν να εφαρµοστούν το ίδιο και
στην Ελλάδα. Είναι λάθος «συνταγές» -το είδαµε και στην Ουγγαρία, το είδαµε κι αλλού- διότι εµείς είµαστε χώρα του τριτογενούς τοµέα. Δεν είχαµε δική µας εσωτερική δυναµική, ώστε να
ανακάµψει µε εσωτερικούς αυτοµατισµούς και ανακατατάξεις η
παραγωγική δύναµη της χώρας. Αντίθετα, αυτό το οποίο βιώνουµε είναι ότι «βουλιάζουµε» σε διαρκή ύφεση. Γι’ αυτό όταν
την πρώτη µέρα που ήλθαν, η δική µας κραυγή αγωνίας ήταν ότι
µόνο µε ανάπτυξη, µόνο µε το ΑΕΠ θα σωθούµε, µόνο µε την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης παραγόµενων στην Ελλάδα
προϊόντων, δεν µας ακούγατε.
Αυτή η τραγική διαχείριση οδηγεί στη σηµερινή παραλυτική
κατάσταση της Κυβέρνησης η οποία είναι διαχειριζόµενη ενός
σαθρού συστήµατος. Βέβαια η «τυφλή» εµπιστοσύνη στις εξωτερικές εντολές φέρνει αυτή τη λογική ότι µε µονοµερή φορολογικά µέτρα µπορεί να φέρει αποτέλεσµα. Δεν το έφερε. Εµείς
εδώ επαναλαµβάναµε διαρκώς: «Ενώστε τις τράπεζές µας, δυναµώστε την εσωτερική δυναµική για να έχουµε εσωτερική ανάπτυξη και χρηµατοδότηση». Έµειναν όλες σκόρπιες και χαµένες,
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να αφελληνιστούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Άρα, αυτό που κάνει η Κυβέρνηση είναι σπασµωδικές κινήσεις
που δείχνουν ότι δεν έχει επεξεργαστεί εναλλακτικές λύσεις για
την κάλυψη των ελλειµµάτων, 18,084 δισεκατοµµύρια ευρώ –
λέει- γιατί αυξήθηκε η ανεργία και µειώθηκαν οι εισφορές. Μα,
το ήξερε και το περίµενε και τα «λουκέτα» «γιγάντωσαν», γιατί η
αγορά δεν έχει κύκλο εργασιών, διότι αυτά ήταν αναµενόµενα.
Σαφώς αυξήθηκαν και τα επιδόµατα του ΟΑΕΔ. Όλα αυτά ήταν
δεδοµένα. Υπήρξε δραστική µείωση εξόδων, υπήρξε πραγµατικός εξορθολογισµός σε δαπάνες οι οποίες θα µπορούσαν να
έχουν ελεγχθεί, γιατί ήταν σε λάθος βάση στηµένα τα Υπουργεία
και οι οργανισµοί;
Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδοµένα, έρχεται τώρα να κάνει
µία επίθεση πού; Στα ακίνητα, στην ιδιοκτησία, στα σπίτια. Και
βέβαια δίπλα σ’ αυτά τα µέτρα αποδέχεται και αυτό που ζητούν
δήθεν οι αγορές, την «ανθρωποθυσία»: «Αποδείξτε µας πόσο
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σκληροί είστε για να σας πιστέψουµε». Ναι, η Κυβέρνηση απέτυχε να εφαρµόσει και το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο βεβαίως περιλαµβάνει πολλές πτυχές. Ξέρετε πολύ καλά ότι εµείς είπαµε
«ναι» µόνο για να πάρουµε το δάνειο. Καταψηφίσαµε όλους τους
εκτελεστικούς νόµους.
Βέβαια υπάρχει κι ένα ενοχικό ζήτηµα για τον ελληνικό λαό,
ότι σε κάποιους τοµείς δεν ήταν εναρµονισµένος –άλλοι λένε «εκσυγχρονισµένος»- µε πρότυπα δυτικού τύπου. Αν συµφωνήσουµε σ’ αυτό, τότε γίνονται πολλές άδοξες µάχες και σε λάθος
κατεύθυνση απέναντι σε κοινωνικές κατηγορίες που εξαιρούνται
και του µνηµονίου και που σήµερα απεργούν. Βέβαια περιλαµβάνει και πολλές αντιλαϊκές και νεοφιλελεύθερες εντολές, προτροπές ταυτόχρονα για την αντιµετώπιση συντεχνιακών
προνοµίων, µέρος των οποίων νοµίζω ότι η κοινή λογική θα συµµεριζόταν αν όλα αυτά γίνονταν µέσα από σχεδιασµό και σε µεταβατική αντίληψη για να µην καταστραφούν οι άνθρωποι που
απασχολούνται εκεί.
Και βέβαια η συντεχνιακή αντίληψη που κρατάει το πάνω χέρι,
είναι µόνο σε ένα κλάδο. Ο µόνος συντεχνιακός κλάδος που µας
επέβαλλε λαθεµένους όρους ήταν οι τραπεζικοί παράγοντες.
Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι ακούγονται πολλές προτάσεις εδώ
µέσα και ενάντια στον κρατικό καπιταλισµό. Μερικοί µπερδεύουν
–και έχει σηµασία αυτό- τον σοσιαλισµό µε τον κρατικό καπιταλισµό. Έχουν δίκιο, διότι η αναφορά της κοινωνικής ιδιοκτησίας
έχει εκφύγει στις προσεγγίσεις και της παραδοσιακής αριστεράς. Επόµενο είναι να γίνονται αυτές ο συγχύσεις.
Βέβαια, εδώ θα ήθελα να πούµε ότι όπου επιχειρήθηκε η λογική της γενικευµένης κρατικοποίησης το αποτέλεσµα ήταν να
φτιαχτεί προνοµιούχο κοινωνικό στρώµα, άλλοι το λένε νοµενκλατούρα, άλλοι το λένε αλλιώς, εµείς θα το πούµε απλά Σταλινισµό. Η παρακµή του ήταν σίγουρη.
Η άλλη νεωτερική προσέγγιση θα ήθελε κοινωνικές παρεµβάσεις. Βέβαια, όλοι ξεχνούν τον εθνικό χαρακτήρα µετά το ’21 της
ιδιοκτησίας στη χώρα µας. Μετά έγιναν οι κατανοµές, όχι µόνο
καταπατήσεις. Έγιναν πολλές µεταρρυθµίσεις για αυτό.
Σήµερα, όµως, τι φταίει αυτός που είναι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού; Είναι κάτι το αυτονόητο. Γιατί καλείται να πληρώσει, ας το
πούµε, τέλος, ενοίκιο στο κράτος γιατί έχει αυτό το σπίτι, φόρος
κατ’ ουσίαν ή εισφορά, για να µη θεωρηθεί ότι δεν είναι διαρκής;
Αλλά όταν αποκτάει διάρκεια µέχρι το 2014, τα πράγµατα γίνονται πλέον πολύ σοβαρά. Και όλος αυτός ο κόσµος αισθάνεται
να απειλείται.
Παίρνετε, λοιπόν, µία απόφαση η οποία στρέφεται απέναντι
στα βασικότερα δηµόσια αγαθά, το ηλεκτρικό ρεύµα και το νερό.
Κακώς είχαµε δεχθεί τόσα χρόνια να περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς της ΔΕΗ η εισφορά για την ΕΡΤ και τα δηµοτικά τέλη
σε σύµβαση µε τους δήµους. Έτσι, όµως, ήταν. Τώρα φορτώνεται και µε το νέο τέλος. Είναι τραγική αυτή η λογική.
Σαφώς δεν µπορεί κανείς να συµµεριστεί ότι αυτός ήταν ο
δρόµος. Δεν µπορεί την ώρα που όλοι στο διεθνές στερέωµα, σε
όλο τον κόσµο συζητάνε ότι θα κάνουµε το λεγόµενο «κούρεµα»
των οµολόγων της Ελλάδας, να είναι αυτός ο στόχος: το να γονατίσει ακόµα περισσότερο ο Έλληνας που σήµερα βρίσκεται σε
πάρα πολύ δυσµενή θέση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα αντιφάσεων -και ολοκληρώνω
µε αυτό-σχετικά µε κάποια ανήλικα, ορφανά που δεν περιλαµβάνονται στις διατάξεις για τις ευπαθείς οµάδες. Τέσσερα, λοιπόν,
ανήλικα παιδιά, ορφανά, έχουν χάσει τη µητέρα τους, έχουν κληρονοµήσει από τον παππού τους ένα σπίτι. Η µητέρα τους δεν
υφίσταται. Ο πατέρας τους, όµως, δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού, ώστε ως πολύτεκνος να τύχει του συντελεστή 0,5% και έτσι
τα παιδιά δεν περιλαµβάνονται στις ευπαθείς οµάδες. Θα κληθούν στην ουσία να πληρώσουν άλλους συντελεστές και δεν θα
έχουν καµµία στήριξη, γιατί δεν προβλέπει ο νοµοθέτης τη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση.
Σας λέω την αντίφαση, ούτε πολύτεκνα είναι ούτε λογίζονται
σε κατηγορία. Και όµως, εµείς καλούµαστε να ψηφίσουµε τον
συγκεκριµένο νόµο, που εκ των θεµελίων του, στη βάση του είναι
σε λάθος κατεύθυνση.
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Είναι µία πρόταση που ειλικρινά δεν θα εφαρµοστεί στην
πράξη, γιατί δεν θα πάρετε από τους µη έχοντες, γιατί στην
ουσία θα βρεθούν όλοι σε ένα αδιέξοδο. Και αν η κοινωνική αντίδραση και έκρηξη απαιτεί από την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει ότι
χάνει τη λαϊκή εµπιστοσύνη και βρίσκεται απέναντι σε δυσπιστία,
σίγουρα ο δρόµος πλέον είναι εκλογές, γιατί συναίνεση σε λάθος
δρόµο δεν µπορεί να υπάρξει.
Όλος ο ελληνικός λαός θέλει λύση. Δεν είναι αυτή η λύση.
Λάθος δρόµο πήρατε, σε αδιέξοδο φθάσατε και στο τέλος ο γυρισµός είναι ένα µεγάλο συγγνώµη στον ελληνικό λαό και η εγκατάλειψη του κυβερνητικού θώκου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
επειδή βρίσκοµαι στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τοµέα
Εργασίας του ΠΑΣΟΚ δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω
εδώ στη Βουλή την παρέµβαση που έκανε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας.
Με πληροφόρησε, όµως, ο συνάδελφος κ. Σαχινίδης για το περιεχόµενο αυτής της τοποθέτησης.
Είναι, λοιπόν, µια ευκαιρία απευθυνόµενος στη Βουλή των Ελλήνων να σας ενηµερώσω για τη συνάντησή µου µε τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Ο κύριος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ζήτησε
να ενηµερωθεί από εµένα ως Υπουργό των Οικονοµικών για την
κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε, για τις διεθνείς εξελίξεις,
για τα ανοιχτά θέµατα της διαπραγµάτευσης, για τις προοπτικές
της χώρας.
Θεωρώ ότι έχω απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στη
Βουλή και βεβαίως απέναντι στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας τη
θεµελιώδη υποχρέωση της απόλυτης ειλικρίνειας. Αυτό που εγώ
γνωρίζω και αντιλαµβάνοµαι, οφείλω να το πω στον ελληνικό λαό
γιατί τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από την άγνοια, από τον εξωραϊσµό, από την αποφυγή της αλήθειας.
Επιδιδόµαστε κατά συνήθεια και δυστυχώς και κατ’ επάγγελµα, σε αυτό το αδιέξοδο άθληµα του εξωραϊσµού και της µετατόπισης του πεδίου της αντιπαράθεσης; Δυστυχώς, ναι, επί
δεκαετίες. Και βαρυνόµαστε όλοι µε την ευθύνη αυτή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε
για σιωπές, ούτε για εξωραϊσµούς, ούτε για µετάθεση κρίσιµων
απαντήσεων στο µέλλον. Τώρα είναι η στιγµή των αποφάσεων,
τώρα είναι η στιγµή της αλήθειας.
Είπα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ότι δυστυχώς, υπάρχει
µία αντίφαση. Ο ελληνικός λαός υφίσταται επί χρόνια τώρα µεγάλες θυσίες. Η χώρα βιώνει για τρίτη χρονιά µια βαθιά ύφεση.
Κλείνουν επιχειρήσεις, απολύονται άνθρωποι, µειώνονται µισθοί,
µειώνονται συντάξεις, περικόπτονται οι προοπτικές απασχόλησης των παιδιών µας και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα,
άνθρωποι µε προσόντα µένουν εκτός αγοράς εργασίας, επικρατεί ανασφάλεια και απαισιοδοξία.
Αυτό είναι η κρίση; Θα µπορούσε να οριστεί έτσι η κρίση, ότι
αυτό που βιώνουµε είναι η κρίση. Δυστυχώς, αυτό που βιώνουµε
είναι το αποτέλεσµα της ιστορικής µας µεταπολιτευτικής αµεριµνησίας, είναι το αποτέλεσµα του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού.
Αυτά που βιώνουµε είναι το αποτέλεσµα ενός υπερδιογκωµένου δηµόσιου χρέους, µιας γιγαντιαίας παραοικονοµίας, µιας
αθεράπευτης αδυναµίας του κράτους να λειτουργήσει, µιας αγοράς που είναι αγκυλωµένη, µιας κοινωνίας που είναι δυστυχώς,
συνηθισµένη σε πρακτικές οι οποίες δεν µπορούν πια να δώσουν
απάντηση στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. Αυτό
δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Αυτή, όµως, η περιγραφή της κατάστασης τώρα πια δεν είναι
η περιγραφή της κρίσης, δεν είναι η εικόνα της κρίσης. Ή εάν
θέλετε να µιλήσουµε µε άλλες λέξεις, µπορεί να είναι η οικονοµική κρίση, αλλά δεν είναι η οικονοµική κατάρρευση, δεν είναι η
χρεοκοπία. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες, δεν είναι ταυτόσηµο
µε την πτώχευση της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό που τώρα υφιστάµεθα, αυτό που τώρα υφίστανται οι Έλληνες, αυτό που αναγκαζόµαστε να κάνουµε, δηλαδή να πάρουµε και να ανακοινώσουµε αποφάσεις αδιανόητες πριν από
λίγο καιρό, σκληρές, µε πολιτικό και ψυχολογικό κόστος, είναι ο
θώρακας προστασίας που πρέπει να υψωθεί, προκειµένου να
µην καταρρεύσει η χώρα.
Αυτό που προσδίδει ένα δραµατικό χαρακτήρα σε αυτές τις
αποφάσεις, είναι το γεγονός ότι αν πετύχουµε, το πιθανότερο
είναι να µείνει στη µνήµη των Ελλήνων αυτό που υπέστησαν ως
θυσία: η περικοπή των εισοδηµάτων, οι απολύσεις, η µείωση των
συντάξεων, το κλείσιµο των επιχειρήσεων.
Αυτό που θα έχουµε πετύχει, να σώσουµε τη χώρα, δεν θα
εξειδικευθεί, δεν θα εξατοµικευθεί, δεν θα συνδεθεί µε την προσωπική κατάσταση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Και
µπορεί και να µας µείνει η ιστορική ευθύνη δύσκολων και δυσάρεστων αποφάσεων. Εµείς, όµως, στη συνείδησή µας θα ξέρουµε ότι κερδίσαµε τον πόλεµο και ότι η χώρα δεν κατέρρευσε.
Δεν θα έχουµε την πλήρη ιστορική απόδειξη, γιατί δεν θα έχει
ζήσει κανείς το σκηνικό της κατάρρευσης. Και δεν θα ήθελα να
το ζήσει αυτό η χώρα. Προτιµώ να µας µείνει η ευθύνη ότι περικόψαµε µισθούς και συντάξεις και ότι χτυπήσαµε τα χαµηλά και
µεσαία εισοδήµατα, παρά να µας ακολουθεί το στίγµα ότι µπορούσαµε να σώσουµε τη χώρα και δεν τη σώσαµε.
Εάν, όµως, αποτύχουµε, εάν χάσουµε τον πόλεµο αυτό, τότε
θα περιττεύει να έρθουµε και να πούµε «σε σας τα λέγαµε, δεν
µας ακούγατε», γιατί δεν θα έχει νόηµα καµµιά πολιτική και κοµµατική αντιδικία. Δεν θέλουµε να δικαιωθούµε σε αυτού του είδους την κοµµατική αντιπαράθεση. Είναι κάτι το αδιάφορο.
Εξαρτώµεθα από αποφάσεις που δεν µπορούµε να πάρουµε
µόνοι µας.
Υπάρχουν, όµως, αποφάσεις που µπορούµε να πάρουµε µόνοι
µας. Να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας, να επιτύχουµε
τους δηµοσιονοµικούς στόχους, να αποστοµώσουµε όλους αυτούς που καθηµερινά αναπαράγουν το στερεότυπο ότι η Ελλάδα
δεν µπορεί, ότι η Ελλάδα οδηγείται στην πτώχευση, ότι η Ελλάδα
κακώς είναι στην Ευρωζώνη. Δεν µπορεί να είµαστε ο αποδιοποµπαίος τράγος, δεν µπορεί να είµαστε κάθε µέρα το κεντρικό
θέµα στα διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Δεν το αντέχει αυτό η περηφάνια µας, η αξιοπρέπειά µας, η ιστορία µας. Δεν γίνεται αυτό.
Είναι αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, άδικο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονοµικών)
Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Δεν µπορούµε να δώσουµε σε κανέναν το άλλοθι ότι φταίει η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι το κεντρικό πρόβληµα της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονοµίας.
Δεν είναι. Δεν το δικαιολογούν τα µεγέθη του χρέους και της οικονοµίας. Εξαρτώµεθα, όµως, από άλλους, γιατί στηριζόµαστε
στα δάνεια και τη βοήθεια των άλλων και στις αξιολογήσεις των
άλλων. Και αυτοί οι άλλοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις πολύ
κρίσιµες, να προστατεύσουν τις χώρες τους, τα πολιτικά τους
συστήµατα, το ρόλο τους σε κυβερνήσεις, να σώσουν τα τραπεζικά τους συστήµατα, άρα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για
το αν διαθέσουν χρήµατα για την Ελλάδα ή, για παράδειγµα, για
τα εθνικά τους τραπεζικά τους συστήµατα.
Εµείς, σε αυτήν την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία που ταλανίζει µεγάλες χώρες, όλη την Ευρωζώνη, τις Ηνωµένες Πολιτείες,
το διεθνές τραπεζικό σύστηµα, πορευόµαστε µε εγγυηµένες και
ασφαλείς τις ελληνικές τράπεζες και µε άξονα τις αποφάσεις της
21ης Ιουλίου. Αυτό που τώρα κρίνεται, δεν είναι η έκτη δόση.
Αυτό που τώρα κρίνεται, είναι το αν θα εφαρµοστεί ένα νέο πρόγραµµα, που δίνει οριστική και µακροπρόθεσµη απάντηση στο
δυσβάσταχτο βάρος του ελληνικού δηµόσιου χρέους, µέσα σε
ένα πλαίσιο, όµως, γενικευµένης κρίσης δηµοσίου χρέους στην
Ευρωζώνη και διεθνώς.
Είδατε την προχθεσινή έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη δυναµική του χρέους στην Ευρώπη και στον κόσµο.
Και όπως είπα και στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, υπάρχουν
και ατυχήµατα. Μπορεί λόγω καθυστερήσεων, λόγω θεσµικών
αδυναµιών, να βρεθούµε σε αδιέξοδο, χωρίς κανείς να το έχει
σχεδιάσει και χωρίς κανείς να το θέλει πλήρως. Δεν µπορούµε
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µόνοι µας να πάρουµε καµµία απόφαση, γιατί χρειαζόµαστε τους
εταίρους µας. Χρειαζόµαστε την Ευρωζώνη, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να διατηρήσουµε το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων. Τώρα δεν
δικαιολογείται άγνοια, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση, δεν δικαιολογείται καµµία µα καµµία δευτερεύουσα τριβή. Πρέπει να
είµαστε εστιασµένοι.
Είπε ο κ. Τσίπρας ότι µίλησα χθες για δηµοκρατικό αδιέξοδο
και σήµερα για την Αργεντινή. Και στην Αργεντινή υπήρξε παρέµβαση αντιδηµοκρατική του στρατού. Εγώ µίλησα για την Αργεντινή, αναφερόµενος στην κατάρρευση των δοµών, του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και της πραγµατικής οικονοµίας. Μίλησα για την Αργεντινή, αναφερόµενος στο γεγονός, ότι
µια πλούσια χώρα µε µεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, µε φυσικούς πόρους, µε έναν θαυµάσιο πρωτογενή τοµέα -για λόγους
νοµισµατικούς λόγω της σύνδεσης µε το δολάριο και επειδή το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο άλλαξε τη γραµµή του, σε σχέση µε
την Αργεντινή- οδηγήθηκε σε µία κατάσταση η οποία ήταν πραγµατικά δραµατική. Δραµατική, αδιέξοδη. Διαλύθηκε ο κοινωνικός
και οικονοµικός ιστός.
Για τους λόγους αυτούς είπα χθες ότι στη δηµοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά δυστυχώς δηµοκρατικά µπορεί να επιλεγεί το αδιέξοδο. Και έκανα και πολύ συγκεκριµένο το τι εννοώ.
Ο κ. Τσίπρας ζήτησε χθες εκλογές και του είπα ζητάτε εκλογές. Πείτε, όµως, στον ελληνικό λαό τι λύση του προτείνετε για
την εποµένη των εκλογών. Ποιον πρωθυπουργό, ποια κυβέρνηση, ποια πολιτική; Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε µία δυναµική να σχηµατίσει
κυβέρνηση και να γίνει ο κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός, θα θεωρούσα απολύτως εύλογη και θεµιτή την πρόκληση που απευθύνει στην Κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά είµαι σίγουρος ότι έχει
υπ’ όψιν του µεγέθη και είναι ρεαλιστής. Δεν εννοεί αυτό, ούτε
εννοεί µία κυβέρνηση της παραδοσιακής Αριστεράς και της ανανεωτικής Αριστεράς. Εννοεί κάτι άλλο. Τι; Τι είναι αυτό που θέλει
ως λύση για τη χώρα; Πολιτική, δηµοκρατική, άµεση. Για να
εφαρµοστεί ποια πολιτική; Για να γίνει ποια συζήτηση µε την
τρόικα; Για να γίνει τί σε σχέση µε το έλλειµµα, σε σχέση µε τους
στόχους του 2011 και του 2012, σε σχέση µε το δηµόσιο χρέος;
Ο κ. Σαµαράς λέει ότι θα πάω να επαναδιαπραγµατευθώ και
θα επαναδιαπραγµατευθώ στη βάση εκτεταµένων φοροαπαλλαγών και παροχών. Μάλιστα. Αυτό είναι µία άποψη. Ο καθένας
µπορεί να την αξιολογήσει για το πόσο υπεύθυνη, ρεαλιστική και
ασφαλής είναι. Και την αξιολογεί την άποψη αυτή του κ. Σαµαρά
και η Ευρώπη και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η Ευρώπη και
θεσµικά και πολιτικά. Και ξέρετε πώς αντιδρά.
Εδώ πρέπει να συνεννοηθούµε µεταξύ µας. Το µεγαλύτερο
δηµοκρατικό πρόβληµα, η πραγµατική δηµοκρατική παρέκκλιση,
είναι µία δηµοκρατία που παραµένει αδύναµη, µια δηµοκρατία
που δεν µπορεί να αποφασίσει, µία δηµοκρατία που δεν µπορεί
να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες. Και είναι αυτό που έλεγαν
οι Βουρβόνοι la légalité nous tue, η νοµιµότητα µας σκοτώνει.
Η χώρα δεν µπορεί να πεθάνει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Είναι πολύ άδικο και σκληρό να περιµένουν όλοι από το ΠΑΣΟΚ
να πάρει τις αποφάσεις µόνο του και να κρύβονται πίσω από το
γεγονός ότι έτυχε κάποιοι να είναι στην Κυβέρνηση και κάποιοι
να είναι στην Αντιπολίτευση. Και επειδή ο χρόνος είναι πυκνός,
οι είκοσι τρεις µήνες είναι πολλοί, κάποιοι νοµίζουν ότι είναι είκοσι τρία χρόνια, διεγράφησαν οι ευθύνες της περιόδου 20042009 και όλα µετρούν από το Σεπτέµβριο του 2009. Αυτό και αν
είναι ιστορική αδικία. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα, για να κάνουµε
τέτοιου είδους απολογισµούς και συγκρίσεις. Το θέµα δεν είναι
ούτε οι τελευταίοι είκοσι τρεις µήνες, ούτε τα προηγούµενα έξι
χρόνια.
Το θέµα είναι το µέλλον και η υπόσταση της χώρας.
Λοιπόν, η δηµοκρατική νοµιµότητα θα σώσει τη χώρα. Η πλειοψηφία της Βουλής θα σηκώσει το βάρος, θα πάρει τις αποφάσεις, θα πάρει το πολιτικό κόστος. Η χώρα θα σωθεί, θα
προχωρήσουµε. Θα δυσαρεστήσουµε και θα πικράνουµε ανθρώπους που αγαπάµε. Θα δυσαρεστήσουµε και θα πικράνουµε
πρόσκαιρα ανθρώπους του καθηµερινού µόχθου, ανθρώπους µε
χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα.
Ελπίζουµε και προσδοκούµε σύντοµα όλες οι Ελληνίδες και
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όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουµε έχει αρχή,
µέση και τέλος, έχει λογική, υπηρετεί έναν εθνικό στόχο, υπηρετεί το συµφέρον της πατρίδας και το συµφέρον των οικογενειών,
των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των
ανέργων. Το ελπίζουµε και το ευχόµαστε. Και να σας πω και κάτι;
Ακόµη κι αν δεν µας το πιστώσει κανείς αυτό, στη συνείδησή µας
εµείς θα ξέρουµε ότι αποφύγαµε την κατάρρευση, ότι αποφύγαµε την καταστροφή.
Αυτή είναι η φωνή της δηµοκρατικής νοµιµότητας, της κοινοβουλευτικής ευθύνης, του πολιτικού ήθους, της ιστορικότητας
των στιγµών. Αυτή είναι η γραµµή του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης και χαίροµαι γιατί τώρα στη µακρά συνεδρίαση του
Κοινοβουλευτικού Τοµέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ ακούστηκαν
αγωνιώδεις και υπεύθυνες φωνές, εµφανίστηκαν οι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ να σηκώνουν ένα σταυρό του µαρτυρίου, αλλά υπάρχει ένας στέρεος κοινός παρανοµαστής: Δεν θα αφήσουµε τη
χώρα να πέσει. Δεν θα αφήσουµε τη χώρα να τα παίξει όλα κορόνα-γράµµατα, επειδή εµείς δεν πήραµε µέτρα ύψους 1% ή
1,5% του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Όχι, δεν θα ταπεινωθεί και δεν θα καταρρεύσει η χώρα για ένα
ή δύο δισεκατοµµύρια, τα οποία πρέπει να συγκεντρώσουµε για
να φτάσουµε στο στόχο των πρωτογενών πλεονασµάτων το 2012
και να θωρακίσουµε την ελληνική οικονοµία. Όχι. Αυτή είναι η
απάντηση που επιβάλλει το Σύνταγµα, το γενικό συµφέρον, η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και η ιστορική στιγµή.
Όσα φέρνει η στιγµή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Αυτό µας έτυχε
τώρα. Αυτός είναι ο πόλεµος της γενιάς µας. Αυτή είναι η ιστορική ερώτηση, το µεγάλο δίληµµα που µας τίθεται και έτσι θα
απαντήσουµε. Αυτό είναι για εµάς το θέµα. Μπορεί για άλλους
το θέµα να είναι να ξαναµπούν στη Βουλή ή να αυξήσουν λίγο
τα εκλογικά τους ποσοστά, για άλλους το θέµα να είναι να επιστρέψουν όσο γίνεται συντοµότερα στα έδρανα της Κυβέρνησης, όλες αυτές οι επιλογές είναι θεµιτές, είναι όµως άλλης
εποχής, άλλης στιγµής, άλλου επιπέδου.
Εύχοµαι και ελπίζω να ξανασυναντηθούµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα και να εκπέµψουµε ένα εθνικό µήνυµα στην ίδια συχνότητα, που είναι µία συχνότητα συναίνεσης, ευθύνης και
προοπτικής. Προς το παρόν το κάνουµε µόνοι µας και παίρνουµε
την ευθύνη και το βάρος. Και τους περιµένουµε όλους και υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι χθες η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε τη νέα σύµβαση για το µηχανισµό χρηµατοπιστωτικής στήριξης της Ευρωζώνης, για το EFSF, µε πλειοψηφία που
υπερβαίνει τους διακόσιους εξήντα πέντε Βουλευτές, µε πλειοψηφία που υπερβαίνει όχι τα 3/5, αλλά τα 2/3 σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του Συντάγµατος.
Θέλω να ευχαριστήσω και τη Νέα Δηµοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για το γεγονός αυτό, γιατί µας επιτρέπει να
πούµε στους Ευρωπαίους εταίρους µας ότι ενώ περιµένουµε
άλλα δεκαέξι κοινοβούλια να ψηφίσουν για εµάς, εµείς τουλάχιστον ψηφίσαµε για τον εαυτό µας µε τόσο µεγάλη πλειοψηφία,
έστω το θεσµικό πλαίσιο του EFSF. Αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Είναι ένα µήνυµα θετικό, συναινετικό, υπεύθυνο. Πάντα θα
αποθησαυρίζω τις πιο δηµιουργικές και συναινετικές στιγµές.
Κατά τα λοιπά, κάποια στιγµή θα κάνουµε τον απολογισµό
αυτής της περιόδου. Ελπίζω να έχουµε και την πολυτέλεια και
την άνεση και να µας βοηθήσει η τύχη και ο Θεός να είµαστε
καλά και να το κάνουµε αυτό. Ας περάσουµε τον κάβο τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Αντιπρόεδρο και Υπουργό των Οικονοµικών.
Κύριε Τσίπρα, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Κεφαλογιάννης προηγουµένως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχετε ήδη τοποθετηθεί,
κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι εννοείτε
«έχω τοποθετηθεί»; Έκανα µια παρέµβαση επί της διαδικασίας
καλώντας τον Υπουργό να έρθει και είναι µεγάλη τιµή που ήρθε
και οφείλω να κάνω την παρέµβασή µου µε βάση τον Κανονισµό.
Αν θέλετε να µιλήσετε πριν από µένα, να σας δώσω το λόγο.
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Δεν είναι εκεί το θέµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µιλήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεφαλογιάννη για τη διακριτικότητά του και την ευγένειά του.
Κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
κύριε Αλέξη Τσίπρα, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Το τελευταίο διάστηµα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών αρέσκεται σε εκφωνήσεις και σε µονολόγους στρατιωτικής ορολογίας: «έχουµε πόλεµο», «ασύµµετρες
απειλές», «πατριωτικά καθήκοντα», «στρατιωτική πειθαρχία».
Κύριε Βενιζέλε, συνταγµατολόγος είστε, όχι συνταγµατάρχης.
Και επί της ουσίας, µπορείτε να µας εξηγήσετε µε ποιον ακριβώς
έχουµε πόλεµο Με την τρόικα αποκλείεται να έχουµε πόλεµο,
διότι χθες µας είπατε ότι ευτυχώς που υπάρχει και η τρόικα για
να σωθούµε. Με τις αγορές και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
αποκλείεται να µας πείτε ότι έχουµε πόλεµο, διότι δύο χρόνια
τώρα υπακούτε πιστά τις εντολές θανάτου και τις εντολές ανθρωποθυσίας που έρχονται από τις αγορές και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Πόλεµο έχετε µε την κοινωνία, µε τους µισθωτούς, µε τους
άνεργους, διότι δεν σας άκουσα να πείτε ούτε µία λέξη για την
ουσία των µέτρων που φέρνετε ξανά και ξανά µε ριπές πολυβόλου κάθε δέκα µέρες. Χθες τα ανακοίνωσε ο κ. Μόσιαλος. Το χαράτσι για τα ακίνητα το ανακοινώσατε εσείς. Ξεκίνησε από 10
ευρώ -έτσι είπατε στη Θεσσαλονίκη- και µέσα σε τρεις-τέσσερις
µέρες έγινε 20 ευρώ.
Και σήµερα φέρνετε τροπολογία της τροπολογίας, όπου στην
ουσία ένα έκτακτο -υποτίθεται- τέλος, το κάνετε µόνιµο τέλος.
Δηλαδή, τι κάνετε; Μετατρέπετε τους ιδιοκτήτες ακινήτων -και
προφανώς αυτό που εµένα µε αφορά δεν είναι για τους µεγαλοϊδιοκτήτες, είναι για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν ένα κεραµίδι µετά από κόπους και θυσίες ολόκληρης ζωής µε
εβδοµήντα, ογδόντα, ενενήντα τετραγωνικά- και τους κάνετε νοικάρηδες στο ίδιο τους το σπίτι µε σπιτονοικοκύρη φυσικά την
τρόικα και της Κυβέρνησή σας.
Χθες επίσης, ανακοινώσατε µέτρα, όχι σωτηρίας, αλλά εκτέλεσης της ελληνικής κοινωνίας. Φορολογείτε εισοδήµατα και συντάξεις των 357 ευρώ. Αυτά εσείς πώς τα κρίνετε, δηλαδή; Αυτή
είναι η αίσθηση του δικαίου, που µας µιλάτε για δίκαια µέτρα;
Καθιστάτε απαγορευτική την πρόσβαση σε πετρέλαιο θέρµανσης για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ιδίως στη βόρεια Ελλάδα το χειµώνα δεν θα µπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους.
Οδηγείτε τριάντα χιλιάδες δηµόσιους υπαλλήλους, µ’ αυτήν
την εξοντωτική µανία απέναντι σε µια κοινωνική κατηγορία, στην
απόλυση. Με ποιο κριτήριο; Με τη δικαιολογία του πλεονάζοντος
προσωπικού. Δεν γνωρίζετε ότι έχουµε τον τρίτο µικρότερο και
τον τρίτο φθηνότερο δηµόσιο τοµέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ο κόσµος πια έχει καταλάβει, κύριε Υπουργέ, ότι το µοναδικό
πραγµατικά πλεονάζον προσωπικό σ’ αυτόν τον τόπο είναι τα
µέλη του Υπουργικού σας Συµβουλίου. Ξαναγράφετε σήµερα το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που µας φέρατε πριν από δυόµιση
µήνες εδώ και µε τις ίδιες απειλές και τους ίδιους εκβιασµούς
προς την ελληνική κοινωνία, τους πολίτες αλλά και τους Βουλευτές σας, µας λέγατε: «Πρέπει να κάνουµε την τελευταία θυσία.
Δε θα έρθουν άλλα µέτρα αν εφαρµοστεί, αλλά θα είναι η τελευταία θυσία».
Και έλεγε ο κ. Πάγκαλος «αν δεν ψηφίσουµε: τα τανκς». Και
τώρα έρχεστε µε νέα µέτρα και λέτε «αν δεν τα κάνουµε αυτά:
Αργεντινή». Δηλαδή, τι; Πήγατε να εξωραΐσετε την εικόνα του
ατοπήµατος αυτού και συµβολικά, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, να λέτε ότι αν δεν περάσουν, θα γίνουµε Αργεντινή. Θα
έρθουν τα τανκς, δηλαδή. Και δεν έχετε την πλήρη εικόνα, βεβαίως, της Αργεντινής. Ή προφανώς την έχετε αλλά δεν θέλετε
να την καταθέσετε εδώ.
Εκτιµώ απολύτως και το µυαλό σας και τις γνώσεις σας. Στην
Αργεντινή, οδηγήθηκε η κατάσταση στο απροχώρητο, όχι µονάχα εξαιτίας της νοµισµατικής σύνδεσης του πέσος µε το δο-
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λάριο αλλά κυρίως εξαιτίας αυτών των προγραµµάτων, της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής λιτότητας που εφήρµοσε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην Αργεντινή και ήρθε να το
εφαρµόσει και στην Ελλάδα, δίνοντάς µας ληγµένα φάρµακα.
Φάρµακα που αποδείχθηκαν απολύτως αποτυχηµένα στην Αργεντινή µας τα δίνουν εδώ ληγµένα. Είναι πολύ χειρότερα τα φάρµακα που µας δίνουν από την ίδια την ασθένεια. Δεν το
κατανοείτε πια αυτό;
Τι φταίει και δεν πιάνετε τους στόχους; Τι φταίει; Και ποιος µας
λέει ότι αν χυθεί αίµα, αν βγουν τριάντα χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι στην εφεδρεία, αν ξεριζώσετε τη µεσαία τάξη και κλείσουν
ακόµα διακόσιες χιλιάδες µικροµεσαίοι τα µαγαζιά τους, πέρα
από τις εκατόν είκοσι χιλιάδες που τα έχουν ήδη κλείσει, θα πιάσετε τα ελλείµµατα; Δε θα τα πιάσετε.
Και όλα αυτά τα κάνετε, για να µας ξανασώσετε από τη χρεοκοπία. Έλεος πια! Φτάνει τόσο σώσιµο! Δεν θέλουµε άλλο να σωθούµε έτσι. Λέτε ότι µπορεί να φτωχύνουν οι Έλληνες, αλλά δεν
θα φτωχύνει η Ελλάδα. Μα, τι είναι η Ελλάδα δίχως τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες; Τι µπορεί να είναι αυτή η πατρίδα δίχως το
λαό της, δίχως το µικροµεσαίο µαγαζάτορα, δίχως το µισθωτό
και το συνταξιούχο;
Μήπως, όταν λέτε εσείς πατρίδα, τελικά εννοείτε τις τράπεζες,
το µεγάλο κεφάλαιο που έχει κάνει µόδα το «δεν πληρώνω»; Γιατί
αυτοί δεν πλήρωναν τόσα χρόνια και το ξέρετε καλά, κύριε
Υπουργέ. Τώρα δεν λέει ο κόσµος «δεν πληρώνω». Ο κόσµος λέει
«ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος». Αυτοί που τόσα χρόνια
έλεγαν «δεν πληρώνω» και που συνεχίζουν να λένε «δεν πληρώνω» έχουν δισεκατοµµύρια καταθέσεις στην Ελβετία. Δεν
έχουν ακίνητα στην Ελλάδα για να τους φορολογήσετε αλλά τα
έχουν στο Λονδίνο. Είναι οι εφοπλιστές, µε τους οποίους λέτε
ότι θα συζητήσετε. Αλλά στον ελληνικό λαό λέτε ότι θα επιβάλετε
το χαράτσι. Επιβάλετέ το στους εφοπλιστές και ελάτε να συζητήσετε µε τον ελληνικό λαό.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι η Κυβέρνησή σας έχει κάνει επιστήµη το εργαλείο του εκβιασµού. Αλλά ο εκβιασµός έχει κάποια
όρια. Εκβιασµός µε τη χρεοκοπία. Εκβιασµός µε το ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου)
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απύθµενη ανευθυνότητα. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι ο µοναδικός Υπουργός
στην Ευρωζώνη και για να µην πω και σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που θέτει ζήτηµα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Θα
σας καταθέσω στα Πρακτικά τις δηλώσεις της κ. Λαγκάρντ, τις
δηλώσεις του κ. Μπαρόζο, τις δηλώσεις της κ. Μέρκελ, τις δηλώσεις του κ. Ροµπάι, τις δηλώσεις του κ. Αλµούνια, τις δηλώσεις
του κ. Ντελόρ, ακόµα και τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ρέσλερ,
όταν του τράβηξαν το αυτί. Λένε ότι δεν υπάρχει θέµα εξόδου
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, όχι γιατί µας λυπούνται, αλλά
γιατί κατανοούν ότι έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα
οδηγήσει σε συστηµικές αναταράξεις στην ίδια την Ευρωζώνη,
και ενδεχοµένως και σε διάλυση. Και απ’ ό,τι φαίνεται µέχρι στιγµής τουλάχιστον δεν είναι αυτή η συστηµική επιλογή της Γερµανίας. Μέχρι στιγµής.
Αυτός που δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό είναι ο εκπρόσωπος
της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αλλά προκειµένου να εκβιάσετε τον
ελληνικό λαό και τους Βουλευτές σας έχετε φτάσει σε τέτοιο σηµείο ανευθυνότητας, που δε σας ενδιαφέρει αν από µόνοι σας
οδηγήσετε σε κατάρρευση τις τράπεζες και την οικονοµία. Μια
βγαίνει η κ. Δαµανάκη, µια βγαίνει ο ίδιος Πρωθυπουργός, µια
βγαίνει ο κ. Μόσιαλος και θέτουν αυτό το εκβιαστικό δίληµµα.
Βεβαίως, η ελεγχόµενη χρεοκοπία που έρχεται θα γίνει µέσα
στο ευρώ και όχι εκτός ευρώ. Και θα είναι µια χρεοκοπία ελεγχόµενη από τους πιστωτές µας οι οποίοι ως αντάλλαγµα θα πάρουν τα πάντα: το δηµόσιο πλούτο, τα φιλέτα των δηµοσίων
οργανισµών, την οικονοµική διαχείριση τούτης της χώρας, που
θα γίνει µπανανία, αλλά θα έχουν διασυνδεδεµένη µε το σωληνάκι την ελληνική οικονοµία µην τυχόν και χάσουν όλα τους τα
λεφτά οι πιστωτές. Αυτό το µέλλον οραµατιζόµαστε;
Ε, λοιπόν, κύριε Βενιζέλε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,
όλοι όσοι σας ζητάµε να σταµατήσετε αυτόν τον κατήφορο, θέλουµε να σώσουµε τη χώρα. Όχι εσείς που συνεχίζετε αυτόν τον
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κατήφορο.
Μας κατηγορείτε ότι θέλουµε να ανεβάσουµε τα ποσοστά µας.
Ποσώς µας ενδιαφέρει. Να σώσουµε τη χώρα θέλουµε. Η χώρα
είναι οι Έλληνες. Είναι ο λαός της. Κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που
γαντζωµένοι στην καρέκλα της εξουσίας εξαφανισµένοι, όπως ο
Πρωθυπουργός, αρνούνται την προσφυγή στην λαϊκή ετυµηγορία. Διότι στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. αυτοί είναι
που προκειµένου να µην χάσουν κάποιους µήνες εξουσίας οδηγούν τη χώρα στον αργό αλλά βέβαιο θάνατο.
Και εµείς, µε αίσθηση πατριωτικής και κοινωνικής ευθύνης σας
απευθύνουµε έκκληση: αρνηθείτε τον αργό αλλά βέβαιο αυτό
θάνατο για τους Έλληνες. Αρνηθείτε αυτά τα σκληρά απάνθρωπα αντικοινωνικά µέτρα.
Και κάτι άλλο. Στην Αργεντινή, ο λαός στο τέλος δεν άντεξε
και έστειλε από εκεί που ήρθαν τους κύριους ανθύπατους που
σήµερα συγκυβερνούν µαζί σας. Αυτό θα είναι το τέλος και εδώ.
Όχι η δηµοκρατική εκτροπή αλλά η κοινωνική εξέγερση που θα
διώξει αυτούς που επιβουλεύονται την λαϊκή κυριαρχία, την
εθνική ανεξαρτησία, την οικονοµία, την κοινωνία. Έχετε τεράστια
ευθύνη που όχι µόνο τους ανέχεστε αλλά συµµερίζεστε και είστε
απολύτως συνυπεύθυνη ως Κυβέρνηση σ’ αυτόν τον ωµό εκβιασµό απέναντι στην ελληνική κοινωνία.
Και ένα τελευταίο. Σας απάντησα και χθες, κύριε Αντιπρόεδρε
της Κυβέρνησης. Σε ιστορικές στιγµές τοµής, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε σχέση µε όσα συµβαίνουν στη
χώρα µας, µη µιλάτε µ’ αυτήν τη βεβαιότητα και µ’ αυτόν τον
απαξιωτικό λόγο «Τι µας λες και εσύ. Θα γίνει Πρωθυπουργός;».
Ακούστε, κύριε Βενιζέλο. Άλλοι έχουν το σαράκι να γίνουν πρωθυπουργοί.
Εµείς θέλουµε να σώσουµε την ελληνική κοινωνία. Και ξέρουµε ότι σε στιγµές τοµής υπάρχουν ασυνέχειες. Μη νοµίζετε
ότι επειδή τα δυο κόµµατα εξουσίας κυβερνήσατε εναλλασσόµενα διαρκώς, από τη Μεταπολίτευση και µετά, θα συνεχίσετε
να κυβερνάτε, αν οµνύετε σ’ αυτές τις πολιτικές. Θα βρεθεί λύση
από την κοινωνία, από το λαό.
Εµείς αυτό που λέµε είναι ότι επιδιώκουµε ένα νέο συνασπισµό
εξουσίας, για να σώσει τη χώρα από τη λαίλαπα του µνηµονίου.
Και σ’ αυτόν τον συνασπισµό εξουσίας, συγκαταλέγουµε τις δηµοκρατικές δυνάµεις αυτού του τόπου, τις προοδευτικές δυνάµεις αυτού του τόπου, µεγάλο µέρος των οποίων σας στήριξαν,
για να σας κάνουν τόσα χρόνια Υπουργό και εσάς και Κυβέρνηση
το ΠΑΣΟΚ, κύριε Βενιζέλο.
Σ’ αυτό προσδοκούµε. Και το πρόγραµµά µας είναι σαφές.
Είναι ένα πρόγραµµα εξόδου της χώρας από το µνηµόνιο. Είναι
ένα πρόγραµµα ριζικής αναδιανοµής του πλούτου. Πρέπει να
φθάσουµε σε πρωτογενή πλεονάσµατα, όχι ξεριζώνοντας τη µεσαία τάξη και τους φτωχούς αλλά βάζοντας τους πλούσιους να
πληρώσουν! Είναι ένα πρόγραµµα, που έχει στο επίκεντρο την
ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι
ένα πρόγραµµα, όµως, που σέβεται την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Και δεν µπορεί να υπάρχει αξιοπρέπεια µε το πιστόλι στον
κρόταφο και µε το διαρκή εκβιασµό.
Εάν είναι να απειλεί κάποιος, δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί που
µας απειλούν, αλλά εµείς! Αν είναι να γίνει µία στάση πληρωµών,
κύριε Υπουργέ, τότε να µην είναι αυτή που προδικάζουν οι «FINANCIAL TIMES», ότι δηλαδή θα είναι η εσωτερική στάση πληρωµών στους µισθούς και τις συντάξεις, αλλά στα χρήµατα που
έχουν να παίρνουν αυτοί που µας εκβιάζουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσίπρα.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει ζητήσει το λόγο δι’ ολίγον.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ειλικρινά, είναι πάρα πολύ δύ-
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σκολη η θέση µου να πρέπει να σχολιάσω τον Αρχηγό ενός κόµµατος, ο οποίος από του Βήµατος της Βουλής, αναφέρθηκε στο
ενδεχόµενο παύσης πληρωµών της χώρας και αδυναµίας ή άρνησης ικανοποίησης διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Θέλω να
ελπίζω ότι αυτό ήταν ένα σχήµα λόγου, χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόµενο.
Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σχολιάσω την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος µας έδωσε το σενάριο της ελεγχόµενης πτώχευσης της
χώρας εντός του ευρώ και το παρουσίασε στον ελληνικό λαό και
στη Βουλή των Ελλήνων, ελαφρά τη καρδία, σαν να µη συµβαίνει
τίποτα!
Όση ώρα ακούω τον κύριο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να µιλάει,
αναρωτιέµαι εάν θέλει, πραγµατικά, να υιοθετήσουµε την πολιτική του ή όλα αυτά λέγονται µε εντυπωσιακή ευκολία, επειδή
είναι δεδοµένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να σηκώσει το
σταυρό του µαρτυρίου και να λάβει δύσκολες ιστορικές αποφάσεις, µε πολύ µεγάλο πολιτικό κόστος.
Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε αυτήν την επιλογή, ποια θα ήταν η
συγκεκριµένη πρόταση; Τι έπρεπε να κάνει η χώρα αύριο ή τον
επόµενο µήνα; Πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί τη σχέση της µε
το διεθνές οικονοµικό σύστηµα, µε τους πιστωτές της; Πώς θα
έπρεπε να διαχειριστεί το χρέος; Πώς θα έπρεπε να χρηµατοδοτήσει το τρέχον πρωτογενές έλλειµµα του 2011;
Για σκεφτείτε το! Ο κ. Τσίπρας δεν βλέπει να υπάρχει πόλεµος
µε κάποιον εχθρό. Κάνουµε πόλεµο µε την κοινωνία, λέει. Η Κυβέρνηση κάνει πόλεµο µε την κοινωνία! Μία Κυβέρνηση, η οποία
αναφέρεται στην κοινωνία και πασχίζει να προστατεύσει την κοινωνία και να την πείσει ότι πρέπει να στρατευτούµε όλοι, µε κοινωνική συνοχή και εθνική ενότητα, κάνει πόλεµο µε την κοινωνία
και δεν κάνει πόλεµο µε τους κερδοσκοπικούς κύκλους των αγορών, δεν κάνει πόλεµο µ’ αυτούς που προσβάλλουν τη χώρα διεθνώς, µιλώντας συνεχώς για βέβαιη χρεωκοπία της χώρας και
για πιθανότητα εξόδου από το ευρώ, ενώ ξέρουν ότι αυτό είναι
θεσµικά αδύνατο και αντίθετο, µε µία θεµελιώδη στρατηγική επιλογή της χώρας και φυσικά επικίνδυνο για την Ευρωζώνη και το
ευρώ ως τέτοιο! Δεν έχουµε εχθρούς; Δεν έχουµε ορατό αντίπαλο; Δεν δεχόµαστε µία απειλή, εναντίον της οποίας πρέπει να
αµυνθούµε;
Σας ξενίζει η πολεµική ορολογία, αλλά ασχολείστε, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, µε την πολιτική. Η πολιτική, και ιδίως η διεθνής
πολιτική, έχει πάντα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά. Η διεθνής
οικονοµική πολιτική, ακόµα περισσότερο. Δεν πρέπει να συνεγερθεί ο λαός; Δεν πρέπει να κινητοποιηθεί το έθνος; Τι παθαίνεις στον πόλεµο; Χάνεις ανθρώπινες ζωές. Ευτυχώς, αυτό δεν
συµβαίνει! Όµως, χάνεις υποδοµές, εθνικό πλούτο, εισόδηµα,
ευκαιρίες ανάπτυξης! Αυτές οι απώλειες, πράγµατι, είναι απώλειες πολεµικού χαρακτήρα και κινδυνεύουµε να τις υποστούµε.
Πρόκειται για καθαρό, σκληρό οικονοµικό και νοµισµατικό πόλεµο, µε ζηµίες!
Πρέπει, λοιπόν, να περιορίσουµε τις ζηµίες και να προστατεύσουµε τους πολίτες, την κοινωνία, τη χώρα! Όλα τα άλλα είναι
υπεκφυγές, που δεν επιτρέπεται να ακούγονται εδώ µέσα! Είναι
ευκολίες παλαιοσυνδικαλιστικού χαρακτήρα. Επιβαρύνουµε το
µισθωτό και το συνταξιούχο και χαριζόµαστε στον εφοπλιστή! Σε
ποιον εφοπλιστή χαριζόµαστε; Χαριζόµαστε στον εφοπλιστή,
που µπορεί αύριο να αλλάξει τη σηµαία στα πλοία του και ο ελληνόκτητος στόλος, να πάψει να είναι ελληνικός ως προς τη σηµαία, να µεταφερθούν όλες οι εφοπλιστικές εταιρείες σε άλλη
έννοµη τάξη, µε µηδενικό όφελος! Το πολύ-πολύ που µπορεί να
συµβεί, είναι να πάψουν να φέρνουν όποια χρήµατα φέρνουν στη
χώρα οι εφοπλιστές! Μέσα από τη φορολογία των ακινήτων, φορολογείς το επενδεδυµένο εφοπλιστικό κεφάλαιο!
Διαµαρτύρεται ο κ. Τσίπρας, επειδή είπα στη Θεσσαλονίκη ότι
το ανώτερο κλιµάκιο του ειδικού τέλους ακινήτων θα είναι 10
ευρώ και είναι 16 ευρώ. Ναι, είναι 16 ευρώ για την τιµή ζώνης
που είναι 5.000 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο αντικειµενική αξία.
Ναι! Και θα µπορούσε να είναι και 26 ευρώ και 206 ευρώ γι’ αυτές
τις επτά χιλιάδες ιδιοκτησίες! Όµως, δυστυχώς, τόσα χρόνια,
µόνο εκατόν εξήντα χιλιάδες Έλληνες δηλώνουν εισοδήµατα
άνω των 50.000 ευρώ και µόνο είκοσι πέντε χιλιάδες Έλληνες δη-
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λώνουν εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ!
Εχθές είπα ότι στα ακίνητα είναι επενδεδυµένη η αγοραία αξία
1 τρισεκατοµµυρίου ευρώ, σύµφωνα µε την «Τράπεζα της Ελλάδας», µε τα δεδοµένα του 2009. Η αντικειµενική αξία είναι
500.000 ευρώ, µε βάση τις δηλώσεις του Ε9. Η αφορολόγητη
υπεραξία είναι 500.000.000 ευρώ. Αν φορολογούσαµε αυτήν τη
θεωρητική αφορολόγητη υπεραξία µε 10%, θα είχαµε
50.000.000.000 ευρώ στα ταµεία! Και θέλουµε να πάρουµε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη µεγάλη επένδυση, που ιστορικά έχει
γίνει στην ακίνητη περιουσία! Θα υπάρξει ποτέ αυτή η αγορά του
ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ; Μόνο αν σωθεί η χώρα! Μόνο αν
ανακάµψει η οικονοµία!
Οι ιδέες είναι εύκολες. Δεν εκβιάζουµε το λαό. Πασχίζουµε να
τον απαλλάξουµε από τον εκβιασµό των αγορών και από την
υποτίµηση που υφίσταται ο Έλληνας πολίτης διεθνώς, επειδή
είναι δακτυλοδεικτούµενος ως δήθεν ανίκανος να αναµορφώσει
την οικονοµία του, δηλαδή το σπίτι του. Όχι! Ο ελληνικός λαός
είναι υπερήφανος, ικανός και πεισµώνει! Αυτό που θέλουµε είναι
να πεισµώσει ο ελληνικός λαός και να κάνει µία σαρωτική προσπάθεια, ώστε να βγούµε απ’ αυτήν την περιδίνηση, για να σταµατήσει η ανακύκλωση αυτής της κρίσης. Τι να κάνουµε; Είχαµε
την πολύ µεγάλη ατυχία λόγω αλόγιστης δηµοσιονοµικής διαχείρισης –δεν θα πω πότε υπήρξε το σηµείο τοµής του εκτροχιασµού- και βρεθήκαµε σε λάθος µέρος τη λάθος ώρα!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα το πω εγώ το σηµείο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κινδυνεύουµε, να είµαστε το θύµα
µίας γιγαντιαίας σύγκρουσης χρηµατοοικονοµικών και νοµισµατικών συµφερόντων.
Ας τα σκεφτούµε, λοιπόν, όλα αυτά και ας δράσουµε! Ας αναλάβουµε την ευθύνη. Θέλετε να την αναλάβουµε µόνοι µας; Την
αναλαµβάνουµε µόνοι µας! Όµως, τουλάχιστον ας διαµορφώσουµε ένα θεσµικό και διαδικαστικό πλαίσιο που µας επιτρέπει
να κάνουµε λεπτούς και κρίσιµους χειρισµούς, για να αποφύγουµε τον κίνδυνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
Παρακαλείται τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, να λάβει το
λόγο.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Από την Κυριακή, κύριε Αντιπρόεδρε, ακούµε µία έκθεση
ιδεών. Και νοµίζω ότι έχετε µπερδέψει τους χώρους. Από κεκτηµένη ταχύτητα νοµίζετε ότι µιλάτε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ.
Περνάτε την τάξη. Στην έκθεση ιδεών περνάτε την τάξη. Στην
οικονοµική πολιτική, νοµίζω ότι παίρνετε κάτω από τη βάση. Κι
επειδή ο ελληνικός λαός έχει ήδη αλλάξει σχολείο, νοµίζω πως
κι εσείς είστε καταδικασµένοι πολύ σύντοµα να αλλάξετε σχολείο
και να πάτε στο σχολείο της Αντιπολίτευσης, γιατί δεν τα µάθατε
καλά.
Μας είπατε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να δείξει επίπεδο και
υπευθυνότητα και όλα αυτά. Σας ακούω από την Κυριακή, να
έχετε µιλήσει τριάντα φορές, να έχετε δαπανήσει δύο ώρες από
τον κοινοβουλευτικό σας χρόνο, να έχετε κάνει τουλάχιστον δεκαπέντε παρεµβάσεις και µείνατε στο «επειδή». Για το διά ταύτα
θα µας πείτε κάτι; Και ποιο είναι το διά ταύτα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Θα επιβάλετε φόρο στα καύσιµα; Θα εξισώσετε το
πετρέλαιο θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης; Θα αφήσετε, δηλαδή, να παγώσει η µισή Ελλάδα το χειµώνα ναι ή όχι;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όχι κύριε Κεφαλογιάννη. Το ανακοινώσαµε αυτό χθες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι. Το κρατούµε λοιπόν
αυτό κι ελπίζουµε να µην το ανακοινώσετε µόλις γυρίσετε από
το επόµενο ταξίδι µετά τη Βαρσοβία στην Ουάσιγκτον.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όποτε λέει το µεσοπρόθεσµο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Διότι πήγατε στη Βαρσο-
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βία, έφυγε ο Πρωθυπουργός να πάει στη Νέα Υόρκη, τον φέρατε
άρον άρον πίσω, µας είχατε πει τα ίδια τον Αύγουστο και µας
ανακοινώσατε δέκα µέτρα.
Ποια µέτρα µας ανακοινώσατε; Μας ανακοινώσατε ότι πέρα
από τους αναπήρους, το χαράτσι θα πάει στους ανέργους, θα
πάει στις στάνες και τώρα µε τα µέτρα που εξήγγειλε ο κ. Μόσιαλος και όχι ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης από το Βήµα της Βουλής, θα πάει και στις γιαγιάδες
και τους παππούδες. Γιατί, τι είπε ο κ. Μόσιαλος;
Μπήκα, κύριοι συνάδελφοι, µέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τύπου και δεν βρήκα την ανακοίνωση του κ. Μόσιαλου. Τη
βρήκα όµως στις εφηµερίδες. Τι δοκιµάζει η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση δοκιµάζει πέντε µέτρα. Αυτά τα πέντε µέτρα είναι τέσσερα χαράτσια και ένα «θα».
Ποια είναι τα τέσσερα χαράτσια; Ότι θα επιβάλει αφορολόγητο µόνο πάνω από τις 5.000. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι γερόντων
του ΟΓΑ παίρνουν από 300 ευρώ ο καθένας, αυτοί οι άνθρωποι
θα φορολογηθούν. Πείτε ότι έχουν και ένα µικρό χωράφι ή µία
µικρή στάνη, αυτά τα υπολογίζουν. Φορολογείτε λοιπόν στον
ΟΓΑ τις γιαγιάδες και τους παππούδες.
Τι άλλο µας είπατε; Θα περικόψουν κατά 20% τις συντάξεις,
που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ. Αυτά µας είπε ο κ. Μόσιαλος.
Σε συνταξιούχους κάτω των πενήντα πέντε ετών θα περικοπεί το
40% της σύνταξής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό κράτος –και σ’ αυτό
θέλω να µε ακούσει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, που
πολλές φορές αναφέρεται σε αυτά τα θέµατα αλλά και τα άλλα
κόµµατα και ο κ. Πρωτόπαπας- βγάζει αναγκαστικά τους στρατιωτικούς και τους αστυνοµικούς στα πενήντα χρόνια στη σύνταξη. Οι άνθρωποι θέλουν να καθίσουν. Πληρώνονται δε αυτοί
οι άνθρωποι λιγότερο όταν είναι στην υπηρεσία και περισσότερο
όταν είναι στη σύνταξη. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουν να καθίσουν. Τους αποστρατεύουν αναγκαστικά. Και τώρα έρχεται η
Κυβέρνηση και τι κάνει; Αν είναι πενήντα πέντε ετών, που οι περισσότεροι είναι από πενήντα µέχρι εξήντα χρονών και έχουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ –ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν ξεπερνά τις
2.500 ευρώ- τους καρατοµεί το 40% της σύνταξής τους. Αυτή
είναι η πολιτική της Κυβέρνησης.
Στην εργασιακή εφεδρεία ο µεν Αντιπρόεδρος µας λέει ότι θα
βγουν εβδοµήντα χιλιάδες, ο δε κ. Μόσιαλος µας είπε τριάντα χιλιάδες. Και µέσα σε όλα αυτά τα χαράτσια, ευτυχώς, δόξα σοι ο
Θεός, κύριε Πρόεδρε, µας είπε κι ένα «θα».
Ποιο είναι το «θα»; Το εθνικό –ακούστε τις ωραίες λέξεις του
ΠΑΣΟΚ- φορολογικό σύστηµα -ο Θεός να το κάνει- πότε θα το
δούµε, αν θα το δούµε µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού;
Γιατί βλέπω να πηγαίνουµε σε εκλογές, γιατί αυτό µεθοδεύει η
Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι. Παραµύθια ήταν η πολιτική της
µετά την 21η Ιουλίου. Δεν κοιµήθηκε κατά λάθος η Κυβέρνηση.
Δεν πήγε, όπως λένε οι εφηµερίδες, για κανό και άσκηση ο κύριος Πρωθυπουργός. Το έστειλαν το παιχνίδι, να µην κάνουν τίποτα, να πάρουν λάθρα την έκτη δόση, που δεν είναι και οι
υποχρεώσεις προς τους πιστωτές µας στο εξωτερικό και να µας
οδηγήσουν σε εκλογές.
Αυτό, λοιπόν, το εθνικό φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα ορίσει το τέλος και θα άρει όλες τις αδικίες, καταλαβαίνετε πως
είναι µία φενάκη. Και όλα αυτά, όταν είχαµε τις διαβεβαιώσεις
από τον παριστάµενο Υπουργό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι φόροι.
Και ήρθε µετά την οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήρθε µετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Βαρσοβία, να φέρει πίσω τον Πρωθυπουργό και να εξαγγείλει νέα
µέτρα.
Αναρωτήθηκε ο κ. Παπανδρέου, «µα για 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ θα χρεοκοπήσουµε την Ελλάδα»; Η πρώτη του κουβέντα
ως Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, είναι «selective default», σας
παρακαλώ πολύ να µην χρησιµοποιείτε την ακριβή ελληνική µετάφραση. Η φράση «επιλεκτική χρεοκοπία» πρέπει να ακούγεται
µόνο στο εξωτερικό, στα ελληνικά όµως όχι.
Ποια είναι η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε; Η πραγµατικότητα είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση µε το µνηµόνιο τον Ιούνιο του
2010 µας κατέθεσε έναν πίνακα. Αν θέλετε, για να το βρείτε πολύ
εύκολα, είναι η σελίδα 1349 έως 1354 στο ν.3845/2010. Για να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΗ ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

µην ψάχνεστε το λέω. Και τι µας είπε; Ότι τον πρώτο χρόνο που
κάναµε τις µαϊµουδιές -όπως το είδαµε χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µε την ΕΛΣΤΑΤ- και το 8,2 περίπου του ελλείµµατος που είχαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λόγω της οικονοµικής κρίσης το ανέβασε στο 12%, η Κυβέρνηση
τεχνητά, το πήγαµε στο 15%. Έλεγε, λοιπόν, στο µνηµόνιο, ότι
θα είχαµε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιβάρυνση από τον ελληνικό
λαό το 2010 και 9,6 το 2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωτόπαπα, που θα πάρετε το λόγο µετά από εµένα,
µπορείτε να µου πείτε, ποια είναι η πραγµατική επιβάρυνση για
το ’11; Ξέρετε πόση είναι, κύριοι συνάδελφοι; Είναι 35 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τα τελευταία 2 δισεκατοµµύρια, που έφερε
τώρα ο κ. Βενιζέλος για το έκτακτο τέλος είναι η συνολική επιβάρυνση.
Αυτή είναι σοβαρή Κυβέρνηση; Αυτή είναι σοβαρή οικονοµική
πολιτική; Αυτά είναι οικονοµικά ενός σοβαρού κράτους; Αυτά,
κύριε Υπουργέ, είναι οικονοµικά στο γάµο του καραγκιόζη. Είναι
δυνατόν να προϋπολογίζεις 9,6 δισεκατοµµύρια επιβάρυνση και
να φτάνεις 40.
Και για να είµαι ακριβής, θα σας πω και τα νούµερα. Το µνηµόνιο 9,6 το Μάιο του 2010. Ο γενικός κρατικός προϋπολογισµός
-βλέπω και τον αναπληρωτή Υπουργό εδώ- µας προσέθεσε άλλα
5,2 δισεκατοµµύρια το Νοέµβρη του 2010. Νέα µέτρα το Φεβρουάριο του 2011 1,8 δισεκατοµµύρια. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µας έβαλε άλλα 3 δισεκατοµµύρια το Μάρτη του 2011.
Πρόσθετα µέτρα το Μάιο του 2011 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρόσθετα µέτρα τον Ιούνιο, λίγο πριν αναλάβει ο κ. Βενιζέλος, 7 δισεκατοµµύρια ευρώ και 2 δισεκατοµµύρια σήµερα. Αυτά, αν
κάνετε µία σούµα, είναι 35 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κι αν δούµε κι
αυτά τα νέα µέτρα, που δυστυχώς δεν τα έχουµε κοστολογήσει
ακόµα, όπως σας είπα, για τις συντάξεις, είναι άλλα 4. Τα πάει
στα 40 δισεκατοµµύρια. Μπορείτε εσείς να οδηγήσετε σε αφανισµό την ελληνική κοινωνία;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Δεν µιλάµε πια για την οικονοµία, δεν µιλάµε πια για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, δεν µιλάµε πια για τα περήφανα γηρατειά, κύριε Πρωτόπαπα, που είχατε τα ταµπελάκια
τότε για τα περήφανα γηρατειά και τα κουνούσατε, για τη ραχοκοκαλιά στη µικροµεσαία επιχείρηση. Αυτή σκοτώνει σήµερα,
µαζί µε τα παιδιά µας η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό, κύριοι συνάδελφοι,
είναι το θέµα και αυτό θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι µε αυτήν
την πολιτική δεν µπορούµε να πάµε πουθενά.
Γι’ αυτό κι εµείς και όλα τα κόµµατα λέµε, φύγετε αµέσως! Δεν
σας ανέχεται πια όχι το ελληνικό Κοινοβούλιο, όχι η ελληνική κοινωνία, αλλά ούτε καν η ιστορία, στην οποία έχετε γράψει τις χειρότερες φράσεις για τα επόµενα χρόνια και θα σας καταδικάσει
ο ιστορικός του µέλλοντος, ότι ο αείµνηστος Ανδρέας Παπανδρέου τη χαµένη δεκαετία του ’80, ο δειλός κ. Σηµίτης που µας
έβαλε µε ξύλινα πόδια στην ΟΝΕ και ο χωρίς γνώση και βάθος
σηµερινός Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου, µας οδήγησαν εκεί
που µας οδήγησαν. Μια χώρα υπερήφανη, πρότυπο φαινόµενο
οικονοµικής ανάπτυξης τη δεκαετία του ’50, του ’60 και του ’70,
µε ρυθµούς πολλαπλάσιους απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της τότε ΕΟΚ, που µπήκε πρωτοπόρα στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα τότε, η πρώτη απ’ όλες τις χώρες
του κόσµου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα αναπτύσσετε το
λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη; Παρακαλώ, κλείστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …έχει γίνει ο παρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγείται εκτός ευρωπαϊκής
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ζώνης, όπως λένε οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Φύγετε! Η Ελλάδα δεν διακινδυνεύει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κινδυνεύει από κάτι, είναι από την Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Κεφαλογιάννη.
Παρακαλείται ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, να πάρει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας υποθέταµε, λοιπόν, ότι αυτό το οποίο ζητάει ο κ. Κεφαλογιάννης, θα ξυπνούσαµε ένα πρωί και θα θέλαµε να το κάνουµε
πραγµατικότητα. Και θα φεύγαµε, για να αναλάβει ο κ. Σαµαράς
µε τους καρεκλοκένταυρους, που απλώς και µόνο δεν κοιτάνε τι
θα γίνει µε τη χώρα, αλλά πότε θα έρθει η ώρα για να επιστρέψουν στην εξουσία.
Τι θα έκανε, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς και σύµφωνα µε τις δηλώσεις του του Σαββατοκύριακου; Την ώρα που το έλλειµµα αγωνιζόµαστε να πάει στο 7,5 και είναι ακόµα στο 9, θα ξεκίναγε και
θα άρχιζε τις παροχές προς τους µεγαλοεργοδότες µέσω φορολογικών απαλλαγών, παροχές προς τους εργοδότες µείωσης
των εργοδοτικών εισφορών στην ασφάλιση, θα ξεκίναγε να κάνει
διαφόρων είδους παροχές δεξιά και αριστερά για να χαϊδεύει
αυτιά, θα έστελνε στους εφέδρους για έξι χρόνια το µισθό στο
σπίτι και φυσικά δεν θα έκρινε και τις αποκρατικοποιήσεις, διότι
τώρα κρίνει ότι δεν είναι συµφέρουσες.
Τι θα έκανε, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς; Θα οδηγούσε το έλλειµµα
πάλι στο 15%, την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Προκειµένου να κυβερνήσει, στάχτη και µπούρµπερη. Αυτή
είναι η Νέα Δηµοκρατία! Γι’ αυτό ζητάει να φύγουµε εµείς, για
να κάνει αυτό. Αυτό, όµως, δεν είναι εθνική πολιτική, αυτό δεν
έχει καµµία σχέση µε τον πατριωτισµό, αυτό δεν έχει καµµία
σχέση µε τη σύνεση, αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε την ευθύνη.
Θα µου πείτε τώρα, τι σηµαίνει τελικά χρεοκοπία; Να το θυµίσω, για να µην ξεχνιόµαστε. Σηµαίνει ότι ο κ. Σαχινίδης, ή ο κ.
Σαχινίδης της Νέας Δηµοκρατίας -αφού ήθελαν να έρθουν στην
Κυβέρνηση- δεν θα είχε να πληρώσει συντάξεις, δεν θα είχε να
πληρώσει µισθούς, δεν θα είχε να δώσει χρήµατα για εκπαιδευτικούς, δεν θα είχε να δώσει χρήµατα για νοσοκοµειακούς, δεν
θα είχε να δώσει χρήµατα η Ελλάδα για να εισάγει φάρµακα, δεν
θα µπορούσε να εισάγει πετρέλαιο, δεν θα υπήρχαν τράπεζες
για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη, βεβαίως δεν θα ήταν και
προστατευµένες οι καταθέσεις του ελληνικού λαού. Αυτό σηµαίνει χρεοκοπία.
Αυτό έγινε και στην Αργεντινή, σε κάποια τουλάχιστον τέτοια
παραλλαγή, ίσως κι εκεί να ήταν χειρότερη. Αυτό θέλετε; Ρωτώ
ευθέως: Αυτό θέλετε; Αυτό ονειρεύεστε; Αυτό επαγγέλλεστε; Γι’
αυτό µας κάνετε κριτική; Ας ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα
επιτέλους!
Ωραία είναι να λέµε ωραία λόγια: «Μην πάρετε κανένα µέτρο».
Γιατί, εµάς µας αρέσει να παίρνουµε µέτρα; Μην κάνετε τίποτα,
µη θίξετε τίποτα. Γιατί, εµάς µας αρέσει να θίγουµε; Ποιος είναι
ευτυχής γι’ αυτό; Ποιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ µε βάση την ιστορία του και την πορεία του είναι ευτυχής γι’ αυτήν την κατάσταση; Κανένας! Κάποια στιγµή, όµως, υπάρχει και
υπευθυνότητα. Αυτή η υπευθυνότητα είναι που µας κάνει να βάζουµε πλάτη για τη χώρα.
Θέλω να σηµειώσω, ότι έλεγε κάποιος φίλος -και νοµίζω ότι
αυτό το πράγµα αξίζει τον κόπο να το σηµειώσουµε- σε µία
παρέα προχθές η οποία διαµαρτύρετο γιατί παίρνουµε αυτά τα
µέτρα, ότι καλύτερα να µε γκαζώνετε γιατί παίρνουµε µέτρα,
παρά αύριο να µε σταυρώσετε, γιατί θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα
µε άγνωστες συνέπειες για είκοσι χρόνια και δεν θα µπορούν να
πληρωθούν µισθοί και συντάξεις. Αυτή είναι η ουσία αυτής της
απόφασης που παίρνουµε.
Ξέρετε πού θέλουµε να οδηγήσει αυτή η απόφαση; Όχι στο
άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα, γενικώς και αορίστως αλλά σε συγκεκριµένες κινήσεις που κάνουµε αυτόν τον καιρό. Γιατί αυτόν
τον καιρό κινούµαστε για να εφαρµόσουµε –και γιατί όχι, αν µπορούµε- και να εκσυγχρονίσουµε, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, την από-
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φαση της 21ης Ιουλίου.
Τι σηµαίνει η απόφαση της 21ης Ιουλίου; Ότι το ελληνικό δηµόσιο χρέος θα είναι διαχειρίσιµο. Τι σηµαίνει η απόφαση της
21ης Ιουλίου; Ότι δεν θα πληρώνουµε τόσα πολλά χρήµατα σε
τοκοχρεολύσια, που θα αποµυζούν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
που παράγει η χώρα, το εθνικό εισόδηµα. Τι σηµαίνει η απόφαση
της 21ης Ιουλίου; Ότι η Ελλάδα θα είναι διασφαλισµένη σε σχέση
µε τις δανειακές της ανάγκες και µε χαµηλά επιτόκια, για την
προστασία δηλαδή του ιδρώτα του ελληνικού λαού για πολλά
χρόνια. Τι σηµαίνει η απόφαση της 21ης Ιουλίου; Ότι η Ελλάδα
θα µπορεί πια να ξαναγίνει περήφανη και αξιόπιστη, κοιτώντας
τους εταίρους της στα µάτια, ότι η Ελλάδα θα µπορέσει να ξαναγίνει ανταγωνιστική και να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα
και υπηρεσίες και να φτιάξει ένα θετικό ισοζύγιο και να οδηγηθεί
σε πρωτογενή πλεονάσµατα. Τι σηµαίνει η απόφαση της 21ης
Ιουλίου; Ότι η Ελλάδα θα µπορεί να αναπτυχθεί και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για τους ανέργους και κυρίως για τα νέα
παιδιά.
Παραλάβαµε µία κατεστραµµένη Ελλάδα. Είµαστε σήµερα σε
µία Ελλάδα που δοκιµάζεται. Ναι, δοκιµάζεται. Δοκιµάζεται ο ελληνικός λαός, αλλά δοκιµάζεται µε την προοπτική να έχουµε
αύριο µία Ελλάδα, που να µπορεί να µας ξανακάνει περήφανους.
Γι’ αυτήν την Ελλάδα αγωνιζόµαστε, το έχουµε πει, δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
Αν πιάσει κάποιος τα µέτρα και τα αναλύσει, όντως είναι δυσάρεστα. Είναι δυσάρεστα για την ελληνική οικογένεια, είναι δυσάρεστα για τους συνταξιούχους, είναι δυσάρεστα για τους
νέους, είναι δυσάρεστα για όλο τον κόσµο τελικά. Χρειάζεται
όλοι να πληρώσουµε. Πράγµατι, πτωχεύουµε. Η Ελλάδα πτωχεύει και ο λαός µας πτωχεύει. Αυτό, όµως, έχει µία προσδοκία,
έχει µια προοπτική, έχει τη δυνατότητα να µας βοηθήσει να ξανασηκώσουµε κεφάλι και να οδηγηθούµε στο δρόµο της προόδου.
Εγώ δεν έχω ακούσει καµµία άλλη πρόταση. Δεχόµαστε κριτική, καλόδεχτη και αναγκαία. Θα περίµενα ότι θα αναλαµβάναµε
όλοι µας τις ευθύνες µας και εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την
κρίση. Αντ’ αυτού, κυρίως απ’ αυτούς, υπάρχει ρεσιτάλ λαϊκισµού
και ανευθυνότητας µε το χειρότερο τρόπο! Ειδικά από τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας η ρητορική της δραχµής και της
χρεοκοπίας, µε ό,τι αυτό σηµαίνει!
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): ...(Δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Λέτε να ξαναγυρίσουµε στην
εποχή του Καποδίστρια, κύριε Υπουργέ; Αν φτάσουµε κι εκεί…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στο φοίνικα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ακριβώς.
Από τους υπόλοιπους δεν ξέρω, έχουµε ακούσει και θετικές
φωνές ορισµένες φορές. Από την Αριστερά ακούµε συνεχώς µία
κριτική. Ο καθένας, όµως, έχει και διαφορετικές ευθύνες σ’ αυτά
τα πράγµατα.
Εγώ θέλω και πάλι να απευθυνθώ σε όλους τους Βουλευτές
όλων των κοµµάτων, σε όποια έδρανα κι αν ανήκουν και να σκεφτούν τη φάση που περνάµε, να σκεφτούν τη φάση που βρισκόµαστε. Σε τελική ανάλυση, το έχω ξαναπεί, δεν θέλετε να
ψηφίσετε τα φοροεισπρακτικά µέτρα; Μην τα ψηφίσετε. Βοηθήστε µας να πάρουµε τα διαρθρωτικά, που είναι πιο δύσκολα,
εκείνα τα οποία πρέπει να αλλάξουν τη Δηµόσια Διοίκηση, εκείνα
τα οποία πρέπει να αλλάξουν το φορολογικό σύστηµα, εκείνα τα
οποία πρέπει να προχωρήσουν τη διαφορετικότητα στο κράτος
και τις αποκρατικοποιήσεις, εκείνα τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σε πολύ πιο υγιή λειτουργία του κοινωνικού κράτους, του
συστήµατος υγείας στην πατρίδα µας, του συστήµατος παιδείας
στην πατρίδα µας.
Ας διδαχθούµε από την ανάσα που πήρε η χώρα όταν ψηφίσαµε τρία κόµµατα το νοµοσχέδιο για την ανώτατη παιδεία. Δεν
διδαχθήκαµε τίποτα απ’ αυτό; Το διαφηµίσαµε και το αφήσαµε
να πέσει κάτω; Ας διδαχθούµε από το τι κλίµα επεκράτησε στη
χώρα εκείνες τις δυο µέρες. Και ας καταλάβουµε ότι, τουλάχιστον, σ’ αυτές τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές µας δίδεται η
ευκαιρία να αφήσουµε κάτι για να µπορούµε να το λέµε στα παιδιά µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διότι αναµφίβολα κι εµείς φορτωνόµαστε ένα τεράστιο κόστος
αυτές τις ηµέρες. Πολιτικό κόστος. Ξέρετε πολύ καλά ότι το
έχουµε αφήσει πίσω και δεν το φοβόµαστε. Δεν είναι η καρέκλα
το κυρίως ζητούµενο. Εδώ που µπήκαµε, στο δρόµο που επιλέξαµε, στο δρόµο που πήραµε, το κυρίως ζητούµενο είναι να εµφανίσουµε
αποτελέσµατα.
Διότι
όταν
εµφανίσουµε
αποτελέσµατα, ανεξάρτητα τι θα γίνει στις εκλογές την ώρα που
έρθουν, θα µπορούµε να γυρνάµε πίσω και να πούµε στα παιδιά
µας, στη νέα γενιά της πατρίδας µας ότι εµείς ήµασταν εκείνοι
που βάλαµε πλάτη και ανορθώσαµε τη χώρα.
Μας αφήνετε µόνους µας να το κάνουµε. Κι εµείς θα το κάνουµε κι όσο αντέχουµε. Και θα διεκδικούµε και βελτιώσεις και
παρεµβάσεις όσο µπορούµε καλύτερες.
Είναι θετικό, κύριε Υπουργέ, ότι έστω κι αυτά τα 50, 60, 70
ευρώ, το χαράτσι για τους ανέργους δεν θα υπάρχει, ότι απαλείφθηκε. Και αυτό είναι αποτέλεσµα και της δουλειάς και των παρεµβάσεων και των προσπαθειών που έκανε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ κι άλλοι συνάδελφοι σε αυτήν την Αίθουσα.
Και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, όµως, κάνει προσπάθειες σε πάρα πολλά στάδια. Θα το κάνουµε αυτό. Και θα αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας, ώστε πολύ σύντοµα, ελπίζω, µετά
από αυτό το κολασµένο δίµηνο, να έχουµε αποτελέσµατα.
Και θα επαναλάβω το εξής: Καλύτερα να µας γκαζώνουν οι
φίλοι µας, ακόµα και οι Έλληνες πολίτες, γιατί παίρνουµε αυτά
τα µέτρα, παρά να µας σταυρώσουν αύριο κι εµάς και όλο το πολιτικό σύστηµα –µη νοµίζετε ότι δεν θα έχουµε όλοι ευθύνη- αν
αποτύχουµε και οδηγήσουµε την Ελλάδα στο γκρεµό και τη χρεοκοπία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας τον αξιότιµο Αντιπρόεδρο
της Κυβερνήσεως είδα ότι καταϊδροκόπησε ο άνθρωπος, γιατί
χρειάζεται, πράγµατι, µεγάλη προσπάθεια για να κάνει πολιτικό
µασάζ στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προκειµένου να τους πείσει
να υπερψηφίσουν τα δυσβάσταχτα και ακατανόητα αυτά µέτρα.
Θα έρθει και δεύτερο κύµα, κύριε Πρωτόπαπα. Δεν τελειώσαµε. Έρχονται κι άλλα.
Βεβαίως, χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια αυθυποβολής ο κ.
Βενιζέλος για να αντέξει το γιούχα, το παλλαϊκό και πάνδηµο γιούχα, που πέφτει αυτήν τη στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, κατά το παρελθόν έκανα ένα λάθος και πρέπει
να ανακαλέσω. Είπα ότι είστε ψεύτες, απατεώνες και παπατζήδες. Ανακαλώ. Είστε ψεύτες, απατεώνες και γοµάρια. Κι εσείς
ξέρετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, αυτό
τώρα τι είναι;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι αυτό που είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ ο
συνάδελφος να ανακαλέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να το ανακαλέσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν το ανακαλώ και θα το αιτιολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν το ανακαλείτε, αλλά
θα σας ανακαλέσω εγώ στην τάξη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιστρέφουµε το
χαρακτηρισµό στον ίδιο και το κόµµα του.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν το ανακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν επιτρέπεται να
εκφράζεστε µε αυτόν τον τρόπο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν υπάρχουν κακές εκφράσεις.
Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι απαράδεκτος κοινοβουλευτικός λόγος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πού νοµίζετε ότι βρισκόµαστε;
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να κάνει ό,τι θέλει ο κ. Πρωτόπαπας. Θα τα ακούσετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλει να ανακαλέσει. Δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, αυτό του ζητώ.
Παρακαλώ να διαγραφεί η φράση από τα Πρακτικά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πού νοµίζει ότι βρισκόµαστε, δηλαδή;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω την ευθύνη
του λόγου µου. Δεν ανακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να διαγραφούν οι υβριστικές φράσεις από τα Πρακτικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παίρνω την ευθύνη του λόγου µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εσείς µπορεί να παίρνετε την ευθύνη…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχετε συνθλίψει τον ελληνικό λαό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη, να κάνετε κριτική, όχι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ φέρω την ευθύνη
της συνεδριάσεως και της ευπρέπειας, αφού εσείς…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν ανακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αφού δεν θέλετε εσείς
να υπερασπιστείτε την ευπρέπεια…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν ανακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): …την υπερασπίζεται το
Προεδρείο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Η ευπρέπεια σας µάρανε. Έχετε συντρίψει τον ελληνικό λαό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλετε να τον
ανακαλέσετε στην τάξη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αίµα, ιδρώτα, πόνο, αυτό ξέρετε να
λέτε καιρό τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ανακαλώ στην τάξη.
Παρακαλώ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Ροντούλη, έχει και όρια ο
λαϊκισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επιτέλους, πρέπει να τα ακούσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ! Είναι πρωτοφανείς εκφράσεις αυτές για το ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά! Εντάξει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Έχουν όρια ο λαϊκισµός και το
υβρεολόγιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω, όµως, κάποιο
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το πρόβληµά σας είναι
ο χρόνος;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχω κάποιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να µη δηµιουργούµε τέτοιες εντυπώσεις. Και να ανακαλέσετε. Επιµένω να
ανακαλέσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν ανακαλώ! Κάντε ό,τι θέλετε! Δεν ανακαλώ! Κάντε ό,τι θέλετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς. Ήδη έχετε ανακληθεί στην τάξη. Τα υπόλοιπα µετά. Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνεχίζοντας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω τούτο: Κάποτε, στο εγγύς παρελθόν, σηκώθηκε
ο αξιότιµος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και είπε το αµίµητο:
«Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει φόρος συνδεδεµένος µε το ηλεκτρικό ρεύµα, διότι το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ένα κοινωνικό
αγαθό και γιατί ήδη τα ακίνητα φορολογικά είναι επιβαρυµένα».
Είπε ψέµατα τότε ή δεν είπε; Ο ίδιος τα έλεγε. Ο ίδιος έδινε συνεντεύξεις κι έλεγε τέτοια πράγµατα.
Τώρα, λοιπόν, έρχεται και βάζει φόρο στα ακίνητα, φόρο συνδεδεµένο µε την ηλεκτροδότηση, κοινωνικό αγαθό κατά τον κ.
Βενιζέλο.
Δεύτερον: Σας παρακαλώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση. Εκεί πέρα λέγεται το εξής: Επιβάλλουµε αυτό το ειδικό τέλος στα ακίνητα βάσει του άρθρου
78, παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ,
ανατρέξτε στο άρθρο 78, παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Εκεί
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πέρα δεν γίνεται λόγος για τέλος. Εκεί πέρα γίνεται λόγος για
φόρο. Και πράγµατι φόρος είναι, χαράτσι είναι αυτό το µέτρο,
το οποίο εσείς εξωραΐζοντάς το, λέτε ότι είναι τέλος.
Μα πριν από λίγο ακούσαµε τον κ. Βενιζέλο που είπε, πως όταν
εξωραΐζεις κάτι, κάνεις µία ανεπίτρεπτη και εγκληµατική πράξη.
Συ είπας πάλι!
Για να έρθουµε τώρα και στην πραγµατικότητα.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πείτε µου το εξής: Είναι ένας άνθρωπος κι έχει ένα παιδί µε άσθµα. Πρέπει να έχει ηλεκτρικό ρεύµα,
κύριε Υπουργέ, για να βάζει στην πρίζα τη συσκευή και να δουλεύει, γιατί το παιδάκι έχει άσθµα. Εσείς θα πάτε να του κόψετε
το ρεύµα και θα απειλήσετε τη ΔΕΗ ότι, «πρόσεξε ΔΕΗ, αν δεν
πας να του κόψεις το ρεύµα, θα επιβάλω πρόστιµο»; Ξέρετε τι
θα κάνει αυτός ο άνθρωπος για να σώσει το παιδί του; Θα πάρει
ένα όπλο και θα στηθεί µπροστά στην πόρτα. Και να πάει το κλιµάκιο της ΔΕΗ να του κόψει το ρεύµα.
Να σας πω κάτι άλλο που γίνεται στα χωριά. Θα πάρω για παράδειγµα ένα χωριό που ο κ. Σαχινίδης το γνωρίζει, της περιοχής
του. Ας πάµε στη Βερδικούσσα. Πολύτεκνες οικογένειες, κύριε
Μαρκάκη, γεµάτο το χωριό αυτό. Το γνωρίζει και ο αξιότιµος κύριος Υπουργός. Θα πεις, λοιπόν, στις οικογένειες αυτές, «θα σου
κόψω το ρεύµα».
Ξέρετε τι αποφάσισαν να κάνουν, κύριε Κεφαλογιάννη; Όταν
θα πηγαίνει το συνεργείο της ΔΕΗ να κόψει το ρεύµα από ένα
σπίτι του χωριού, θα µαζεύεται όλο το χωριό.
Πώς θα το κάνετε αυτό το πράγµα; Πώς θα το επιβάλετε δηλαδή; Δεν καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν κοινωνικές συλλογικότητες, που θα βρείτε απέναντι; Θα πας να κόψεις το ρεύµα
από τον Κεφαλογιάννη. Όλο το χωριό εκεί. Μετά θα πας από τον
Μαρκάκη. Όλο το χωριό εκεί. Πώς θα το κάνετε αυτό το πράγµα,
δηλαδή; Θα βάζετε τα συνεργεία να πλακώνονται, µαζί µε αστυνοµικούς, µε το χωριό; Δηλαδή, θα δηµιουργήσετε εµφυλιοπολεµικές συνθήκες και καταστάσεις; Στην πραγµατικότητα τώρα.
Όχι στη θεωρία. Πραγµατικά να µιλήσουµε πώς πάει να εφαρµοστεί αυτό στην κοινωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το δικό µου ας το κόψουν.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Παπαδηµούλη, ακούω από
κάποιους –παπαγαλάκια- το εξής: «Δεν πειράζει. Το τέλος αυτό
θα επιβαρύνει –προσέξτε- τους ιδιοκτήτες, τους έχοντες και κατέχοντες…» -είναι πληρωµένοι κονδυλογράφοι- «…δεν θα επηρεάσει τους ενοικιαστές.»
Λάθος µέγιστο. Δεν ζείτε µέσα στην πραγµατικότητα, µέσα
στην αγορά. Προσέξτε γιατί: Μέχρι πρότινος, υπήρχε ένας διάλογος µεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Κι έλεγαν: Μπορείς,
επειδή δεν µπορώ να αντεπεξέλθω, να µου κατεβάσεις το ενοίκιο
από τα 100 ευρώ στα 90 ευρώ; Έλεγε αυτός που είχε µία εµπορική µίσθωση: Μπορείς, κύριε ιδιοκτήτη, να µου κατεβάσεις το
ενοίκιο και αντί να σου δίνω 500 ευρώ, να σου δίνω 400; Τώρα
τελείωσαν αυτά. Τελείωσαν. Άρα, θα πληρώσει το µάρµαρο και
ο ενοικιαστής. Όχι µόνο ο ιδιοκτήτης. Θα χτυπηθεί και ο ενοικιαστής. Και αυτά δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου.
Θα σας θέσω κι ένα άλλο ερώτηµα: Με τα σεισµόπληκτα σπίτια
τι θα γίνει; Υπάρχουν άνθρωποι σεισµοπαθείς στην Κοζάνη κλπ.
Και αυτά το ίδιο. Σπίτια που επλήγησαν από σεισµό.
Και, βεβαίως, έρχοµαι να πω και το εξής, γιατί δεν δείχνετε και
µία ελαχίστη ευφυΐα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και στην Ηλεία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στην Ηλεία. Είπα Κοζάνη που είναι
πλησιέστερα σε εµάς. Γρεβενά κ.λπ.. Σεισµόπληκτα σπίτια στην
Ηλεία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κεφαλογιάννη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προσέξτε τώρα πώς θα πληγεί και το τραπεζικό σύστηµα. Θα
πλήξουν και το τραπεζικό σύστηµα. Πώς; Πρώτον και κύριον, ο
κάθε ενδιαφερόµενος που θα πρέπει να πληρώσει ΕΤΑΚ 2009,
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας 2010, Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
2011 και το νέο χαράτσι, θα πηγαίνει απλά και θα τραβάει λεφτά
από την τράπεζα. Δεν θα δηµιουργηθεί πρόβληµα; Θα δηµιουργηθεί πρόβληµα. Δεύτερον, οι ισολογισµοί των τραπεζών δεν θα
κλυδωνιστούν; Βεβαίως θα κλυδωνιστούν και θα αρχίσουν να κι-
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νούνται σε αρνητικό έδαφος, γιατί θα απαξιωθούν οι κατοικίες.
Τρίτον, τα στεγαστικά δάνεια ξέρετε ότι θα εµφανίσουν τεράστια
καθυστέρηση; Γιατί ο άλλος θα πει: «Αφού απαξιώνετε το ακίνητό µου, εγώ γιατί να συνεχίσω να πληρώνω;», Και θα εµφανιστεί και µια φούσκα στεγαστικών δανείων στην αγορά. Άρα, θα
προκαλέσετε προβλήµατα και στο τραπεζικό σύστηµα που θέλετε από τη µία πλευρά να το στηρίξετε και από την άλλη το κλυδωνίζετε.
Και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα τελικό επιχείρηµα. ΔΕΗ:
Ήδη έχουν χτυπήσει κόκκινο οι λογαριασµοί που δεν πληρώνονται και από 1/1/2012 αυτά τα κόκκινα θα µεγαλώσουν, γιατί
απλούστατα θα ανεβεί και η κιλοβατώρα. Θα εµφανιστούν, λοιπόν, χιλιάδες άνθρωποι που δεν θα µπορούν να πληρώσουν το
λογαριασµό της ΔΕΗ. Τι θα γίνει στη συνέχεια; Η ΔΕΗ θα αρχίσει
να απαξιώνεται, να αποµειώνεται η αξία της λόγω αυτών των επισφαλειών. Εκτός αν είναι εσκεµµένη η πολιτική της Κυβέρνησης,
για να απαξιώσει την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, στο
πίσω µέρος του µυαλού της. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα
µπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά αυτό για τη ΔΕΗ. Πώς θα
πληρώσει η ΔΕΗ τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, που
εσείς λέτε «πράσινη ενέργεια» και «πράσινη ενέργεια»; Από πού
θα βρει τα χρήµατα να κάνει τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια; Άρα και από εκεί θα υπάρχει χάσιµο. Και βεβαίως δεν θα
πω το κλασικό επιχείρηµα ότι βάλατε ταφόπλακα στην οικοδοµή,
γιατί ήδη υπάρχουν σαράντα πέντε φόροι επί των ακινήτων.
Τώρα αυτό το ειδικό τέλος είναι και η ταφόπλακα. Τέρµα η οικοδοµή, τέρµα ένα φουγάρο, που µπορεί να λειτουργήσει προς
όφελος της ελληνικής οικονοµίας.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, καταθέσαµε δύο αιτήσεις ονοµαστικής
ψηφοφορίας, µία για την ΕΛΣΤΑΤ και µία για την επιβολή αυτού
του απαράδεκτου χαρατσιού. Ελπίζουµε την Τρίτη η Βουλή και
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να δώσουν ένα ηχηρό καταλυτικό µήνυµα, που επιτέλους, ελπίζουµε να το ακούσει ο κ. Παπανδρέου.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Κοινοβουλευτικέ
Εκπρόσωπε, επειδή επιµένετε εις τη διατύπωση, θέλω να επαναλάβω την έκκλησή µου να ανακαλέσετε τις υβριστικές φράσεις,
που απευθύνατε προς τον εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως και ιδιαιτέρως τη φράση περί «απατεώνων και γοµαριών».
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εµείς κατανοούµε την αγανάκτηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, µην
εµπλέκεστε. Σας παρακαλώ.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, κάνω έκκληση να ανακαλέσετε
τις φράσεις αυτές. Εάν πάρετε το λόγο, θα είναι µόνο για να µου
δηλώσετε εάν ανακαλείτε τις φράσεις ή όχι. Δεν θέλω -σας παρακαλώ πολύ- να αγορεύσετε. Τηρώ τώρα και εφαρµόζω το
άρθρο 77 του Κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο φράσεις οι
οποίες συνιστούν απρεπή συµπεριφορά µε λόγια ή έργα αποτελούν ανάρµοστη συµπεριφορά και επ’ αυτών επιβάλλονται πειθαρχικά µέτρα. Σας παρακαλώ, λοιπόν. Είναι εντόνως πολιτική η
παράκλησή µου. Είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κόµµατος, οι εποχές δεν είναι για να ανοίγουµε τέτοιες διαδικασίες
εντός του Κοινοβουλίου αλλά είναι εξόχως υβριστικές οι φράσεις
που χρησιµοποιήσατε και απάδουν εις την κοινοβουλευτική συµπεριφορά. Σας παρακαλώ να τοποθετηθείτε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι σας τιµώ
και ως πρόσωπο και ως κοινοβουλευτική οντότητα, όπως τιµώ
και τον συντοπίτη µου, τον κύριο Υπουργό, τον κ. Σαχινίδη. Παρακαλώ πάρα πολύ οι εκφράσεις µου να εκληφθούν ως αποδιδόµενες όχι σε συγκεκριµένα πρόσωπα αλλά στο σύνολο µιας
κυβερνητικής πολιτικής. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, εάν θεωρείτε
ότι τα απηύθυνα σε πρόσωπα, να µου επιβάλετε -και θα τις
δεχθώ- τις δέουσες κοινοβουλευτικές επιπτώσεις. Εάν όχι, παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε το λόγο µου, γιατί έχω την ευθύνη
του λόγου αυτού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λοιπόν, αντιλαµβάνοµαι
ότι δεν ανακαλείτε τις φράσεις σας και είµαι υποχρεωµένος να
επιµείνω ότι σας έχει επιβληθεί το πειθαρχικό µέτρο της ανακλή-
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σεως εις την τάξη.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να λάβετε για λίγο το λόγο; Όχι επ’
αυτού, επί των τροπολογιών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν θα µιλήσει κανείς άλλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ποιος να οµιλήσει; Δεν
βλέπω άλλον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Μαρκάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Μαρκάκης, εάν
πάµε εις τη διαδικασία των δευτερολογιών των εισηγητών, αλλά
οι εισηγητές έχουν...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα κ. Μαρκάκης ως αγορητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Α, ο κ. Μαρκάκης ως
αγορητής.
Κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο για την αγόρευσή σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι τώρα ξέραµε ότι υπάρχει το θέατρο του παραλόγου.
Σήµερα παρακολουθούµε τη Βουλή του παραλόγου. Παρακολουθήσαµε την οµιλία του κυρίου Υπουργού, η οποία ήταν µια
επανάληψη της οµιλίας του Ιουλίου, πριν δηλαδή ψηφίσουµε το
µεσοπρόθεσµο. Αλλά αυτό που µε κάνει να λέω για Βουλή του
παραλόγου, είναι η επιχειρηµατολογία του κ. Παντελή Οικονόµου
-δεν ήσασταν, κύριε Σαχινίδη, εδώ- ο οποίος τι είπε; «Επιβάλλουµε το τέλος, το χαράτσι στα ακίνητα, γιατί έτσι κι αλλιώς δύο
χρόνια δεν είδαµε να ανακάµπτει η οικοδοµή». Δηλαδή, επειδή
δύο χρόνια δεν ανέκαµψε η οικοδοµή, ερχόµαστε και βάζουµε
την τρίτη χρονιά ένα χαράτσι στα ακίνητα; Σαν να έχουµε δηλαδή, ένα πτώµα, το οποίο το µαχαιρώσατε την πρώτη χρονιά
και το τραυµατίσατε και επειδή δεν ξαναζωντάνεψε, τη δεύτερη
χρονιά, το ξαναµαχαιρώσατε και επειδή δεν µπόρεσε να ζωντανέψει, έρχεστε και του βάλλετε το τελικό χτύπηµα την τρίτη χρονιά. Έτσι, λοιπόν, το πιο ζωντανό κοµµάτι της οικονοµίας της
χώρας µας, την οικοδοµή, µαζί µε όλα τα επαγγέλµατα που ζουν
από αυτή, για τρίτη χρονιά το πλήττετε ανεπανόρθωτα. Ασελγείτε δηλαδή, επί πτωµάτων.
Τώρα για τη µέθοδο του κ. Βενιζέλου. Τη µέθοδο του κ. Βενιζέλου τη µάθαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν χρειάστηκε πολύ
καιρό, έγινε προβλέψιµος. Τι κάνει, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών; Φέρνει ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή να είναι λίγο ψιλοσχετικό µε το Υπουργείο Οικονοµικών, παραδείγµατος χάριν
«Τουριστική κατοικία και άλλες διατάξεις». Θυµάστε τι έγινε µε
εκείνο το νοµοσχέδιο; Μέχρι να φτάσει στη δεύτερη ανάγνωση,
είχε γίνει ένα άλλο νοµοσχέδιο. Αυτό έγινε λίγο πριν κλείσει η
Βουλή για διακοπές και πριν πάει η Κυβέρνηση για διακοπές.
Αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο κατήργησε τους προϊσταµένους
των ΔΟΥ, έκοψε τα επιδόµατα των υπαλλήλων, έφερε συγχωνεύσεις υπηρεσιών, έκοψε τις συντάξεις πάνω από 1.700 ευρώ, εισήγαγε την εργασιακή εφεδρεία. Δηλαδή, το αρχικό νοµοσχέδιο,
δεν είχε καµµία σχέση µε αυτό το οποίο ψηφίστηκε τελικά. Και
βέβαια µη νοµίζετε ότι αυτά που ψηφίστηκαν τα εφάρµοσε η Κυβέρνηση. Απλώς η Κυβέρνηση πήγε για ύπνο και ήρθε και τους
ξύπνησε η τρόικα, όταν ήταν να πάρουν την έκτη δόση.
Έτσι έγινε και τώρα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Ως «Εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος» εισήχθη στη Βουλή. Θα µου
πείτε, τώρα θυµήθηκαν να εξυγιάνουν το τραπεζικό σύστηµα,
όταν του έχουν δώσει µέχρι τώρα 110 δισεκατοµµύρια; Και στη
δεύτερη ανάγνωση έρχεται και σκάει το χαράτσι για τα ακίνητα,
έρχεται η κατάργηση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ
και έρχεται µε µια τροπολογία να ξαναπροικίσει τον ΟΠΑΠ, που
ξέχασε να τον ενισχύσει µε προίκα πριν από δεκαπέντε µέρες
όταν ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο, γιατί οι γαµπροί θέλουν τώρα πανωπροίκια. Και τρέµει το φυλλοκάρδι όλων των Ελλήνων, µήπως
αυτό το νοµοσχέδιο φέρνει και τα καινούργια µέτρα που εξήγγειλαν χθες το βράδυ.
Τώρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι όταν το Υπουργείο Οικονοµικών καταθέτει ένα νοµοσχέδιο, ανεξαρτήτως του περιεχοµένου του, –µπορεί,
παραδείγµατος χάριν, να λέει «εξυγίανση του ασανσέρ του
Υπουργείου Οικονοµικών»- µέχρι αυτό να φθάσει στην Ολοµέλεια, θα έχουν µπει άλλα µέτρα -όχι αυτά τα χθεσινά και τα σηµερινά- και τότε θα πέσουν στο κεφάλι των µισθωτών και των
συνταξιούχων καινούργιες µειώσεις. Τελικά, αυτή η Κυβέρνηση
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τίποτα δεν προγραµµατίζει, τίποτα δεν µπορεί να πετύχει.
Όταν έφερε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τον εφαρµοστικό νόµο ήταν ακόµη Ιούλιος. Γνωριστήκαµε τότε µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Βενιζέλο. Μετά τη συµφωνία
της 21ης Ιουλίου, που θα ρύθµιζε το χρέος, ξαναγνωριστήκαµε
µε τον κ. Βενιζέλο. Τότε παρίστανε τον «µηχανοδηγό»! Θα
έπαιρνε, λέει, το κλειδί και θα άλλαζε την τροχιά του χρέους! Μα
τώρα η πρόβλεψη για το χρέος, είναι ότι θα πάει στο 189% του
ΑΕΠ. Και δεν θέλαµε τότε να µιλήσουµε για επιλεκτική χρεοκοπία.
Πέρασαν από τότε δύο µήνες: 21 Ιουλίου, 21 Αυγούστου και
τώρα έχουµε 22 Σεπτεµβρίου. Η έκτη δόση είναι «στον αέρα»,
µετά τη γκάφα του κυρίου Υπουργού, -τάχα µάλωσε µε την
τρόικα- η συµφωνία του χρέους, της 21ης Ιουλίου, είναι κι αυτή
«στον αέρα» γιατί οι εγγυήσεις της Φινλανδίας, ακόµη δεν έχουν
σβήσει και περιµένουµε και τα κοινοβούλια όλων των χωρών να
πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή για να γίνει αυτό θα έχει µπει και το
2012. Όµως και ο προϋπολογισµός του 2012 είναι «στον αέρα»
γιατί δεν βγαίνουν τα νούµερα. Γι’ αυτό και επιβάλλονται αυτά
τα µέτρα και γι’ αυτό θέλουν αυτά τα µέτρα να τα πάνε µέχρι το
2014.
Έτσι ήρθε ο κ. Βενιζέλος για να ξαναγνωριστούµε. Μα, αν είναι
κάθε φορά να επιτίθεστε στους ίδιους….Δηλαδή τι κάνετε εσείς;
Χτυπάτε τους µισθωτούς. Τι άλλο κάνετε; Χτυπάτε τους συνταξιούχους. Τι κάνετε επίσης; Βάζετε φόρο στα καύσιµα. Τι άλλο
κάνετε; Βάζετε µόνιµο χαράτσι στα ακίνητα. Μα µε συγχωρείτε,
πρέπει να είστε οικονοµολόγοι, να έχετε επιτελεία από συµβούλους, καθηγητές πανεπιστηµίου για να πάρετε αυτά τα µέτρα;
Αυτά τα µέτρα κι ένας που ήθελε να κόψει απ’ ό,τι κινείται, θα τα
έπαιρνε. Θα τα έπαιρνε κι η «κουτσή Μαρία»! Δεν χρειαζόταν να
υπάρχει ειδική επιστήµη, για να παίρνει µέτρα τα οποία δεν έχουν
κανένα αποτέλεσµα.
Και για να ξαναγνωριστούµε πάλι µε τον κ. Βενιζέλο, έχουµε
δύο χρόνια θυσίες. Είπαµε ότι το χρέος θα αυξηθεί και θα φθάσει
στο 180%. Φέρατε την τρόικα. Δηµιουργήθηκε µεσοπρόθεσµο
και µνηµόνιο. Και πού φθάσαµε τελικά; Να πληρώνουµε τους µισούς µισθούς απ’ ό,τι πληρώναµε, τις µισές συντάξεις, να έχουµε
τους µισούς δηµοσίους υπαλλήλους, η ανεργία να έχει φθάσει
στο 30% και να έχουµε απολύσεις. Εσείς καταφέρατε, όπως λέγαµε στο Στρατό «µόνιµοι εξ εφέδρων», να έχουµε τώρα «έφεδρους εκ µονίµων». Κάτι δεν πάει καλά.
Φθάνουµε τώρα στις τροπολογίες. Στη µία τροπολογία έχουµε
κατάργηση όλων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ και θέλετε να αφήσετε αυτήν τη Στατιστική Υπηρεσία, την
ανεξάρτητη αρχή, µόνο µε τον Πρόεδρό της, τον κ. Γεωργίου, ο
οποίος δύο πράγµατα ανέλαβε να κάνει: Να κοιτάξει το έλλειµµα
και να κάνει την απογραφή του πληθυσµού. Και το µεν έλλειµµα
το πήγε στα ύψη –δεν ξέρω αν έβαλε πλαφόν, πάντως το έφθασε
στο 15,6%- και τον πληθυσµό της Ελλάδας τον κατέβασε στα
Τάρταρα! Δυόµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες ξεζουµίζουν
την ελληνική οικονοµία. Έχει, λοιπόν, κάνει µία απογραφή, όπου
δυόµισι εκατοµµύρια λαθροµετανάστες που ζουν στην ελληνική
οικονοµία ξεζουµίζοντάς την κι εµείς οι Έλληνες µαζί -εννοείται
δηλαδή ότι µας κατέγραψε όλους ο κ. Γεωργίου- έβγαλε ότι είµαστε ένα εκατοµµύριο λιγότεροι από την προηγούµενη φορά!
Μπράβο! Και τώρα, θέλετε να εισηγηθείτε να ψηφίσουµε αυτός
ο άνθρωπος να διοικεί την Στατιστική Υπηρεσία µόνος του, χωρίς
κανέναν έλεγχο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, κύριε
Υπουργέ, είναι την ΕΛΣΤΑΤ να τη λέτε EL GEORGE!
Τώρα έρχοµαι στο χαράτσι για τα ακίνητα. Εδώ φάνηκε η προχειρότητα σε όλο της το µεγαλείο. Τα 10 ευρώ της 11ης Σεπτεµβρίου φθάσαµε να είναι 20 και η τρόικα πιστεύει τον κ.
Φωτόπουλο και δεν πιστεύει την Κυβέρνηση ότι θα µαζέψει τα
λεφτά. Οµολογείτε ότι έχουµε κατάρρευση του εισπρακτικού µηχανισµού αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το κάνετε για να εκβιάσετε µε το κόψιµο του ρεύµατος αυτούς που δεν έχουν να
πληρώσουν. Δηµιουργείτε και αντιπαλότητα µεταξύ ιδιοκτητών
και ενοικιαστών. Και βέβαια ξαναχτυπάτε τον τουρισµό, ο οποίος
πήγε να ανακάµψει, και εξαφανίζετε την οικοδοµή. Την δε παλαιότητα την χρησιµοποιείτε σαν ένα εφεύρηµα. Δηλαδή διπλασιάζετε τα τέλη για τις νέες οικοδοµές, αλλά και τα παλιά
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πληρώνουν πάλι αυξηµένα. Αυτό είναι ένα εφεύρηµα –σας παραδέχοµαι!- το οποίο δεν το είχα ξανασκεφθεί. Μόνο εσείς έχετε
τέτοια εφευρετικότητα.
Όµως οι δικαιολογίες, κύριε Υπουργέ, τώρα τέλειωσαν.
Έχουµε µια κρίσιµη ψηφοφορία την Τρίτη. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός λένε: «Το ΠΑΣΟΚ, εµείς, θα αναλάβουµε την ευθύνη. Εµείς θα τα ψηφίσουµε». Δηλαδή θα
µπορούσε να γίνει κι αλλιώς; Θα αποτυγχάνατε εσείς και θα ψηφίζαµε εµείς αυτά τα µέτρα; Πώς το σκεφθήκατε; Φυσικά εσείς
θα τα ψηφίσετε κι εσείς θα υποστείτε και τις συνέπειες αυτών
που θα ψηφίσετε.
Όταν, λοιπόν, έχετε κάνει λάθη και το παραδέχεστε, δεν µπορείτε να αποτυγχάνετε εσείς και να τα χρεώνονται οι άλλοι. Η πιο
έντιµη στάση σας είναι, πράγµατι, να τα ψηφίσετε εσείς. Το παραδέχοµαι. Σ’ αυτό είστε εντάξει. Αρκεί να πραγµατοποιηθεί.
Έχω να διατυπώσω και µια άλλη σκέψη. Επειδή ο κύριος
Υπουργός των Οικονοµικών θα πάει στην Αµερική, επειδή εκεί
µπορεί να συναντήσει τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ο οποίος δεν θέλει να τον συναντήσει εδώ, όταν θα
γυρίζουν µε το αεροπλάνο µαζί, θα τον παρακαλέσω να του πιάσει την κουβέντα, σαν κι αυτήν που πιάνει εδώ πέρα στη Βουλή,
και επί δώδεκα ώρες συνέχεια να πει στον κ. Τόµσεν, γιατί απέτυχε σ’ αυτό το διάστηµα. Ή ο άνθρωπος θα πηδήξει από το αεροπλάνο ή θα µας δώσει τη δόση!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκάκη.
Ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Παναγιώτης Ρήγας, έχει το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, πράγµατι, λυπηρό το ότι σε µία τόσο κρίσιµη στιγµή για
τη χώρα, ο δηµόσιος διάλογος εδώ στη Βουλή διεξάγεται µε
όρους άλλων εποχών ορισµένοι πλειοδοτούν σε ατάκες, σε
ωραίες, όµορφες και χαριτωµένες παρεµβάσεις και άλλοι σε τσιτάτα, θεωρώντας ότι θα απαλλαγούν από το πολιτικό κόστος του
να αναλάβουν την ευθύνη, για να κατορθώσει η χώρα να σωθεί
από την καταστροφή ή γιατί προσδοκούν ότι θα έχουν ένα ενδεχόµενο µικρό πολιτικό κέρδος. Βλέπουµε, λοιπόν, τη ρητορική
της Νέας Δηµοκρατίας να προσεγγίζει, για να µην πω να ταυτίζεται µ’ αυτήν του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος.
Οποίο παράδοξο και µάλιστα σ’ αυτήν την εποχή!
Βλέπουµε να υιοθετούνται διάφορες θεωρίες περί συνοµωσίας. Κάποιοι, ισχυρίζονται ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, διόγκωσε τεχνητά το έλλειµµα, για να µπορέσουµε να πάρουµε ή
να υποχρεωθούµε να πάρουµε αυτά τα µέτρα. Όχι γιατί δεν έχει
ξαναειπωθεί, αλλά θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασµα από τις
δηλώσεις του σηµερινού υπευθύνου των οικονοµικών της Νέας
Δηµοκρατίας, του κ. Μηταράκη, στις 14/2/2010. Είπε, λοιπόν, ο
κ. Μηταράκης εκείνη την εποχή: «Εκτινάχθηκαν τα spreads γιατί
κατάλαβαν οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει τα ελληνικά οµόλογα ότι είµαστε πολύ περισσότερο χρεωµένοι απ’ ό,τι νοµίζαµε,
επειδή η διεθνής κοινότητα, κατάλαβε ότι δεν χρωστάµε το 100%
του ΑΕΠ αλλά το 120%, επειδή το έλλειµµα δεν ήταν 6% αλλά
12% και για να το φέρεις πίσω στο 3%, θα έχεις τρία-τέσσερα
χρόνια µε µεγάλο έλλειµµα και αν όλα αυτά τα προσθέσεις, φθάνεις το δηµόσιο χρέος στο 130% έως 140% του ΑΕΠ. Και ίσως
αυτό δεν είναι το τελικό χρέος, γιατί αν αύριο θέλουµε να ισοσκελίσουµε το ασφαλιστικό, το πραγµατικό χρέος του δηµοσίου
είναι πολύ περισσότερο.
Άρα στα µάτια των δανειστών, η Ελλάδα έγινε πιο επικίνδυνη».
Αυτά τα λέει ο κ. Μηταράκης, στις 14-2-2010.
Ο κ. Μηταράκης πιθανόν γι’ αυτόν το λόγο να έχει «ψιλοεξαφανισθεί». Δεν τον βλέπω να βγαίνει ούτε στις τηλεοράσεις ούτε
να µιλάει εξ ονόµατος της Νέας Δηµοκρατίας.
Ας µας πουν, λοιπόν: Είχε δίκιο τότε ο σηµερινός υπεύθυνος
των οικονοµικών τους; Είναι µεγάλο το θράσος αυτής της παράταξης που βρίσκεται στη βάση της ευθύνης, γιατί φτάσαµε σήµερα µέχρι εδώ, να θέλει να ξεχάσουµε ότι όλα αυτά τα σκληρά,
τα οδυνηρά µέτρα παίρνονται σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας
εξαιτίας της δικής τους πολιτικής, των δικών τους σφαλµάτων
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και της δικής τους εξαχρείωσης και φαυλότητας, φθάνοντας το
δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα σε αυτά τα ύψη.
Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου µε αυτά τα οποία ανέφερε
σήµερα ο κ. Τσίπρας, διότι πιστεύω ότι δεν αντέχουν σε κριτική,
λογικές ότι η Κυβέρνηση εκβιάζει και τροµάζει, όταν από αυτόν
τον πολιτικό χώρο η επένδυση στο χάος και στο µπάχαλο είναι η
πολιτική του. Και δεν θέλω να κάνω καµµία προβοκάτσια, λέγοντας ότι ακόµη περιµένουµε τη σύναψη συµφωνίας µε τη Βενεζουέλα και µε τον κ. Τσάβες, για να µας λύσει το ενεργειακό
πρόβληµα. Ήταν πρόταση του κ. Τσίπρα. Απλώς, ορισµένα τα
έχουµε ξεχάσει.
Όσον αφορά το τέλος ακινήτων, είναι ένα µέτρο, το οποίο έχει
εισπρακτικό χαρακτήρα και εµπεριέχει, πράγµατι, και αδικίες. Θα
µπορούσε ίσως η κλίµακα των συντελεστών να είναι πολύ πιο διαφοροποιηµένη. Θα µπορούσε τα 3 ευρώ στην αντικειµενική αξία
των 500 ευρώ, να είναι ακόµη µικρότερο. Και θα έπρεπε ίσως το
10 –που καλώς έγινε 16- να πάει ακόµη πιο πάνω, γιατί πιστεύω
ότι το µεγάλο κλάµα από ορισµένους δεν είναι για το τέλος, αλλά
είναι γιατί θα πληρώσουν αυτοί, τους οποίους χρόνια ολόκληρα
καλύπτουν. Είναι αυτοί που τη φοροδιαφυγή την έχουν ως µόνιµη πρακτική τους.
Γιατί πού τοποθετείται χωροταξικά, κύριε Πρόεδρε, η φοροδιαφυγή; Σε συγκεκριµένες περιοχές, εκεί που υπάρχει υψηλή
αντικειµενική αξία. Εκεί βρίσκονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και όλοι αυτοί, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν επί χρόνια ολόκληρα, δηλώνοντας εισόδηµα των 8.000 και των 9.000 ευρώ. Εκεί
πέρα, λοιπόν, πρέπει να βάλουµε πολύ υψηλότερους συντελεστές. Ειπώθηκε ότι είναι πολύ λίγα τα ακίνητα, είναι επτά χιλιάδες
πάνω από τα 5.000 ευρώ αντικειµενική αξία. Ας είναι επτά χιλιάδες, ας τους βάλουµε να πληρώσουν 30 ευρώ το τετραγωνικό.
Με αυτό τον τρόπο δεν θα µπορεί κανένας να µιλάει για τον
αγρότη του χωριού του κ. Σαχινίδη, γιατί ο αγρότης του χωριού
του κ. Σαχινίδη σαν πραγµατικός αγρότης έχει µία κατοικία των
ογδόντα τετραγωνικών και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να πληρώσει 15 ευρώ, γιατί τόσο θα είναι η επιβάρυνση. Κλαίµε, δήθεν,
για τον αγρότη για να απαξιώσουµε το µέτρο και να επιτρέψουµε
στον κάθε φοροφυγά να µην πάει να πληρώσει την πολυτελέστατη κατοικία του στην Εκάλη, στο Ψυχικό ή όπου αλλού.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα κλάµατα και ας µη γενικεύουµε µε
αυτόν τον τρόπο την επίπτωση των µέτρων. Προφανώς τα µέτρα
για τους φτωχούς είναι οδυνηρά και πιθανόν και τα 15 ευρώ για
µία φτωχή οικογένεια να είναι σηµαντικά. Ας το κοιτάξουµε αυτό.
Όµως, αυτό το µέτρο έχει δικαιοσύνη και αναλογικότητα.
Δεν είδα όµως –και απευθύνοµαι κυρίως στην ανανεωτική, νεοσταλινική Αριστερά του κ. Τσίπρα- να ρίξει και πολύ κλάµα για
τις χιλιάδες των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα που χάνουν
κάθε ηµέρα την δουλειά τους. Γιατί; Γιατί δεν είναι µέσα στο
εκλογικό τους ακροατήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κοιτάξτε να δείτε, από πού αντλεί εκλογική δύναµη αυτό το
κόµµα. Κοιτάξτε να δείτε ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του. Είναι
άραγε οι εργαζόµενοι στις βιοτεχνίες και στις φάµπρικες; Υπάρχουν οι στατιστικές των εκλογών. Θα δείτε, λοιπόν, ποιοι θίγονται
από αυτά τα µέτρα. Οι ψηφοφόροι του, είναι τα υψηλά προνοµιούχα και υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Από εκεί αντλεί τη δύναµή του ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι το ακροατήριο
στο οποίο απευθύνεται, αυτών τα δικαιώµατα πειράζονται σήµερα.
Δεν έκλαψε, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε για τους απολυµένους από
τις φάµπρικες και τα εργοστάσια, κλαίει όµως, για κάποια ρετιρέ,
για κάποιους κοινωνικούς χώρους, που για λόγους µόδας στηρίζουν ένα κόµµα, το οποίο δεν έχει καµµία κοινωνική αναφορά.
Και θα έπρεπε να είµαστε πολύ πιο σεµνοί απέναντι στους Έλληνες που πραγµατικά υποφέρουν και στους οποίους, δυστυχώς, δεν προσφέρουµε καµία λύση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι η πρότασή µου είναι, αν είναι
δυνατόν να αυξήσουµε τους συντελεστές της κλίµακας για τα
ακίνητα εκείνα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές µε υψηλή αντι-
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κειµενική αξία και να κοιτάξουµε να ελαφρώσουµε, όπως το κάναµε, ακόµη περισσότερο εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που,
πραγµατικά, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το
µέτρο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώτη Ρήγα.
Καλείται στο Βήµα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µιλήσω από εδώ, κύριε
Πρόεδρε, από τα λαϊκά Έδρανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενοχλούµαι
ειλικρινά όταν ακούω κάποιους να αναφέρονται µε έναν περίεργο
τρόπο στη δεκαετία του ’80 και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Καλό
θα είναι να είναι προσεκτικοί, όταν αναφέρονται σε µία δεκαετία
και σε έναν άνθρωπο που άλλαξε την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα εκείνης της δεκαετίας, όπου ερχόµασταν από µία περίοδο
τροµοκρατίας του χωροφύλακα και του αστυνόµου στα χωριά.
Περιόρισε το έλλειµµα της κοινωνικής δηµοκρατίας, έδωσε περηφάνια µετά από πενήντα χρόνια από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν έστειλε το µήνυµα ότι εάν τολµήσετε να
µπείτε στο Αιγαίο, θα βυθίσω το «Σισµίκ» και έδωσε περηφάνια
σε αυτόν τον λαό, όταν πήγε στη Σύνοδο του Δουβλίνου και απαίτησε τα µεσογειακά προγράµµατα, όπως και τον αστερίσκο στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλό θα είναι, λοιπόν, να είµαστε λίγο προσεκτικοί, όταν αναφερόµαστε στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι µας ζητούν οι φίλοι µας στην Ευρώπη µε τη συνταγή που επιχειρούν να µας επιβάλουν, να φτωχύνουµε για να µη φτωχύνει, δήθεν, η Ελλάδα. Και το ερώτηµα
που τίθεται σε εµένα ως έναν πολίτη µέσης νοηµοσύνης, κύριε
Πρόεδρε είναι το εξής: Σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν
τον πόλεµο, που µας είπε ο αξιότιµος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ποιοι πρέπει να συµµετάσχουν; Οι ίδιοι και οι ίδιοι; Μονίµως, δηλαδή, τα λαϊκά στρώµατα, τα µεσαία στρώµατα, οι
συνταξιούχοι, οι µισθωτοί, οι µικροεπιχειρηµατίες, κύριε Πρόεδρε;
Μπορεί να µας πει η Κυβέρνηση, πόσα λεφτά εισέπραξε από
αυτούς για τους οποίους θεσπίσαµε το νόµο για να φορολογηθεί
η ακίνητη περιουσία των off shore εταιρειών µε 15%; Βρέθηκε
από τον δορυφόρο ότι υπάρχουν τριάντα πέντε χιλιάδες αδήλωτες πισίνες. Μπορεί να µας πει η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, εάν
πρέπει να συµµετέχουν και αυτοί και αν φορολογήθηκαν;
Κύριε Πρόεδρε, εδώ και ενάµιση χρόνο, τονίζουµε και ξανατονίζουµε ότι αυτοί οι µεγάλοι πατριώτες που µπροστά στην κρίση
έβγαλαν τα λεφτά τους έξω, για να τα φέρουν όταν θα επέρχετο
ίσως αυτό που φαντάζονταν και που δεν θα έρθει ποτέ. Μπορεί
να µας πει η Κυβέρνηση, αν ελέγχθηκε το «πόθεν έσχες» αυτών
των χρηµάτων και εάν φορολογήθηκαν;
Θα µας πει η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, τι έκανε για τους µεγαλοφειλέτες του ΙΚΑ µέχρι σήµερα, ώστε να κατασχεθούν οι περιουσίες που έχουν και που δεν αναζητήθηκαν ποτέ για κάποιους
λόγους;
Θα µας πει για τους δήθεν φτωχούς των 24.000.000.000, που
της προτείναµε να αναθέσει την υπόθεση σε factory διεθνείς
εταιρείες, που µπορούν να ψάξουν και να βρουν αυτούς τους
δήθεν φτωχούς αν έχουν ή δεν έχουν περιουσίες, γιατί ξέρουµε
ότι στην Ελλάδα, έχουν φτωχύνει οι βιοµηχανίες, αλλά οι βιοµήχανοι παραµένουν οι περισσότερο πλούσιοι.
Για να εµπεδώσεις, κύριε Πρόεδρε, µια συστράτευση και να
εννοείς αυτό που λέµε πατριωτισµό, πρέπει να καταπολεµήσεις
την κοινωνική αδικία που ενδηµεί στην ψυχή του Έλληνα, ο
οποίος καλείται να πληρώνει συνεχώς. Καλούνται να πληρώνουν
οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι. Επ’ αυτού αυτή η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη που ταυτίστηκε µε την κοινωνική δηµοκρατία, που
ταυτίστηκε µε την οικονοµική δηµοκρατία, οφείλει να απολογηθεί, διότι της έδωσε µία µεγάλη πλειοψηφία ο ελληνικός λαός και
όχι να φορτώνουµε µονοµερώς τις ευθύνες στους ίδιους και
τους ίδιους.
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Κύριε Πρόεδρε, µας λένε, λοιπόν, ότι µ’ αυτήν τη «συνταγή»
θα περιοριστεί το έλλειµµα. Μάλιστα, να περιοριστεί το έλλειµµα
και να συµβάλλουµε όλοι οι Έλληνες. Αυτό το χρονικό διάστηµα,
ο ελληνικός λαός επιδεικνύει µία καρτερία και µία υποµονή -διότι
ίσως σε άλλες συνθήκες θα είχε εξεγερθεί- και συµµετέχει και
βρίσκεται σε µία συµπόρευση σ’ αυτήν την προσπάθεια, αλλά
όταν βλέπει αυτήν την άνιση µεταχείριση, εξοργίζεται και θυµώνει διότι όταν επιβάλλεις θυσίες και συντηρείς το άδικο, τότε
«σκοτώνεις» την έννοια του δικαίου.
Η σηµερινή Κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι σ’ αυτά τα φαινόµενα, στο «πάρτι» που έγινε τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Οι άνθρωποι της Νέας Δηµοκρατίας,
µετά από δύο χρόνια πολλών λαθεµένων επιλογών αυτής της Κυβέρνησης, έρχονται και έχουν το θάρρος και το θράσος να λένε
ότι θα κυβερνήσουν πάλι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, που δηµιούργησαν τη δηµοσιονοµική εκτροπή.
Υπάρχει το µεγάλο «πάρτι» στο φάρµακο για το οποίο δεν κάναµε τίποτα για να βρεθούν οι υπεύθυνοι, υπάρχει το µεγάλο
πάρτι της αρπαγής και της κλοπής. Ακόµα και σήµερα, κύριε
Πρόεδρε, τα νοσοκοµεία µας, πληρώνουν διαφορετική τιµή από
τα ασφαλιστικά ταµεία στις φαρµακοβιοµηχανίες. Ακόµα και σήµερα οι φαρµακοβιοµηχανίες, οι πολυεθνικές, µε 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τζίρο το 2009, παρουσίασαν 2,9% κέρδη, περίπου
270 εκατοµµύρια κέρδη. Ξέρετε το 2010 τι έπραξαν; Διαβάστε
τους ισολογισµούς για να κλάψουµε και να γελάσουµε µαζί. Παρουσιάζουν ελλείµµατα, ζηµίες. Σας λέω, λοιπόν, ότι η ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία µε υποπολλαπλάσιες θέσεις εργασίες, παρουσιάζει 50 εκατοµµύρια κέρδη και αυτοί παρουσιάζουν 48 εκατοµµύρια κέρδη, µε 1 δισεκατοµµύριο τζίρο η ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία, µε 4,5 δισεκατοµµύρια οι πολυεθνικές.
Απέναντι, λοιπόν, σ’ αυτά τα ζητήµατα, αν δεν δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις για να αισθανθεί ο κόσµος ότι, πραγµατικά,
όλοι «βάζουµε πλάτη» και ότι το µεγάλο κεφάλαιο θα πληρώσει
κι αυτό επιτέλους κάποτε, αντί αυτού κάνουµε ρύθµιση περαίωσης των «σκαφάτων», δηλαδή κάνουµε ρύθµιση, γι’ αυτούς που
έχουν σκάφη των τριάντα και των σαράντα µέτρων και εκµεταλλεύονταν το ελλιπές νοµοθετικό πλαίσιο και τα χρησιµοποιούσαν
ως δήθεν επαγγελµατικά, για να απαλλάσσονται από φόρους και
από τα πετρέλαια. Να τους κατάσχαµε τα σκάφη, κύριε Πρόεδρε,
αν δεν είχαν να πληρώσουν, γιατί µόνο έτσι θα εµπεδώσουµε το
αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριε Σαχινίδη. Μόνο έτσι
θα εµπεδώσουµε, πραγµατικά, αυτό που λείπει από την πολιτική
της σηµερινής Κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, η Ιρλανδία έχει ακολουθήσει µε µεγαλύτερη
ενδεχοµένως πειθαρχία από εµάς αυτήν τη «συνταγή». Ξέρετε τι
λένε σήµερα όλοι οι αναλυτές; Κανένα αποτέλεσµα και καµµία
προοπτική δεν έχει προκύψει.
Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, έπεσε η πρωτεύουσα του
Βυζαντίου αλλά έµεινε µια ελπίδα στο λαό, ότι «πάλι µε χρόνια,
µε καιρούς, πάλι δικά µας θα’ ναι». Αυτή η ελπίδα συντήρησε το
έθνος για τετρακόσια χρόνια. Σήµερα µπορείτε να µου πείτε τι
γίνεται µ’ αυτήν την πολιτική που ακολουθούµε;
Κάθε µέρα ακούµε από διάφορες κυβερνητικές πηγές, από
διάφορους παράγοντες της Ευρώπης ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Ε, λοιπόν, η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, κύριε Πρόεδρε,
διότι δεν συµφέρει κανέναν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Απλώς
καλλιεργείται και συντηρείται ένα κλίµα για να εκβιάζεται ο ελληνικός λαός ώστε να υφίσταται συνεχώς περικοπή των κοινωνικών του δικαιωµάτων.
Εγώ ερωτώ: Τι θέλετε να πράξουµε, κύριοι της Ευρώπης; Να
συνεχίσουµε τις περικοπές; Να τις συνεχίσουµε. Θα µας απαντήσουν όµως, γιατί τα υφάσµατα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα
από την Ασία, από την Ιαπωνία, από την Κίνα, από την Ινδία, δεν
έχουν κανένα δασµό, γιατί τα έπιπλα δεν έχουν κανένα δασµό
και έχουν δασµό τα αυτοκίνητα της Ιαπωνίας; Διότι έτσι προστατεύονται οι βιοµηχανίες της Γερµανίας. Κάπως έτσι καταστράφηκε η ελληνική παραγωγική βάση υπέρ αυτών των κυρίων, για
να έρχονται µε πολύ ανώδυνο τρόπο να καταγγέλλουν τον ελληΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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νικό λαό ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά που έχουν συµβεί.
Κύριε Πρόεδρε, θα πω κάτι στην Κυβέρνηση όσον αφορά στην
τροπολογία. Εγώ δεν είµαι υπέρ της άποψης ότι οι Έλληνες δεν
έχουν. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν και υπάρχουν Έλληνες που
φοροδιαφεύγουν και φοροκλέπτουν και ξέρουµε πολύ καλά ότι
στην ακίνητη περιουσία, έχει επενδυθεί πάρα πολύ «µαύρο»
χρήµα. Πρέπει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι για κάθε επώδυνο
µέτρο που λαµβάνει πρέπει να τού δίνει και µία κοινωνική διάσταση και η κοινωνική διάσταση που έδωσε στο µέτρο δεν είναι
αρκετή. Θα πρέπει να απαλάξει την πρώτη κατοικία µέχρι εκατό
τετραγωνικά και να αυξήσει το 16% στο 20% και στο 25% και όχι
µόνο αυτό. Θα έλεγα ότι στις ακριβές περιοχές, αυτό το τέλος
θα πρέπει να συνοδευτεί και από βεβαίωση του µηχανικού ότι
πραγµατικά είναι τα µέτρα αυτά, γιατί ξέρουµε πολύ καλά τι έχει
συµβεί µε τις άδειες και πόσα τετραγωνικά έχουν κτιστεί σ’ αυτές
τις περιοχές.
Με τέτοια µέτρα η Κυβέρνηση θα δείχνει, πραγµατικά, ότι έχει
βούληση, ότι έχει περηφάνια, ότι υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια
ενός λαού που προσβάλλεται και θυσιάζεται, γιατί δεν είναι µόνο
η θυσία των κοινωνικών δικαιωµάτων. Χίλια πεντακόσια άτοµα
έχουν αυτοκτονήσει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, εξαιτίας
της οικονοµικής κρίσης. Δεν έχουµε µόνο θυσίες κοινωνικών δικαιωµάτων. Έχουµε και ανθρωποθυσίες.
Χτες αυτοκτόνησαν δύο άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε. Αυτά είναι
επικίνδυνα φαινόµενα, που απειλούν την κοινωνική συνοχή της
κοινωνίας, που απειλούν να υπονοµεύσουν ό,τι κατακτήθηκε τα
τελευταία χρόνια. Αν βρεθούµε σε καµµιά κοινωνική κρίση, θα
χυθεί αίµα και τότε τα πράγµατα θα είναι ανεξέλεγκτα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να ανασκουµπωθεί και να επιδείξει πυγµή όχι µόνο στα λαϊκά στρώµατα όπου την επιδεικνύει
αλλά και σ’ εκείνους που έχουν και κατέχουν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουρουµπλή, µε την αγόρευση του οποίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των τροπολογιών.
Κηρύσσεται περαιωµένη η σηµερινή διαδικασία επί των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών
Ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα –
Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και
άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις
διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 543 και ειδικό 96, της τροπολογίας δηλαδή, που
αφορά το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και από Βουλευτές
του ΛΑΟΣ. Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΛΑΟΣ, επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 541 και ειδικό 94, δηλαδή της τροπολογίας που
αφορά τη λήξη θητείας µελών της ΕΛΣΤΑΤ.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η ονοµαστική ψηφοφορία,
θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Σεπτεµβρίου 2011, µετά το τέλος της
συζήτησης των αναφορών και ερωτήσεων. Την ίδια ώρα θα γίνει
και η ψήφιση της τρίτης τροπολογίας µε γενικό αριθµό 542 και
ειδικό 95, δηλαδή της τροπολογίας που αφορά το καθεστώς λειτουργίας τυχερών παιγνίων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου 2011 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
της υπ’ αριθµόν 64/38/6-9-2011 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ιδιωτικές και
δηµόσιες επενδύσεις.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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